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SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah-
an rahmat dan hidayah-Nya, sehingga revisi buku Panduan Tugas Akhir
Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta ini dapat ter-
selesaikan.  Buku ini merupakan edisi perubahan dan penyempurnaan dari
buku Panduan Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan edisi III (2017).  Perubahan
buku ini bukan semata-mata karena adanya pergantian pejabat di Fakultas
Seni Pertunjukan, melainkan karena adanya perubahan kebijakan akademik
di Institut Seni Indonesia Surakarta terutama tentang jumlah penguji tugas
akhir karya seni yang disamakan dengan jumlah penguji tugas akhir skripsi,
yakni tiga orang.  Berpangkal dari hal itulah buku Panduan Tugas Akhir
Fakultas Seni Pertunjukan edisi IV (2019) ini disajikan dengan berbagai
perubahan.

Pertama, mengingat jenjang pendidikan yang diselenggarakan di
Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta adalah pendidikan Sarjana (S-1),
maka tugas akhir karya seni yang dipentaskan harus dapat dipertanggung-
jawabkan secara akademis.  Oleh karena itu pula, naskah tugas akhir yang
menyertai tidak lagi disebut “deskripsi karya seni” sebagaimana dalam
Panduan Tugas Akhir edisi III (2017), tetapi “skripsi karya seni,” sedangkan
skripsi pada umumnya disebut “skripsi karya ilmiah.”  Struktur skripsi karya
seni tidak hanya mencakup latar belakang kekaryaan, proses kekaryaan, dan
deskripsi karya seni, tetapi ditambah satu bab yang membahas tentang
refleksi atas kekaryaan yang diciptakan atau disajikan.  Selain itu, untuk
mengimbangi artikel ilmiah bagi jalur skripsi karya ilmiah, pada jalur skripsi
karya seni diberlakukan adanya artikel video jurnal, berisi: gagasan, proses
kekaryaan, wujud karya, dan refleksi, yang disajikan dalam bentuk video
berdurasi 10–15 menit.

Kedua, persyaratan pembimbing dan penguji tugas akhir, baik skripsi
karya ilmiah maupun skripsi karya seni, lebih dipertegas.  Tidak hanya terkait
dengan kompetensi keilmuan dosen, tetapi juga jabatan fungsional dan batas
kepatutan membimbing dan menguji tugas akhir sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan
Pangkat/Jabatan Akademik Dosen terbitan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014).

Ketiga, prosedur tugas akhir mengalami perubahan, meliputi: proses
penyusunan proposal, ujian proposal, ujian kelayakan, dan ujian akhir.
Berbeda dengan Panduan Tugas Akhir edisi III (2017), dalam proses
penyusunan proposal pada Panduan Tugas Akhir edisi IV (2019) ini telah
melibatkan peran pembimbing tugas akhir.  Selanjutnya, untuk mengetahui
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layak tidaknya skripsi karya ilmiah atau skripsi karya seni yang akan di-
pertanggungjawabkan dalam sidang tugas akhir, sebelum ujian akhir terlebih
dahulu dilakukan ujian kelayakan.

Keempat, format dan isi kertas tugas akhir (Bab VI) dan tata cara
penulisan (Bab VII) juga mengalami perubahan dan penyempurnaan.
Demikian juga contoh-contoh format penulisan halaman-halaman awal
skripsi karya ilmiah dan skripsi karya seni yang disajikan pada lampiran
buku ini, lebih diperlengkap.  Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas
ketentuan yang diberlakukan dalam penulisan skripsi karya ilmiah dan
skripsi karya seni di Fakultas Seni Pertunjukan.

Penyempurnaan buku Panduan Tugas Akhir ini diharapkan dapat lebih
memperjelas proses tugas akhir mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI
Surakarta.  Panduan ini diberlakukan kepada para mahasiswa Fakultas Seni
Pertunjukan ISI Surakarta “angkatan 2017/2018 dan sebelumnya” yang akan
melaksanakan proses tugas akhir mulai Semester Genap Tahun Akademik
2018/2019.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang
telah bekerja keras dan bersinergi menyelesaikan revisi buku Panduan Tugas
Akhir Fakultas Seni Pertunjukan ini.  Terima kasih juga disampaikan kepada
Senat Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta yang telah memberikan
masukan dan pertimbangannya demi kesempurnaan revisi buku Panduan
Tugas Akhir ini.  Semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen,
pejabat jurusan atau program studi, dan staf administrasi Subbagian
Akademik dan Kemahasiswaan dalam proses penyelesaian akhir studi
mahasiswa di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta.

Surakarta, 2 Januari 2019
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
ISI Surakarta,

Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Sn.
NIP 196509141990111001
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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
Nomor: 02/IT6.3/PP/2019

TENTANG

 PANDUAN TUGAS AKHIR FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

EDISI IV TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa,
baik skripsi karya ilmiah maupun skripsi karya seni,
perlu diterbitkan Buku Panduan Tugas Akhir bagi
mahasiswa;

b. Bahwa Buku Panduan Tugas Akhir Fakultas Seni Per-
tunjukan edisi III tahun 2017 perlu direvisi;

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di
atas, perlu dibuat Surat Keputusan Dekan Fakultas
Seni Pertunjukan ISI Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambah-
an Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Peme-
rintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5157);
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4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 tentang
perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta
menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta ISI
Surakarta;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Persiapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang
SNPT;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 408/M/KPT.KP/
2017 tanggal 29 September 2017 tentang Peng-
angkatan Dr. Drs. Guntur, M.Hum.  sebagai Rektor
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Periode Tahun
2017–2021;

11. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI)
Surakarta Nomor 21259/IT6.1/KP/2017 tanggal 22
Desember 2017 tentang Pengangkatan Dr. Sugeng
Nugroho, S.Kar., M.Sn. sebagai Dekan Fakultas Seni
Pertunjukan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta
Periode Tahun 2017–2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUAN TUGAS AKHIR FAKULTAS SENI
PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA EDISI IV TAHUN 2019.

Kesatu : Dengan terbitnya Panduan Tugas Akhir Fakultas Seni
Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Edisi IV
Tahun 2019, maka ketentuan dan prosedur yang ber-
tentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak
berlaku;

Kedua : Panduan Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan Institut
Seni Indonesia Surakarta Edisi IV Tahun 2019 ini di-
berlakukan kepada para mahasiswa angkatan 2017/2018
dan sebelumnya yang akan melaksanakan proses tugas
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akhir mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
dan seterusnya;

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 2 Januari 2019
Dekan,

Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Sn.
NIP 196509141990111001
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1

BAB I
PENDAHULUAN

Tugas akhir merupakan suatu mata kuliah wajib yang harus ditempuh
oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan
jenjang S-1, dengan gelar Sarjana Seni (S.Sn.).  Tugas akhir memiliki bobot 6
SKS, yang bertujuan memberikan pengalaman pada mahasiswa agar mampu
menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan seni yang diperoleh,
baik melalui program pembelajaran maupun aktivitas di luar pembelajaran,
untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya seni serta mempertanggung-
jawabkannya secara deskriptif dan diskursif.

Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta mengelola lima program studi,
yaitu Seni Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Tari, Etnomusikologi, dan Seni
Teater.  Oleh karena tugas akhir—khususnya tugas akhir karya seni—yang
dilaksanakan pada masing-masing program studi memiliki keunikan dan
spesifikasi berbeda-beda, maka diperlukan buku panduan yang represen-
tatif, dengan landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagai-
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
(Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 tentang perubahan Sekolah
Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia
Surakarta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indo-
nesia (ISI) Surakarta;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
29 Tahun 2017 tentang Statuta ISI Surakarta;
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8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indone-
sia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Persiapan KKNI Bidang Pendidikan
Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indone-
sia Nomor 44 Tahun 2014 tentang SNPT;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 408/M/KPT.KP/2017 tanggal 29 Sep-
tember 2017 tentang Pengangkatan Dr. Drs. Guntur, M.Hum.  sebagai
Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Periode Tahun 2017–
2021;

11. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Nomor
21259/IT6.1/KP/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Peng-
angkatan Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Sn. sebagai Dekan Fakultas
Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Periode
Tahun 2017–2021.

Buku Panduan ini memuat gambaran umum tentang bentuk, petunjuk
teknis, dan pelaksanaan tugas akhir yang wajib dipahami oleh sivitas
akademika Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta.  Selain itu, melalui buku
ini segenap sivitas akademika (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan)
yang terkait dengan pelaksanaan tugas akhir diharapkan dapat menjalankan
tugas secara efektif dan efisien.

Sistematika penulisan buku panduan ini terbagi dalam sembilan bab
sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; membahas latar belakang disusunnya buku
panduan tugas akhir ini.

Bab II Bentuk Tugas Akhir, membahas bentuk tugas akhir di
lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan, meliputi skripsi karya ilmiah dan
skripsi karya seni, baik pengertian, tujuan, maupun karakteristiknya masing-
masing.

Bab III Persyaratan Tugas Akhir, meliputi persyaratan umum dan
persyaratan khusus ujian skripsi karya ilmiah dan skripsi karya seni, baik
untuk Program Studi S-1 Seni Karawitan, S-1 Seni Pedalangan, S-1 Seni Tari,
S-1 Etnomusikologi, maupun S-1 Seni Teater.

Bab IV Persyaratan Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, baik untuk
tugas akhir skripsi karya ilmiah maupun skripsi karya seni.

Bab V Prosedur Ujian Tugas Akhir, meliputi: penyusunan proposal
tugas akhir, ujian proposal tugas akhir, ujian kelayakan tugas akhir (semi-
nar hasil penelitian skripsi), dan ujian akhir skripsi karya ilmiah atau skripsi
karya seni.

Bab VI Format dan Isi Kertas Tugas Akhir, menjelaskan tentang for-
mat dan isi pada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, baik untuk
tugas akhir skripsi karya ilmiah maupun skripsi karya seni, meliputi: pro-
posal skripsi karya ilmiah, skripsi karya ilmiah, artikel ilmiah, proposal
skripsi karya seni, skripsi karya seni, dan artikel video jurnal.
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Bab VII Tata Cara Penulisan, berisi penjelasan tentang bahan dan
ukuran kertas tugas akhir, pengetikan, penomoran, bahasa, cara menulis
kutipan, cara menulis catatan perut, cara menulis catatan kaki, cara menulis
kepustakaan, cara menulis webtografi, cara menulis diskografi, cara menulis
narasumber, cara menulis istilah asing, cara menulis catatan untuk pembaca,
dan cara menulis glosarium.

Bab VIII Ketentuan Unsur Penilaian, berisi penjelasan tentang unsur
penilaian tugas akhir skripsi karya ilmiah dan skripsi karya seni.

Bab IX Penutup.
Buku ini dilengkapi kepustakaan, serta dilampiri contoh-contoh for-

mat penulisan (meliputi: halaman-halaman awal; format artikel ilmiah; for-
mat penulisan judul bab, sub-subbab, dan uraiannya; format penulisan teks
pedalangan; format penulisan teks teater; dan format penulisan notasi
gending Jawa) dan contoh-contoh format penilaian tugas akhir, baik skripsi
karya ilmiah maupun skripsi karya seni.
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BAB II
BENTUK TUGAS AKHIR

Tugas akhir merupakan salah satu wahana bagi mahasiswa untuk
mengevaluasi hasil studi selama menempuh jenjang strata 1 (S-1) sesuai
dengan bidang studi yang ditempuh.  Bentuk tugas akhir adalah wujud
pertanggungjawaban akademik mahasiswa dalam menyelesaikan studi
jenjang kesarjanaan S-1 di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta.  Bentuk
tugas akhir ini mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Sesuai dengan program akademik yang dikelola, setiap program studi
memiliki spesifikasi, baik dalam bentuk maupun pengelolaan sesuai dengan
pilihan minat tugas akhir mahasiswa.

Bentuk tugas akhir mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta
adalah karya ilmiah dan karya seni.  Untuk karya ilmiah disebut “skripsi
karya ilmiah,” sedangkan untuk karya seni disebut “skripsi karya seni.”
Penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi karya
ilmiah maupun skripsi karya seni disampaikan secara rinci di dalam buku
ini.

A.  Pengertian

1. Skripsi Karya Ilmiah

Skripsi karya ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang berupa hasil
penelitian mandiri sebagai pertanggungjawaban kemampuan akademik
mahasiswa, untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai derajat
kesarjanaan S-1.

2. Skripsi Karya Seni

Skripsi karya seni adalah karya tulis ilmiah yang merupakan per-
tanggungjawaban akademik atas karya seni yang dirancang, disusun, dan
disajikan oleh mahasiswa secara etik, estetik, dan akademik selaras dengan
karakteristik program studi dan kompetensi utama yang dipilih, untuk
memenuhi salah satu persyaratan mencapai derajat kesarjanaan S-1.

B.  Tujuan

Tugas akhir bertujuan mengukur capaian kompetensi mahasiswa
dalam menerapkan metodologi penelitian dan kekaryaan seni secara
deskriptif-diskursif serta kreatif-inovatif.
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1. Skripsi Karya Ilmiah

Skripsi karya ilmiah bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa
dalam menganalisis permasalahan seni, sekaligus menjelaskan secara
substansial dan berbasis pada penelitian sesuai dengan kompetensi di
bidangnya, sebagai bukti profesionalitas dan bekal kemandiriannya selaku
calon sarjana seni.

2. Skripsi Karya Seni

Skripsi karya seni bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa dalam
merancang, menyusun, dan menyajikan karya seni sesuai dengan kompe-
tensi di bidangnya, sekaligus menjelaskan secara substansial dan berbasis
pada proses kekaryaannya secara akademik, sebagai bukti profesionalitas
dan bekal kemandiriannya selaku calon sarjana seni.

C.  Karakteristik

Karakteristik tugas akhir Fakultas Seni Pertunjukan adalah skripsi
karya ilmiah dan skripsi karya seni.  Skripsi karya ilmiah bersumber pada
hasil penelitian, sedangkan skripsi karya seni bersumber pada proses kreatif
yang berbasis tradisi nusantara.

1. Skripsi Karya Ilmiah

Karakteristik skripsi karya ilmiah mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan
adalah kajian seni pertunjukan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut.

a. Berupa kajian terhadap isu aktual yang didasarkan pada suatu tema
objek penelitian, mencakup disiplin ilmu seni pertunjukan dan
disiplin lain yang saling terkait.

b. Penerapan metodologi yang relevan dengan karakteristik bidang
keilmuan seni pertunjukan.

c. Penggunaan sudut pandang yang adaptif dan kekinian.
d. Analisis secara deskriptif dengan menggunakan bahasa Indonesia

yang baik dan benar.
e. Memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu seni pertunjukan

sesuai dengan bidang studinya.
f. Skripsi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Skripsi Karya Seni

Karakteristik skripsi karya seni adalah wujud atau bentuk karya yang
menekankan kreativitas dan bekal kemandirian mahasiswa.  Karya seni
merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam menyatakan ide atau
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gagasan dengan menerapkan metodologi kekaryaan seni secara kreatif dan
inovatif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Merupakan karya tradisi dan/atau karya baru yang berakar dan
bernapaskan budaya nusantara.

b. Memiliki sudut pandang tradisi nusantara yang kreatif, adaptif, dan
inovatif.

c. Merupakan karya perorangan atau kelompok yang disajikan sesuai
dengan durasi waktu yang telah ditentukan.

d. Analisis secara deskriptif dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar.

e. Memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu seni pertunjukan
sesuai dengan bidang studinya.

f. Karya seni dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



7Fakultas Seni Pertunjukan

7

BAB III
PERSYARATAN TUGAS AKHIR

A.  Skripsi Karya Ilmiah

1. Persyaratan Umum

Mahasiswa dapat mengajukan proposal tugas akhir skripsi karya
ilmiah apabila:

a. Telah menempuh paling sedikit 120 SKS.
b. IPK paling rendah 2,5 (C+).
c. Nilai 1,0 (D) paling banyak 10% dari jumlah SKS yang telah ditempuh.
d. Tidak ada nilai E dan T.

Mahasiswa dapat menempuh ujian kelayakan dan ujian akhir skripsi
karya ilmiah apabila:

a. Telah memiliki 138 SKS termasuk mata kuliah yang sedang di-
tempuh.

b. IPK paling rendah 2,5 (C+).
c. Nilai 1,0 (D) paling banyak 10% dari jumlah SKS yang telah ditempuh.
d. Tidak ada nilai E dan T.

2. Persyaratan Khusus

Mahasiswa dapat mengajukan ujian skripsi karya ilmiah apabila telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. Program Studi S-1 Seni Karawitan

1) Lulus mata kuliah Notasi Karawitan, Teori Karawitan III, dan Analisa
Karawitan, dengan nilai paling rendah 2,5 (C+).

2) Lulus mata kuliah Metode Penelitian II, dengan nilai paling rendah
3,0 (B).

3) Lulus mata kuliah Pembawaan Karawitan, dengan nilai paling rendah
2,5 (C+).

b. Program Studi S-1 Seni Pedalangan

1) Lulus mata kuliah Teori Pedalangan I dan Estetika Pedalangan, dengan
nilai paling rendah 2,5 (C+).

2) Lulus mata kuliah Metode Penelitian II, dengan nilai paling rendah
3,0 (B).
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3) Lulus mata kuliah Pembawaan Pakeliran, dengan nilai paling rendah
2,5 (C+).

c. Program Studi S-1 Seni Tari

1) Lulus mata kuliah Analisa Tari I dan Field Work, dengan nilai paling
rendah 2,5 (C+).

2) Lulus mata kuliah Metode Penelitian I, dengan nilai paling rendah 3,0
(B).

3) Lulus mata kuliah Pembawaan Tari, dengan nilai paling rendah 2,5
(C+).

d. Program Studi S-1 Etnomusikologi

1) Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Studi Lapangan II, dengan
nilai paling rendah 3,0 (B).

2) Lulus mata kuliah Kerja Feature, dengan nilai paling rendah 2,5 (C+).

e. Program Studi S-1 Seni Teater

1) Lulus mata kuliah Kajian Pertunjukan, dengan nilai paling rendah
2,5 (C+).

2) Lulus mata kuliah Metode Penelitian Terapan, dengan nilai paling
rendah 3,0 (B).

3) Lulus mata kuliah Penyutradaraan Realis, dengan nilai paling rendah
2,5 (C+).

B.  Skripsi Karya Seni

1. Persyaratan Umum

Mahasiswa dapat mengajukan proposal tugas akhir skripsi karya seni
apabila:

a. Telah menempuh kuliah paling sedikit 120 SKS.
b. IPK paling rendah 2,0 (C).
c. Nilai 1,0 (D) paling banyak 10% dari jumlah SKS yang telah ditempuh.
d. Tidak ada nilai E dan T.

Mahasiswa dapat menempuh ujian kelayakan dan ujian akhir skripsi
karya seni apabila:

a. Telah memiliki 138 SKS termasuk mata kuliah yang sedang
ditempuh.

b. IPK paling rendah 2,0 (C).
c. Nilai 1,0 (D) paling banyak 10% dari jumlah SKS yang telah ditempuh.
d. Tidak ada nilai E dan T.
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2. Persyaratan Khusus

Mahasiswa dapat mengajukan ujian tugas akhir skripsi karya seni
apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. Program Studi S-1 Seni Karawitan

1) Minat Penyaji (Spesialis Ricikan: Rebab, Kendhang, Gendèr,
Pesindhèn)
a) Lulus mata kuliah Karawitan Surakarta VI, dengan nilai paling

rendah 3,0 (B).
b) Lulus mata kuliah Analisa Karawitan, dengan nilai paling rendah

2,5 (C+).
c) Lulus mata kuliah Pembawaan Karawitan, dengan nilai paling

rendah 3,0 (B).

2) Minat Pencipta
a) Lulus mata kuliah Komposisi III, dengan nilai paling rendah 3,0

(B).
b) Lulus mata kuliah Analisa Karawitan, dengan nilai paling rendah

2,5 (C+).
c) Lulus mata kuliah Pembawaan Karawitan, dengan nilai paling

rendah 2,5 (C+).

b. Program Studi S-1 Seni Pedalangan

Minat Pencipta dan Penyaji
1) Lulus mata kuliah Praktik Pedalangan Gaya Pokok IV dan Garap Pakeliran

II dengan nilai paling rendah 3,0 (B).
2) Lulus mata kuliah Penulisan Lakon II dengan nilai paling rendah 3,0

(B).
3) Lulus mata kuliah Pembawaan Pakeliran, dengan nilai paling rendah

3,0 (B).

c. Program Studi S-1 Seni Tari

1) Minat Kepenarian
a) Lulus mata kuliah Metode Penelitian I, dengan nilai paling rendah

2,5 (C+).
b) Lulus mata kuliah Praktik Tari Gaya Surakarta V, dengan nilai

paling rendah 2,5 (C+).
c) Lulus mata kuliah Pembawaan Tari, dengan nilai paling rendah

3,0 (B).
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2) Minat Koreografi
a) Lulus mata kuliah Metode Penelitian I, dengan nilai paling rendah

2,5 (C+).
b) Lulus mata kuliah Koreografi IV, dengan nilai paling rendah 3,0

(B).
b) Lulus mata kuliah Pembawaan Tari, dengan nilai paling rendah

3,0 (B).

d. Program Studi S-1 Etnomusikologi

Minat Karya Media
1) Lulus mata kuliah Teknologi Audio-Visual, dengan nilai paling rendah

3,0 (B).
2) Lulus mata kuliah Kerja Feature, dengan nilai paling rendah 3,0 (B).

e. Program Studi S-1 Seni Teater

1) Minat Penyutradaraan
a) Lulus mata kuliah Tata Pentas dan Cahaya, dengan nilai paling

rendah 3,0 (B).
b) Lulus mata kuliah Penyutradaraan Non-Realis, dengan nilai

paling rendah 3,0 (B).
c) Lulus mata kuliah Penyutradaraan Klasik, dengan nilai paling

rendah 3,0 (B).

2) Minat Pemeranan
a) Lulus mata kuliah Olah Vokal, dengan nilai paling rendah 3,0

(B).
b) Lulus mata kuliah Pemeranan Non-Realis, dengan nilai paling

rendah 3,0 (B).
c) Lulus mata kuliah Monolog, dengan nilai paling rendah 3,0 (B).
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BAB IV
PERSYARATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

TUGAS AKHIR

A.  Pembimbing

Persyaratan pembimbing tugas akhir, baik skripsi karya ilmiah
maupun skripsi karya seni, ditentukan sebagai berikut.

1. Telah menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten
Ahli.

2. Memiliki kompetensi sesuai jalur keilmuan mahasiswa yang
dibimbing.

3. Pembimbing ditentukan oleh Koordinator Program Studi atas usulan
mahasiswa.

4. Pembimbing berjumlah satu orang.
5. Jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing paling banyak

delapan orang per semester.
6. Pembimbing diprioritaskan dari satu jurusan dan dimungkinkan

berasal dari jurusan lain yang relevan dengan topik tugas akhir
mahasiswa.

B.  Penguji

1. Profil Penguji

Penguji tugas akhir, baik skripsi karya ilmiah maupun skripsi karya
seni, berjumlah tiga orang, terdiri atas:

a. Ketua Penguji
b. Penguji Utama
c. Anggota Penguji.

2. Kriteria Penguji

Berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan
Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014), butir
5.1. Sub-Unsur Pendidikan, Tabel 2 angka romawi II huruf E, kriteria penguji
tugas akhir, baik skripsi karya ilmiah maupun skripsi karya seni, sebagai
berikut.

a. Ketua Penguji adalah pimpinan fakultas, yakni Dekan.  Dalam hal
kelebihan dari empat mahasiswa yang diuji, Dekan dapat menunjuk
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Ketua Penguji dari:
1) Unsur pimpinan fakultas (meliputi Wakil Dekan I, Wakil Dekan

II, dan Wakil Dekan III) dan unsur pimpinan jurusan (meliputi
Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi), dengan batas
maksimal empat mahasiswa teruji per semester.

2) Dosen senior yang telah memiliki pengalaman manajerial,
dengan dibuktikan pernah menjabat sebagai pimpinan institusi,
pimpinan fakultas, dan pimpinan jurusan, dengan batas
maksimal empat mahasiswa teruji per semester.

Ketua Penguji yang ditunjuk oleh Dekan telah menduduki jabatan
fungsional serendah-rendahnya Lektor.

b. Penguji Utama adalah dosen yang ditunjuk oleh Koordinator Pro-
gram Studi berdasarkan kompetensi, dengan batas kepatutan
maksimal delapan mahasiswa per semester.  Penguji Utama yang
ditunjuk oleh Koordinator Program Studi ini harus memiliki
kompetensi sesuai jalur keilmuan mahasiswa yang diuji dan
menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.

c. Anggota Penguji adalah pembimbing tugas akhir mahasiswa teruji,
dengan batas kepatutan maksimal delapan mahasiswa per semes-
ter, memiliki kompetensi sesuai jalur keilmuan mahasiswa yang
diuji, dan menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten
Ahli.
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BAB V
PROSEDUR UJIAN TUGAS AKHIR

Ujian tugas akhir, baik skripsi karya ilmiah maupun skripsi karya seni,
pada Fakultas Seni Pertunjukan dilaksanakan dalam tiga tahap, meliputi:
ujian proposal tugas akhir, ujian kelayakan tugas akhir, dan ujian akhir
skripsi karya ilmiah atau skripsi karya seni.

A.  Penyusunan Proposal Tugas Akhir

Proposal tugas akhir, baik skripsi karya ilmiah maupun skripsi karya
seni, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Mahasiswa melakukan konsultasi ke program studi tentang calon
pembimbingnya terkait dengan topik penelitian karya ilmiah atau
penelitian karya seni yang akan direncanakan untuk tugas akhir.

2. Program studi menentukan calon pembimbing dengan mem-
pertimbangkan:
a. usulan mahasiswa;
b. relevansi antara topik tugas akhir dan kompetensi pembimbing;
c. calon pembimbing memiliki jabatan fungsional serendah-

rendahnya Asisten Ahli;
d. ketersediaan pembimbing pada program studi;
e. calon pembimbing diprioritaskan dari satu jurusan; dan
f. calon pembimbing dimungkinkan berasal dari jurusan lain yang

memiliki kompetensi sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa
terbimbing.

3. Program studi membuat Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir yang
ditandatangani oleh Wakil Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Seni
Pertunjukan, untuk disampaikan kepada calon pembimbing.

4. Mahasiswa bersama pembimbing menyusun proposal tugas akhir.

B.  Ujian Proposal Tugas Akhir

Ujian proposal tugas akhir, baik skripsi karya ilmiah maupun skripsi
karya seni, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Mahasiswa mendaftar ke program studi masing-masing, dengan
mengumpulkan persyaratan:
a. fotokopi KRS dan KHS Semester I sampai dengan semester

terakhir, dengan jumlah kredit mata kuliah minimum 120 SKS;
b. transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Pembimbing

Akademik dan Koordinator Program Studi; dan

13
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c. naskah proposal tugas akhir sebanyak empat eksemplar, dengan
pembagian: tiga eksemplar untuk dewan penguji dan satu
eksemplar untuk mahasiswa teruji.

2. Program studi menverifikasi data mahasiswa.
3. Program studi mengusulkan dewan penguji, yang terdiri dari ketua

penguji, penguji utama, dan anggota penguji.
4. Fakultas Seni Pertunjukan menetapkan dewan penguji proposal,

terdiri dari ketua penguji, penguji utama, dan anggota penguji,
disertai Surat Tugas Penguji Proposal Tugas Akhir yang ditanda-
tangani oleh Wakil Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Seni
Pertunjukan.  Surat tugas ini diberikan kepada dewan penguji ber-
samaan dengan undangan dari program studi (butir 6).

5. Program studi menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian
proposal tugas akhir.

6. Program studi membuat undangan ujian proposal tugas akhir yang
ditandatangani oleh Koordinator Program Studi, untuk disampaikan
kepada ketua penguji, penguji utama, anggota penguji (pem-
bimbing), dan mahasiswa teruji.

7. Program studi melaksanakan ujian proposal tugas akhir.  Pelaksana-
an ujian proposal tugas akhir ini menjadi tanggung jawab sepenuh-
nya program studi.  Adapun teknis pelaksanaan ujian sebagai berikut.
a. Ketua dewan penguji membuka acara ujian proposal.
b. Mahasiswa teruji mempresentasikan proposalnya dengan durasi

maksimal 15 menit.
c. Dewan penguji menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau

komentar terkait dengan topik proposal dan dijawab langsung
oleh mahasiswa teruji.

d. Mahasiswa teruji diminta meninggalkan ruang ujian untuk
menunggu hasil rapat dewan penguji.

e. Dewan penguji melaksanakan rapat untuk menentukan layak
atau tidaknya proposal yang diajukan oleh mahasiswa,1 yang
dituangkan dalam Berita Acara Ujian Proposal Tugas Akhir se-
banyak rangkap dua dan ditandatangani oleh dewan penguji.

f. Mahasiswa teruji dipanggil untuk memasuki ruang ujian.
g. Ketua dewan penguji mengumumkan hasil ujian kepada

mahasiswa teruji.  Selanjutnya mahasiswa teruji diminta me-
nandatangani Berita Acara Ujian Proposal Tugas Akhir.

h. Jika masih ada revisi, mahasiswa teruji wajib memperbaiki
proposalnya sesuai saran dewan penguji, dengan waktu paling
lama satu bulan terhitung dari pelaksanaan ujian proposal.
Apabila perbaikan naskah proposal melebihi dari batas waktu

1 Proposal tugas akhir dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian
apabila nilai yang dicapai paling rendah B (antara 2,76 s.d. 3,25).
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satu bulan maka dinyatakan gagal, mahasiswa harus mengulang
dari pengusulan proposal baru.

8. Berita Acara Ujian Proposal Tugas Akhir sebanyak rangkap dua yang
telah ditandatangani oleh dewan penguji dan mahasiswa teruji serta
diketahui oleh Koordinator Program Studi, satu eksemplar disimpan
di program studi, sedangkan satu eksemplar yang lain diserahkan
ke Fakultas Seni Pertunjukan.

9. Fakultas Seni Pertunjukan membuat Surat Keterangan Penguji Pro-
posal Tugas Akhir yang ditandatangani oleh Dekan, untuk di-
sampaikan kepada dewan penguji.

10. Mahasiswa teruji melakukan revisi proposal tugas akhir sesuai sa-
ran dewan penguji proposal, dengan batas waktu paling lama satu
bulan terhitung dari pelaksanaan ujian proposal tugas akhir.  Revisi
proposal tugas akhir yang ditandatangani oleh dewan penguji pro-
posal dan disahkan oleh Koordinator Program Studi2 (sebanyak
empat eksemplar) dikumpulkan di program studi, dengan pem-
bagian: satu eksemplar untuk pembimbing, satu eksemplar untuk
mahasiswa teruji, satu eksemplar dikirim ke Fakultas Seni Per-
tunjukan, dan satu eksemplar untuk arsip program studi.

C.  Ujian Kelayakan Tugas Akhir (Seminar Hasil Penelitian Skripsi)

Ujian kelayakan tugas akhir, baik skripsi karya ilmiah maupun skripsi
karya seni, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Mahasiswa mendaftar ke program studi masing-masing, dengan
mengumpulkan persyaratan:
a. fotokopi KRS dan KHS Semester I sampai dengan semester

terakhir atau yang sedang berjalan, dengan jumlah kredit mata
kuliah minimum 138 SKS serta telah menempuh mata kuliah-
mata kuliah yang dipersyaratkan oleh masing-masing program
studi;

b. transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Pembimbing
Akademik dan Koordinator Program Studi; dan

c. draf naskah skripsi karya ilmiah atau draf naskah skripsi karya
seni yang telah ditandatangani oleh Pembimbing Tugas Akhir
sebanyak empat eksemplar, dengan pembagian: tiga eksemplar
untuk dewan penguji dan satu eksemplar untuk mahasiswa
teruji.

2. Program studi menverifikasi data mahasiswa.
3. Program studi melaporkan kepada Fakultas Seni Pertunjukan

tentang rencana ujian kelayakan tugas akhir (seminar hasil penelitian
skripsi).

2 Tanggal pengesahan adalah tanggal pada saat revisi proposal tugas akhir ditanda-
tangani oleh Koordinator Program Studi.
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4. Fakultas Seni Pertunjukan membuat Surat Tugas Penguji Kelayakan
Tugas Akhir (Seminar Hasil Penelitian Skripsi), terdiri dari ketua
penguji, penguji utama, dan anggota penguji, yang ditandatangani
oleh Wakil Dekan I (Bidang Akademik).  Surat tugas ini diberikan
kepada dewan penguji bersamaan dengan undangan dari program
studi (butir 6).

5. Program studi menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian
kelayakan tugas akhir (seminar hasil penelitian skripsi).

6. Program studi membuat undangan ujian kelayakan tugas akhir
(seminar hasil penelitian skripsi) yang ditandatangani oleh
Koordinator Program Studi, untuk disampaikan kepada ketua
penguji, penguji utama, anggota penguji (pembimbing), dan
mahasiswa teruji.

7. Program studi melaksanakan ujian kelayakan tugas akhir (seminar
hasil penelitian skripsi).  Pelaksanaan ujian ini menjadi tanggung
jawab sepenuhnya program studi.  Adapun teknis pelaksanaan ujian
sebagai berikut.
a. Ujian kelayakan tugas akhir (seminar hasil penelitian skripsi)

skripsi karya ilmiah:
1) Dewan penguji menilai layak atau tidaknya draf naskah

skripsi karya ilmiah yang diajukan oleh mahasiswa.  Hasil
penilaian dewan penguji ini dituangkan dalam Berita Acara
Ujian Kelayakan Tugas Akhir (Seminar Hasil Penelitian
Skripsi) sebanyak rangkap dua dan ditandatangani oleh
dewan penguji.

2) Mahasiswa teruji dipanggil masuk ruang ujian guna
menerima kritik dan saran dari dewan penguji.  Selanjutnya
mahasiswa teruji diminta menandatangani Berita Acara Ujian
Kelayakan Tugas Akhir (Seminar Hasil Penelitian Skripsi).

3) Jika masih ada revisi, mahasiswa teruji wajib memperbaiki
draf naskah skripsi karya ilmiah sesuai kritik dan saran
dewan penguji, dengan batas waktu paling lama tiga bulan
terhitung dari pelaksanaan ujian kelayakan (seminar hasil
penelitian skripsi).  Apabila perbaikan draf naskah skripsi
karya ilmiah melebihi dari batas waktu tiga bulan maka
dinyatakan gagal, mahasiswa harus mengulang dari
pengusulan proposal baru.

b. Ujian kelayakan tugas akhir (seminar hasil penelitian skripsi)
skripsi karya seni:
1) Mahasiswa teruji mempresentasikan karya seni dan draf

naskah skripsi karya seninya di hadapan dewan penguji.
2) Dewan penguji menilai layak atau tidaknya karya seni yang

dipentaskan dan draf naskah skripsi karya seni yang diajukan
oleh mahasiswa.  Hasil penilaian dewan penguji ini
dituangkan dalam Berita Acara Ujian Kelayakan Tugas Akhir



17Fakultas Seni Pertunjukan

(Seminar Hasil Penelitian Skripsi) sebanyak rangkap dua dan
ditandatangani oleh dewan penguji.

3) Mahasiswa teruji dipanggil masuk ruang ujian guna
menerima kritik dan saran dari dewan penguji.  Selanjutnya
mahasiswa teruji diminta menandatangani Berita Acara Ujian
Kelayakan Tugas Akhir (Seminar Hasil Penelitian Skripsi).

4) Jika masih ada revisi, mahasiswa teruji wajib memperbaiki
karya seni beserta draf naskah skripsi karya seni sesuai kritik
dan saran dewan penguji, dengan batas waktu paling lama
tiga bulan terhitung dari pelaksanaan ujian kelayakan (semi-
nar hasil penelitian skripsi).  Apabila perbaikan karya seni
dan draf naskah skripsi karya seni melebihi dari batas waktu
tiga bulan maka dinyatakan gagal, mahasiswa harus
mengulang dari pengusulan proposal baru.

8. Fakultas Seni Pertunjukan membuat Surat Keterangan Penguji
Kelayakan Tugas Akhir yang ditandatangani oleh Dekan, untuk
disampaikan kepada dewan penguji.

9. Berita Acara Ujian Kelayakan Tugas Akhir sebanyak rangkap dua
yang telah ditandatangani oleh dewan penguji dan mahasiswa teruji
serta diketahui oleh Koordinator Program Studi, satu eksemplar
disimpan di program studi, sedangkan satu eksemplar yang lain
diserahkan ke Fakultas Seni Pertunjukan.

D.  Ujian Akhir Skripsi Karya Ilmiah atau Skripsi Karya Seni

Ujian akhir, baik skripsi karya ilmiah maupun skripsi karya seni,
dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Mahasiswa mendaftar ke Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Seni Pertunjukan, dengan mengumpulkan persyaratan:
a. fotokopi KRS dan KHS Semester I sampai dengan semester

terakhir atau yang sedang berjalan, dengan jumlah kredit mata
kuliah minimum 138 SKS serta telah menempuh mata kuliah-
mata kuliah yang dipersyaratkan oleh masing-masing program
studi;

b. transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh Pembimbing
Akademik dan Koordinator Program Studi;

c. fotokopi kuitansi pembayaran SPP terakhir;
d. dua buah pasfoto 3x4 hitam putih dengan memakai jas alma-

mater;
e. dua lembar fotokopi Kartu Mahasiswa Aktif dan Ijazah SMA/

SMK;
f. draf Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang telah diisi

oleh mahasiswa, disertai fotokopi data-data prestasi yang pernah
diraihnya; dan
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g. naskah skripsi karya ilmiah atau skripsi karya seni yang telah
disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir sebanyak empat
eksemplar, dengan pembagian: tiga eksemplar untuk dewan
penguji dan satu eksemplar untuk mahasiswa teruji.

2. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Pertunjuk-
an memverifikasi data mahasiswa.

3. Fakultas Seni Pertunjukan membuat Surat Tugas Penguji Tugas
Akhir, terdiri dari ketua penguji, penguji utama, dan anggota
penguji, yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I (Bidang Akademik).
Surat tugas ini diberikan kepada dewan penguji bersamaan dengan
undangan (butir 5).

4. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Pertunjuk-
an menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian tugas akhir.

5. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Per-
tunjukan membuat undangan ujian tugas akhir yang ditandatangani
oleh Wakil Dekan I (Bidang Akademik), serta menyampaikannya
kepada ketua penguji, penguji utama, anggota penguji (pem-
bimbing), dan mahasiswa teruji.

6. Fakultas Seni Pertunjukan melaksanakan ujian tugas akhir.
Pelaksanaan ujian tugas akhir ini menjadi tanggung jawab se-
penuhnya Fakultas Seni Pertunjukan.  Adapun teknis pelaksanaan
ujian sebagai berikut.
a. Ujian tugas akhir skripsi karya ilmiah:

1) Ketua dewan penguji membuka acara ujian pertanggung-
jawaban skripsi karya ilmiah.

2) Mahasiswa teruji mempresentasikan laporan hasil penelitian-
nya dengan durasi maksimal 15 menit.

3) Dewan penguji menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau
komentar terkait dengan topik penelitiannya dan dijawab
langsung oleh mahasiswa teruji.

4) Mahasiswa teruji diminta meninggalkan ruang ujian untuk
menunggu hasil rapat dewan penguji.

5) Dewan penguji melaksanakan rapat untuk memberikan
“nilai jadi” pada Berita Acara Ujian Tugas Akhir Skripsi
Karya Ilmiah atas naskah laporan penelitian, presentasi
mahasiswa teruji, dan pertanggungjawaban hasil penelitian-
nya.3  Berita acara ini ditandatangani oleh dewan penguji.

6) Mahasiswa teruji dipanggil untuk memasuki ruang ujian
guna menerima pengumuman hasil ujian akhir.  Selanjutnya
mahasiswa teruji diminta menandatangani Berita Acara Ujian
Tugas Akhir Skripsi Karya Ilmiah.

3 Skripsi karya ilmiah dinyatakan lulus apabila nilai yang dicapai paling rendah B
(antara 2,76 s.d. 3,25).
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7) Jika masih ada revisi, mahasiswa teruji wajib memperbaiki
naskah skripsi karya ilmiahnya sesuai saran dewan penguji,
dengan waktu paling lama tiga bulan terhitung dari
pelaksanaan ujian akhir.  Apabila perbaikan naskah skripsi
karya ilmiah melebihi dari batas waktu tiga bulan maka
dinyatakan gagal, mahasiswa harus mengulang dari peng-
usulan proposal baru.

b. Ujian tugas akhir skripsi karya seni:
1) Pada saat ujian karya seni, mahasiswa teruji mempresentasi-

kan karya seni dan naskah skripsi karya seni di hadapan
dewan penguji.  Dewan penguji memberikan penilaian atas
karya dan naskah skripsi karya seninya.

2) Pada saat ujian pertanggungjawaban karya seni, ketua dewan
penguji membuka acara ujian pertanggungjawaban skripsi
karya seni.

3) Dewan penguji menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau
komentar terkait dengan konsep dan sajian karya seninya
dan dijawab langsung oleh mahasiswa teruji.

4) Mahasiswa teruji diminta meninggalkan ruang ujian untuk
menunggu hasil rapat dewan penguji.

5) Dewan penguji melaksanakan rapat untuk memberikan
“nilai jadi” pada Berita Acara Ujian Tugas Akhir Skripsi
Karya Seni atas karya seni yang dipentaskan, naskah skripsi
karya seni yang diajukan, dan pertanggungjawaban maha-
siswa teruji.4  Berita acara ini ditandatangani oleh dewan
penguji.

6) Mahasiswa teruji dipanggil untuk memasuki ruang ujian
guna menerima pengumuman hasil ujian akhir.  Selanjutnya
mahasiswa teruji diminta menandatangani Berita Acara Ujian
Tugas Akhir Skripsi Karya Seni.

7) Jika masih ada revisi, mahasiswa teruji wajib memperbaiki
naskah skripsi karya seninya sesuai saran dewan penguji,
dengan waktu paling lama tiga bulan terhitung dari
pelaksanaan ujian akhir karya seni.  Apabila perbaikan
naskah skripsi karya seni melebihi dari batas waktu tiga
bulan maka dinyatakan gagal, mahasiswa harus mengulang
dari pengusulan proposal baru.

7. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Per-
tunjukan membuat Surat Keterangan Penguji Tugas Akhir dan Surat
Keterangan Pembimbing Tugas Akhir yang ditandatangani oleh

4 Skripsi karya seni dinyatakan lulus apabila nilai yang dicapai paling rendah B (antara
2,76 s.d. 3,25).
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Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, untuk disampaikan kepada dewan
penguji.

8. Mahasiswa teruji skripsi karya ilmiah dan mahasiswa teruji skripsi
karya seni dapat mengikuti Upacara Wisuda Sarjana apabila telah
mengumpulkan persyaratan sebagai berikut.
a. Naskah skripsi karya ilmiah atau naskah skripsi karya seni

sebanyak empat eksemplar5 yang telah direvisi, dijilid, dan
ditandatangani oleh dewan penguji (serta satu lembar pengesah-
an yang akan dipindai), untuk dimintakan tanda tangan kepada
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan.6

b. CD yang berisi softcopy naskah skripsi karya ilmiah atau skripsi
karya seni sebanyak dua keping.

c. DVD karya seni (bagi mahasiswa teruji skripsi karya seni)
sebanyak dua keping.

d. Bukti submitted artikel ilmiah dari pengelola jurnal yang dituju
(bagi mahasiswa teruji skripsi karya ilmiah).7

e. Bukti submitted artikel video jurnal dari pengelola jurnal pro-
gram studi (bagi mahasiswa teruji skripsi karya seni).8

f. Surat Pernyataan Bebas Pinjam Peralatan Pendidikan Fakultas
dan Program Studi sebanyak satu lembar.

g. Surat Pernyataan Bebas Pinjam Perpustakaan Program Studi dan
Perpustakaan Pusat.

h. Surat Tanda Terima Naskah Skripsi Karya Ilmiah atau Naskah
Skripsi Karya Seni.

i. Bukti Pembayaran Lepas Wisudawan dan Sumbangan Buku
Perpustakaan.

9. Terkait dengan butir 8, Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Seni Pertunjukan melaksanakan hal-hal sebagai berikut.
a. Memintakan tanda tangan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,

membubuhkan stempel Fakultas Seni Pertunjukan dan tanggal
pengesahan naskah skripsi karya ilmiah atau naskah skripsi karya
seni.9

5 Pembagian naskah skripsi karya ilmiah atau naskah skripsi karya seni: satu eksemplar
untuk Perpustakaan Pusat, satu eksemplar untuk Perpustakaan Jurusan, satu eksemplar
untuk pembimbing, dan satu eksemplar untuk mahasiswa bersangkutan.

6 Dalam hal prosedur permintaan tanda tangan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
pembubuhan stempel Fakultas Seni Pertunjukan dan tanggal pengesahan skripsi karya ilmiah
atau naskah skripsi karya seni, dilakukan oleh Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Seni Pertunjukan.

7 Ketentuan tentang artikel ilmiah yang dikumpulkan ke pengelola jurnal lihat
penjelasan pada Bab VI (hlm. 30–31).

8 Ketentuan tentang artikel video jurnal yang dikumpulkan ke pengelola jurnal pro-
gram studi lihat penjelasan pada Bab VI (hlm. 41).

9 Tanggal pengesahan adalah tanggal pada saat halaman pengesahan naskah di-
tandatangani oleh Dekan Fakultas Seni Pertunjukan.
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b. Menerbitkan Surat Pernyataan Bebas Pinjam Peralatan Pendidik-
an Fakultas, yang ditandatangani oleh Pengelola Laboratorium
Fakultas dan diketahui oleh Kepala Subbagian Umum dan
Keuangan Fakultas Seni Pertunjukan.

c. Menerbitkan Surat Pernyataan Bebas Pinjam Peralatan Pendidik-
an Program Studi, yang ditandatangani oleh Pengelola Laborato-
rium Program Studi dan diketahui oleh Koordinator Program
Studi.

d. Menerbitkan Surat Tanda Terima Naskah Skripsi Karya Ilmiah
atau Naskah Skripsi Karya Seni, yang ditandatangani oleh Kepala
Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Per-
tunjukan.

e. Menerbitkan Surat Keterangan Keikutsertaan Lepas Wisudawan
Fakultas Seni Pertunjukan, yang ditandatangani oleh Kepala
Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Per-
tunjukan.

f. Menerbitkan Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping
Ijazah, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Seni Per-
tunjukan.10

10 Diberikan kepada mahasiswa pada saat Upacara Lepas Wisudawan Fakultas Seni
Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta.
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BAB VI
FORMAT DAN ISI TUGAS AKHIR

A.  Skripsi Karya Ilmiah

Format dan isi skripsi karya ilmiah yang dibahas pada subbab ini terdiri
dari: proposal skripsi karya ilmiah, skripsi karya ilmiah, dan artikel ilmiah.

1.  Proposal Skripsi Karya Ilmiah

Proposal skripsi karya ilmiah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: bagian
awal, bagian utama, dan bagian akhir.  Tiap-tiap bagian mencerminkan jalan
pikiran yang urut, runtut, dan sistematik.

a. Bagian Awal

Bagian Awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, dan
halaman persetujuan.

1) Halaman Sampul Depan

Halaman Sampul Depan memuat judul proposal, logo perguruan
tinggi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), nama fakultas,
nama perguruan tinggi, nama kota dan tahun proposal skripsi karya ilmiah
diajukan.

a) Judul proposal ditulis dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 18
point) dan dicetak tebal (bold).

b) Kata “Proposal Skripsi Karya Ilmiah” ditulis di bawah judul pro-
posal dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 14 point) dan dicetak
tebal (bold).

c) Logo Institut Seni Indonesia Surakarta berdiameter 5 cm.
d) Nama mahasiswa tidak disingkat, tanpa gelar formal (ukuran 12

point), dan dicetak tebal (bold).
e) Nomor induk mahasiswa (ukuran 12 point) ditulis di bawahnya.
f) Nama fakultas dan perguruan tinggi tempat diraihnya derajat

kesarjanaan, ditulis dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 14
point), dan dicetak tebal (bold).

g) Nama kota perguruan tinggi (Surakarta), ditulis dengan huruf kapital
seluruhnya (ukuran 14 point) dan dicetak tebal (bold).

h) Bulan dan tahun proposal adalah bulan dan tahun pada saat pro-
posal diajukan (ukuran 14 point) dan dicetak tebal (bold).
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Semua tulisan pada Halaman Sampul Depan menggunakan huruf Book
Antiqua, dengan memperhatikan margin, dan ditulis dalam format simetris
(center) (lihat Contoh 1, hlm. 76).  Kertas yang digunakan jenis BC berwarna
biru tosca, dilaminasi pada sisi luarnya, dan dijilid ‘lem’, bukan jilid ‘lakban’.

2) Halaman Judul

Format dan isi Halaman Judul pada dasarnya sama dengan Halaman
Sampul Depan.  Perbedaannya, di bawah tulisan “Proposal Skripsi Karya
Ilmiah” terdapat kalimat peruntukan yang berbunyi: “Untuk memenuhi
persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi ...................
Jurusan ...................” (lihat Contoh 2, hlm. 77).  Kertas yang digunakan adalah
HVS 80 gram berwarna putih.

3) Halaman Pengesahan

Halaman Pengesahan berisi persetujuan dari dewan penguji proposal
yang menyatakan bahwa proposal skripsi karya ilmiah telah disetujui untuk
ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan penelitian.  Setelah proposal direvisi
berdasarkan saran-saran dewan penguji, halaman ini ditandatangani oleh
dewan penguji proposal dan disahkan oleh Koordinator Program Studi (lihat
Contoh 3, hlm. 78).

b. Bagian Utama

Bagian Utama proposal skripsi karya ilmiah memuat: latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
landasan teori/landasan konseptual/kerangka pemikiran, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

1) Latar Belakang Masalah

Latar Belakang Masalah berisi penjelasan mengenai fenomena seni
pertunjukan yang berkait dengan kehidupan sosial budaya, dan dipandang
aktual, penting, menarik, serta perlu diteliti.

2) Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berisi uraian yang berupa kalimat tanya atau
kalimat pernyataan, yang mencakup objek material dan objek formal
penelitian.
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3) Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan
mencerminkan konsistensi penelitian.  Manfaat Penelitian berisi harapan
dan kontribusi bagi perkembangan seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan
pembangunan masyarakat.

4) Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat uraian (review) tentang hasil-hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik terkait
dengan objek formal, objek material, ataupun pendekatan yang digunakan.
Perlu dipahami bahwa hasil-hasil penelitian terdahulu yang ditinjau bukan
berfungsi sebagai rujukan, melainkan untuk memposisikan keaslian
penelitian yang sedang dilakukan.  Oleh karena itu perlu dinyatakan dengan
tegas perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sejenis
yang sudah pernah dilaksanakan.  Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh
mungkin diambil dari sumber aslinya, dengan disebutkan judul penelitian-
nya, nama penulis, dan tahun penerbitan yang diapit oleh tanda ‘kurung
lengkung’.  Penulisan Tinjauan Pustaka diurutkan dari hasil penelitian
terdahulu (tahun tertua) sampai dengan hasil penelitian terbaru (tahun
termuda).

5) Landasan Teori/Landasan Konseptual/Kerangka Pemikiran1

Landasan Teori memuat uraian tentang teori-teori yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Landasan Konseptual memuat gambaran abstrak tentang objek,
peristiwa, atau fenomena yang akan digunakan untuk membahas
permasalahan penelitian.

Kerangka Pemikiran memuat uraian tentang pemikiran-pemikiran
yang akan digunakan untuk membahas atau memecahkan permasalahan
penelitian.

6) Metode Penelitian

Metode Penelitian memuat penjelasan tentang rancangan penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik penentuan narasumber, instrumen yang digunakan, teknik
analisis data, dan penyajian hasil analisis data.

1 Gunakan salah satu dari ketiga alternatif tersebut.



25Fakultas Seni Pertunjukan

7) Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan memuat struktur penulisan yang mencerminkan
isi skripsi karya ilmiah sesuai dengan pembagian bab yang ditentukan.  Bab
I memuat pendahuluan, Bab II berisi penjelasan umum objek penelitian,
Bab III dan/atau IV memuat pembahasan objek penelitian, Bab V memuat
penutup.

c. Bagian Akhir

Bagian Akhir proposal skripsi karya ilmiah memuat halaman-halaman
pendukung, meliputi: kepustakaan, webtografi (jika ada), diskografi (jika
ada), narasumber (jika ada), dan daftar wawancara (jika ada).  Masing-masing
daftar yang dicantumkan dalam Bagian Akhir ini hanya yang berkaitan
langsung dengan penelitian dan ditulis secara terpisah dalam judul-judul
tersendiri.

Tiga hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pencantuman
kepustakaan dan webtografi yakni:

a. harus relevan dengan isi proposal skripsi karya ilmiah;
b. sedapat mungkin menunjukkan sumber primer; dan
c. dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Cara menulis kepustakaan, webtografi, diskografi, dan narasumber dapat
dilihat pada pembahasan Bab VII (hlm. 56–64).

2. Skripsi Karya Ilmiah

Skripsi karya ilmiah dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu: bagian
awal, bagian utama, dan bagian akhir.  Tiap-tiap bagian harus mencerminkan
jalan pikiran yang urut, runtut, dan sistematik.

a. Bagian Awal

Bagian Awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul,
halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan
(jika diperlukan), halaman pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi,
daftar gambar, daftar tabel (jika diperlukan), dan catatan untuk pembaca
(jika diperlukan).

1) Halaman Sampul Depan

Halaman Sampul Depan memuat judul skripsi karya ilmiah, logo
perguruan tinggi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), nama
fakultas, nama perguruan tinggi, nama kota dan tahun skripsi karya ilmiah
diujikan.
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a) Judul skripsi karya ilmiah ditulis dengan huruf kapital seluruhnya
(ukuran 18 point) dan dicetak tebal (bold).

b) Kata “Skripsi Karya Ilmiah” ditulis di bawah judul dengan huruf
kapital seluruhnya (ukuran 14 point) dan dicetak tebal (bold).

c) Logo Institut Seni Indonesia Surakarta berdiameter 5 cm.
d) Nama mahasiswa tidak disingkat, tanpa gelar formal (ukuran 12

point), dan dicetak tebal (bold).
e) Nomor induk mahasiswa (ukuran 12 point) ditulis di bawahnya.
f) Nama fakultas dan perguruan tinggi tempat diraihnya derajat

kesarjanaan, ditulis dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 14
point), dan dicetak tebal (bold).

g) Nama kota perguruan tinggi (Surakarta), ditulis dengan huruf kapital
seluruhnya (ukuran 14 point) dan dicetak tebal (bold).

h) Tahun skripsi karya ilmiah adalah tahun pada saat skripsi karya
ilmiah diujikan, menggunakan huruf berukuran 14 point dan dicetak
tebal (bold).

Semua tulisan pada Halaman Sampul Depan menggunakan huruf Book
Antiqua, dengan memperhatikan margin, dan ditulis dalam format simetris
(center) (lihat Contoh 4, hlm. 79).  Kertas yang digunakan jenis BC berwarna
biru tosca dan dijilid hard cover.

2) Halaman Judul

Format dan isi Halaman Judul pada dasarnya sama dengan Halaman
Sampul Depan.  Perbedaannya, di bawah tulisan “Skripsi Karya Ilmiah”
terdapat kalimat peruntukan yang berbunyi: “Untuk memenuhi persyaratan
guna mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi ................... Jurusan
...................” (lihat Contoh 5, hlm. 80).  Kertas yang digunakan adalah HVS
80 gram berwarna putih.

3) Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan berisi persetujuan dari pembimbing yang
menyatakan bahwa skripsi karya ilmiah telah siap diuji (lihat Contoh 6, hlm.
81).  Halaman ini digunakan pada saat skripsi karya ilmiah akan diuji di
hadapan dewan penguji.  Skripsi karya ilmiah setelah diuji, halaman ini
diganti dengan Halaman Pengesahan.

4) Halaman Pengesahan

Halaman Pengesahan berisi judul skripsi karya ilmiah, identitas
mahasiswa, keterangan telah dipertahankan di hadapan dewan penguji
disertai tanggal pelaksanaan ujian akhir, susunan nama dewan penguji dan
tanda tangannya, kota dan tanggal pengesahan (dikosongkan), serta nama
dan nomor induk pegawai (NIP) Dekan Fakultas Seni Pertunjukan (lihat



27Fakultas Seni Pertunjukan

Contoh 7, hlm. 82).  Pembubuhan tanggal pengesahan dilakukan oleh
Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan setelah ditandatangani oleh
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan.

Halaman Pengesahan digunakan apabila skripsi karya ilmiah telah
diuji atau direvisi dan siap untuk dikumpulkan di Subbagian Akademik
dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Pertunjukan.  Halaman ini berfungsi
menggantikan Halaman Persetujuan.

5) Halaman Motto dan Persembahan (Jika Diperlukan)

Halaman Motto dan Persembahan berisi kalimat bijak (motto) yang tetap
memperhatikan kode etik akademik dan kalimat persembahan yang tidak
lebih dari 1 halaman (lihat Contoh 8, hlm. 83).

6) Halaman Pernyataan

Halaman Pernyataan berisi pernyataan penulis, bahwa skripsi karya
ilmiah tersebut bebas dari plagiat sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal
28, ayat (5); Pasal 42, ayat (3)), yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,-
(lihat Contoh 9, hlm. 84).

7) Abstrak

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi menyeluruh (komprehensif)
yang dimulai dengan latar belakang, permasalahan, pendekatan terhadap
masalah, landasan teori yang digunakan, hasil penelitian, dan kata kunci.
Abstrak ditulis dengan dua bahasa; bahasa Inggris (yang ditulis dengan
huruf italic) dan bahasa Indonesia (yang ditulis dengan huruf regular),
masing-masing tidak lebih dari 300 kata dan diketik dengan spasi tunggal
(single).  Kata kunci tidak lebih dari 5 kata.  Masing-masing abstrak ditulis
pada halaman tersendiri (lihat Contoh 10a dan 10b, hlm. 85 dan 86).

8) Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah membantu penyusunan skripsi karya ilmiah, baik langsung
maupun tidak langsung.  Penulisan nama berbagai pihak yang diberi ucapan
terima kasih dilengkapi dengan sebutan kehormatan (Bapak, Ibu, Ki, Nyi,
Saudara, Saudari, dan sebagainya) dan gelar kesarjanaan ataupun gelar
kebangsawanan (jika ada).  Urutan penyampaian terima kasih tidak
didasarkan pada jenjang kepangkatan atau jabatan dalam suatu institusi,
tetapi didasarkan pada tingkat kontribusi dalam proses penulisan skripsi
karya ilmiah.
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Kata Pengantar diketik dengan spasi at least 24 pt maksimal dua
halaman.  Pada bagian bawah dicantumkan nama kota, tanggal, bulan, dan
tahun, serta nama mahasiswa penyusun skripsi karya ilmiah.

9) Daftar Isi

Daftar Isi memuat seluruh halaman, baik bagian awal (abstrak, abstract,
kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan catatan untuk
pembaca),2 bagian utama, maupun bagian akhir (kepustakaan, webtografi,
diskografi, narasumber, dan lampiran-lampiran).  Di dalam Daftar Isi tertera
urutan bab, subbab tingkat I, subbab tingkat II, subbab tingkat III, dan subbab
tingkat IV, disertai dengan nomor halamannya.  Daftar Isi diketik dengan
spasi tunggal (single) (lihat Contoh 11, hlm. 87–88).

10) Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat gambar, foto, denah, peta, dan bentuk ilustrasi
lain sejenis yang lebih dari tiga buah.  Daftar Gambar terdiri dari urutan
nomor, keterangan gambar/foto/denah/peta dan bentuk ilustrasi lain, serta
nomor halamannya.  Daftar Gambar diketik dengan spasi tunggal (single)
(lihat Contoh 12, hlm. 89).

11) Daftar Tabel (Jika Diperlukan)

Daftar Tabel memuat statistik, grafik, bagan, spektograf, dan bentuk
ilustrasi lain yang sejenis.  Tabel yang tercantum dalam teks lebih dari tiga
buah harus disertai daftar urutan nomor, keterangan tabel, serta nomor
halamannya.  Daftar Tabel diketik dengan spasi tunggal (single) (lihat Contoh
13, hlm. 90).

12) Catatan untuk Pembaca (Jika Diperlukan)

Catatan untuk Pembaca memuat penjelasan sejumlah lambang, singkat-
an, simbol, indeks, ikon, penggunaan ejaan (ortografi), dan penggunaan ejaan
khusus secara rinci dan konsisten.  Catatan untuk Pembaca diketik dengan
spasi tunggal (single) (lihat contoh pada Bab VII, hlm. 65).

b. Bagian Utama

Bagian Utama skripsi karya ilmiah memuat pendahuluan, pembahasan,
hasil penelitian, dan penutup.

2 Halaman judul, halaman persetujuan/pengesahan, halaman motto dan persembahan,
dan halaman pernyataan tidak dimasukkan ke dalam Daftar Isi.
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1) Pendahuluan

Pendahuluan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori/landasan
konseptual/kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika
penulisan (lihat bagian utama proposal skripsi karya ilmiah, hlm. 23–25).

2) Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat beberapa bab yang me-
nyajikan data secara deskriptif analitik yang mencerminkan hubungan antara
judul, rumusan masalah, landasan teori/landasan konseptual/kerangka
pemikiran, dan data penelitian.  Paparan data dapat berupa deskripsi, tabel,
gambar, foto, dan bentuk lain.

3) Penutup

Penutup memuat simpulan dan saran.  Simpulan merupakan uraian
jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.  Simpulan dapat ditulis
dengan cara: (a) butir demi butir, atau (b) uraian padat.  Saran berupa harapan
dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan pengalaman dan
pertimbangan peneliti.

c.  Bagian Akhir

Bagian Akhir berisi halaman-halaman pendukung, meliputi: ke-
pustakaan, webtografi (jika ada), diskografi (jika ada), narasumber (jika ada),
dan daftar wawancara (jika ada).  Masing-masing daftar yang dicantumkan
pada Bagian Akhir ini hanya yang berkaitan langsung dengan penelitian
dan ditulis secara terpisah dalam judul-judul tersendiri (lihat penjelasan
pada hlm. 25).  Selain itu juga memuat glosarium, lampiran-lampiran, dan
biodata mahasiswa.

Glosarium memuat penjelasan tentang istilah-istilah teknis dan istilah-
istilah lokal dalam teks yang dipandang perlu.  Glosarium diketik dengan
spasi tunggal (single) (lihat contoh pada Bab VII, hlm. 66).

Lampiran memuat data dukung yang berkaitan dengan isi skripsi
karya ilmiah.  Keberadaan lampiran tidak merupakan keharusan di dalam
penulisan ilmiah, tetapi lampiran sangat diperlukan apabila data tidak dapat
dijelaskan secara deskriptif.

Biodata mahasiswa memuat identitas diri, meliputi: pasfoto, nama,
nomor induk mahasiswa (NIM), tempat dan tanggal lahir, alamat rumah,
nomor telepon/handphone, e-mail, riwayat pendidikan, pengalaman ber-
organisasi/berkarya ilmiah/berkesenian, dan penghargaan yang diterima
(jika ada).
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3. Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah adalah sebuah karya ilmiah yang diterbitkan secara
khusus di jurnal ilmiah, dengan uraian bersifat sistematis, empiris, dapat
dibuktikan kebenarannya, objektif, rasional, dan menggunakan metode
penelitian yang telah ditetapkan.  Panjang tulisan antara 10–12 halaman A4
(kuarto) spasi tunggal (single).

 Artikel ilmiah terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: bagian awal, bagian
utama, dan bagian akhir.  Format penulisan artikel ilmiah dapat dilihat pada
Contoh 14 (hlm. 91–92).

a. Bagian Awal

Bagian Awal terdiri dari: judul artikel, nama mahasiswa dan pem-
bimbing, dan abstrak, yang ditulis dalam satu kolom.

1) Judul Artikel

Judul artikel ilmiah berbeda dengan judul skripsi karya ilmiah, harus
menggambarkan hasil penelitian dan variabel-variabelnya serta tidak lebih
dari 12 kata.  Dalam penulisan judul artikel harus dihindari kalimat yang
berbunyi “Studi tentang ...” atau “Kajian ...,” tetapi langsung menunjuk pada
topik penelitian, misalnya:

a) Pupuh Kekendangan Sebagai Identitas Semar Pagulingan Saih Lima
Peliatan.

b) Sanggit dan Garap Lakon Banjaran Kunthi Sajian Purbo Asmoro.
c) Rekonstruksi Tari Bedhaya Diradameta di Mangkunegaran Surakarta.
d) Pementasan Teater Gapit Sebagai Suatu Sistem Tanda.

2) Nama Mahasiswa dan Pembimbing

Nama penulis terdiri dari: (a) nama mahasiswa penyusun artikel
ilmiah; dan (b) nama pembimbing skripsi karya ilmiah (tanpa gelar
kesarjanaan).  Di bawahnya disertai nama lembaga studi (program studi,
fakultas, dan perguruan tinggi) dan e-mail mahasiswa penyusun artikel
ilmiah.

3) Abstrak

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi menyeluruh (komprehensif)
yang dimulai dengan latar belakang, permasalahan, pendekatan terhadap
masalah, landasan teori yang digunakan, hasil penelitian, dan kata kunci.
Abstrak ditulis dengan dua bahasa; bahasa Inggris (yang ditulis dengan
huruf italic) dan bahasa Indonesia (yang ditulis dengan huruf regular),
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masing-masing dibuat satu paragraf dan tidak lebih dari 300 kata, dengan
kata kunci tidak lebih dari 5 kata.

b. Bagian Utama

Bagian Utama memuat: pendahuluan, hasil penelitian dan pem-
bahasan, serta penutup, yang ditulis dalam dua kolom.

1) Pendahuluan

Pendahuluan secara implisit memuat secara singkat dan padat tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori/
landasan konseptual/kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

2) Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi sajian data (deskripsi) dan
analisis yang mencerminkan hubungan antara rumusan masalah, landasan
teori/landasan konseptual/kerangka pemikiran, dan hasil penelitian.
Bahasan dapat dibagi dalam beberapa subjudul, sesuai dengan jumlah
rumusan masalah yang diajukan.

3) Penutup

Penutup berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, yang
ditulis dalam satu atau dua paragraf.

c. Bagian Akhir

Bagian Akhir memuat: kepustakaan, webtografi (jika ada), diskografi
(jika ada), dan narasumber (jika ada).  Masing-masing daftar hanya yang
dijadikan referensi dalam penulisan artikel ilmiah.  Bagian Akhir ini ditulis
dalam dua kolom.

B.  Skripsi Karya Seni

Format dan isi skripsi karya seni yang dibahas pada subbab ini terdiri
dari: proposal skripsi karya seni, skripsi karya seni, dan artikel video jurnal.

1. Proposal Skripsi Karya Seni

Proposal skripsi karya seni dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu:
bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.  Tiap-tiap bagian harus
mencerminkan jalan pikiran yang urut, runtut, dan sistematik.
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a. Bagian Awal

Bagian Awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, dan
halaman persetujuan.

1) Halaman Sampul Depan

Halaman Sampul Depan memuat judul proposal, logo perguruan
tinggi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), nama fakultas,
nama perguruan tinggi, nama kota dan tahun proposal skripsi karya seni
diajukan.

a) Judul proposal ditulis dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 18
point) dan dicetak tebal (bold).

b) Kata “Proposal Skripsi Karya Seni” ditulis di bawah judul proposal
dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 14 point) dan dicetak tebal
(bold).

c) Logo Institut Seni Indonesia Surakarta berdiameter 5 cm.
d) Nama mahasiswa tidak disingkat, tanpa gelar formal (ukuran 12

point), dan dicetak tebal (bold).
e) Nomor induk mahasiswa (ukuran 12 point) ditulis di bawahnya.
f) Nama fakultas dan perguruan tinggi tempat diraihnya derajat

kesarjanaan, ditulis dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 14
point), dan dicetak tebal (bold).

g) Nama kota perguruan tinggi (Surakarta), ditulis dengan huruf kapital
seluruhnya (ukuran 14 point) dan dicetak tebal (bold).

h) Bulan dan tahun proposal adalah bulan dan tahun pada saat pro-
posal diajukan (ukuran 14 point) dan dicetak tebal (bold).

Semua tulisan pada Halaman Sampul Depan menggunakan huruf Book
Antiqua, dengan memperhatikan margin, dan ditulis dalam format simetris
(center) (lihat Contoh 15, hlm. 93).  Kertas yang digunakan jenis BC berwarna
biru tosca, dilaminasi pada sisi luarnya, dan dijilid ‘lem’, bukan jilid ‘lakban’.

2) Halaman Judul

Format dan isi Halaman Judul pada dasarnya sama dengan Halaman
Sampul Depan.  Perbedaannya, di bawah tulisan “Proposal Skripsi Karya
Seni” terdapat kalimat peruntukan yang berbunyi: “Untuk memenuhi
persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi ...................
Jurusan ...................” (lihat Contoh 16, hlm. 94).  Kertas yang digunakan adalah
HVS 80 gram berwarna putih.

3) Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan berisi persetujuan dari dewan penguji proposal
yang menyatakan bahwa proposal skripsi karya seni telah disetujui untuk
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ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan penelitian dan kekaryaan seni.
Setelah proposal direvisi berdasarkan saran-saran dewan penguji, halaman
ini ditandatangani oleh dewan penguji proposal dan disahkan oleh Ko-
ordinator Program Studi (lihat Contoh 17, hlm. 95).

b. Bagian Utama

Bagian Utama proposal skripsi karya seni memuat: latar belakang
penciptaan/penyajian, gagasan, tujuan dan manfaat, tinjauan sumber,
landasan teori/kerangka konseptual/landasan pemikiran, metode kekarya-
an, dan sistematika penulisan.

1) Latar Belakang Penciptaan/Penyajian

Latar Belakang Penciptaan/Penyajian memuat uraian tentang alasan
dan motivasi mahasiswa terhadap suatu fenomena/peristiwa beserta
permasalahan tentang kehidupan seni sebagai pijakan dalam penciptaan/
penyajian suatu karya seni.  Latar belakang dapat pula menguraikan tentang
motivasi mahasiswa untuk mencipta/menyajikan karya seni berdasarkan
pengalaman berkeseniannya sebagai upaya pengembangan dan aktualisasi
diri.

2) Gagasan

Gagasan merupakan hasil rumusan dari berbagai permasalahan yang
telah dipaparkan pada Latar Belakang Penciptaan/Penyajian.  Gagasan
dapat pula menguraikan tentang pilihan topik/tema sebagai pokok per-
masalahan yang akan digarap.

3) Tujuan dan Manfaat

Tujuan memuat penjelasan tentang jawaban permasalahan yang di-
rumuskan dalam gagasan.  Selain itu, dapat memuat tujuan pribadi yang
terkait dengan pengembangan pengalaman, kemampuan, atau aktualisasi
diri mahasiswa.

Manfaat memuat penjelasan tentang harapan bagi dirinya, dan mem-
berikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan seni, serta
meningkatkan apresiasi masyarakat.

4) Tinjauan Sumber

Tinjauan Sumber memuat uraian tentang karya seni yang terkait dengan
karya seni yang akan dicipta/disajikan.  Sumber-sumber yang digunakan
mencakup pustaka tulis maupun diskografi.  Perlu dinyatakan dengan tegas
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bahwa bagian ini juga memuat tentang orisinalitas dan posisi karya seni
yang didasarkan atas tinjauan sumber yang ada.

5) Landasan Teori/Kerangka Konseptual/Landasan Pimikiran3

Landasan Teori memuat uraian tentang teori-teori yang digunakan
sebagai landasan penciptaan/penyajian karya seni.

Kerangka Konseptual memuat gambaran abstrak tentang objek,
peristiwa, fenomena yang akan digunakan untuk menciptakan/ menyajikan
karya seni.

Landasan Pemikiran memuat uraian tentang pemikiran-pemikiran
yang akan digunakan untuk menciptakan/menyajikan karya seni.

6) Metode Kekaryaan

Metode Kekaryaan memuat penjelasan tentang rancangan karya seni,
jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan
narasumber, instrumen yang digunakan, teknik analisis data, dan penyajian
hasil analisis data.

7) Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan memuat struktur penulisan yang mencerminkan
proses karya seni sesuai dengan pembagian bab yang ditentukan.  Bab I
memuat pendahuluan, Bab II berisi penjelasan proses kekaryaan, Bab III
menyajikan deskripsi karya seni, Bab IV berisi refleksi kekaryaan, Bab V
memuat penutup.

c. Bagian Akhir

Bagian Akhir proposal skripsi karya seni memuat halaman-halaman
pendukung, meliputi: kepustakaan, webtografi (jika ada), diskografi (jika
ada), narasumber (jika ada), dan daftar wawancara (jika ada).  Masing-masing
daftar yang dicantumkan dalam Bagian Akhir berkaitan langsung dengan
skripsi karya seni dan ditulis secara terpisah dalam judul-judul tersendiri.

Tiga hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pencantuman
kepustakaan dan webtografi, yakni:

a. harus relevan dengan isi proposal skripsi karya seni;
b. sedapat mungkin menunjukkan sumber primer; dan
c. dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Cara menulis kepustakaan, webtografi, diskografi, dan narasumber dapat
dilihat pada pembahasan Bab VII (hlm. 56–64).

3 Gunakan salah satu dari ketiga alternatif tersebut.
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2. Skripsi Karya Seni

Skripsi karya seni dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu: bagian
awal, bagian utama, dan bagian akhir.  Tiap-tiap bagian harus mencerminkan
jalan pikiran yang urut, runtut, dan sistematik.

a. Bagian Awal

Bagian Awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul,
halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan
(jika diperlukan), halaman pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi,
daftar gambar, daftar tabel (jika diperlukan), dan catatan untuk pembaca
(jika diperlukan).

1) Halaman Sampul Depan

Halaman Sampul Depan memuat judul skripsi karya seni, logo
perguruan tinggi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), nama
fakultas, nama perguruan tinggi, nama kota dan tahun skripsi karya seni
diujikan.

a) Judul skripsi karya seni ditulis dengan huruf kapital seluruhnya
(ukuran 18 point) dan dicetak tebal (bold).

b) Kata “Skripsi Karya Seni” ditulis di bawah judul dengan huruf
kapital seluruhnya (ukuran 14 point) dan dicetak tebal (bold).

c) Logo Institut Seni Indonesia Surakarta berdiameter 5 cm.
d) Nama mahasiswa tidak disingkat, tanpa gelar formal (ukuran 12

point), dan dicetak tebal (bold).
e) Nomor induk mahasiswa (ukuran 12 point) ditulis di bawahnya.
f) Nama fakultas dan perguruan tinggi tempat diraihnya derajat

kesarjanaan, ditulis dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 14
point), dan dicetak tebal (bold).

g) Nama kota perguruan tinggi (Surakarta), ditulis dengan huruf kapital
seluruhnya (ukuran 14 point) dan dicetak tebal (bold).

h) Tahun skripsi karya seni adalah tahun pada saat skripsi karya seni
diujikan, menggunakan huruf berukuran 14 point dan dicetak tebal
(bold).

Semua tulisan pada Halaman Sampul Depan menggunakan huruf Book
Antiqua, dengan memperhatikan margin, dan ditulis dalam format simetris
(center) (lihat Contoh 18, hlm. 96).  Kertas yang digunakan jenis BC berwarna
biru tosca dan dijilid hard cover.

2) Halaman Judul

Format dan isi Halaman Judul pada dasarnya sama dengan Halaman
Sampul Depan.  Perbedaannya, di bawah tulisan “Skripsi Karya Seni”
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terdapat kalimat peruntukan yang berbunyi: “Untuk memenuhi persyaratan
guna mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi ................... Jurusan
...................” (lihat Contoh 19, hlm. 97).  Kertas yang digunakan adalah HVS
80 gram berwarna putih.

3) Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan berisi persetujuan dari pembimbing yang
menyatakan bahwa skripsi karya seni telah siap diuji (lihat Contoh 20, hlm.
98).  Halaman ini digunakan pada saat skripsi karya seni akan diuji di
hadapan dewan penguji.  Skripsi karya seni setelah diuji, halaman ini diganti
dengan Halaman Pengesahan.

4) Halaman Pengesahan

Halaman Pengesahan berisi judul skripsi karya seni, identitas maha-
siswa, keterangan telah dipertahankan di hadapan dewan penguji disertai
tanggal pelaksanaan ujian akhir, susunan nama dewan penguji dan tanda
tangannya, kota dan tanggal pengesahan (dikosongkan), serta nama dan
nomor induk pegawai (NIP) Dekan Fakultas Seni Pertunjukan (lihat Contoh
21, hlm. 99).  Pembubuhan tanggal pengesahan dilakukan oleh Subbagian
Akademik dan Kemahasiswaan setelah ditandatangani oleh Dekan Fakultas
Seni Pertunjukan.

Halaman Pengesahan digunakan apabila skripsi karya seni telah diuji
atau direvisi dan siap untuk dikumpulkan di Subbagian Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Seni Pertunjukan.  Halaman ini berfungsi meng-
gantikan Halaman Persetujuan.

5) Halaman Motto dan Persembahan (Jika Diperlukan)

Halaman Motto dan Persembahan berisi kalimat bijak (motto) yang tetap
memperhatikan kode etik akademik dan kalimat persembahan yang tidak
lebih dari 1 halaman (lihat Contoh 8, hlm. 83).

6) Halaman Pernyataan

Halaman Pernyataan berisi pernyataan penulis, bahwa skripsi karya
seni tersebut bebas dari plagiat sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal
28, ayat (5); Pasal 42, ayat (3)), yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,-
(lihat Contoh 22, hlm. 100).
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7) Abstrak

Abstrak merupakan uraian singkat tetapi menyeluruh (komprehensif)
yang dimulai dengan latar belakang, gagasan, landasan teori/kerangka
konseptual/landasan pemikiran yang digunakan, proses penciptaan/
penyajian, refleksi kekaryaan, dan kata kunci.  Abstrak ditulis dengan dua
bahasa; bahasa Inggris (yang ditulis dengan huruf italic) dan bahasa Indone-
sia (yang ditulis dengan huruf regular), masing-masing tidak lebih dari 300
kata dan diketik dengan spasi tunggal (single).  Kata kunci tidak lebih dari 5
kata.  Masing-masing abstrak ditulis pada halaman tersendiri (lihat Contoh
23a dan 23b, hlm. 101 dan 102).

8) Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah membantu penyusunan skripsi karya seni, baik langsung maupun
tidak langsung.  Penulisan nama berbagai pihak yang diberi ucapan terima
kasih dilengkapi dengan sebutan kehormatan (Bapak, Ibu, Ki, Nyi, Saudara,
Saudari, dan sebagainya) dan gelar kesarjanaan ataupun gelar kebang-
sawanan (jika ada).  Urutan penyampaian terima kasih tidak didasarkan
pada jenjang kepangkatan atau jabatan dalam suatu institusi, tetapi
didasarkan pada tingkat kontribusi dalam proses kekaryaan dan skripsi
karya seni.

Kata Pengantar diketik dengan spasi at least 24 pt maksimal dua
halaman.  Pada bagian bawah dicantumkan nama kota, tanggal, bulan, dan
tahun, serta nama mahasiswa penyusun skripsi karya ilmiah.

9) Daftar Isi

Daftar Isi memuat seluruh halaman, baik bagian awal (abstrak, abstract,
kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan catatan untuk
pembaca),4 bagian utama, maupun bagian akhir (kepustakaan, webtografi,
diskografi, narasumber, dan lampiran-lampiran).  Di dalam Daftar Isi tertera
urutan bab, subbab tingkat I, subbab tingkat II, subbab tingkat III, dan subbab
tingkat IV, disertai dengan nomor halamannya.  Daftar Isi diketik dengan
spasi tunggal (single) (lihat Contoh 24, hlm. 103–104).

10) Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat gambar, foto, denah, peta, dan bentuk ilustrasi
lain sejenis yang lebih dari tiga buah.  Daftar Gambar terdiri dari urutan

4 Halaman judul, halaman persetujuan/pengesahan, halaman motto dan persembahan,
dan halaman pernyataan tidak dimasukkan ke dalam Daftar Isi.
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nomor, keterangan gambar/foto/denah/peta dan bentuk ilustrasi lain, serta
nomor halamannya.  Daftar Gambar diketik dengan spasi tunggal (single)
(lihat Contoh 12, hlm. 89).

11) Daftar Tabel (Jika Diperlukan)

Daftar Tabel memuat statistik, grafik, bagan, spektograf, dan bentuk
ilustrasi lain yang sejenis.  Tabel yang tercantum dalam teks lebih dari tiga
buah harus disertai daftar urutan nomor, keterangan tabel, serta nomor
halamannya.  Daftar Tabel diketik dengan spasi tunggal (single) (lihat Contoh
13, hlm. 90).

12) Catatan untuk Pembaca (Jika Diperlukan)

Catatan untuk Pembaca memuat penjelasan sejumlah lambang, singkat-
an, simbol, indeks, ikon, penggunaan ejaan (ortografi), dan penggunaan ejaan
khusus secara rinci dan konsisten.  Catatan untuk Pembaca diketik dengan
spasi tunggal (single) (lihat contoh pada Bab VII, hlm. 65).

b. Bagian Utama

Bagian Utama skripsi karya seni terdiri atas: pendahuluan, proses
penciptaan/penyajian, deskripsi karya seni, refleksi kekaryaan, dan
penutup.

1) Pendahuluan

Pendahuluan memuat: latar belakang penciptaan/penyajian, gagasan,
tujuan dan manfaat, tinjauan sumber, landasan teori/kerangka konseptual/
landasan pemikiran, metode kekaryaan, dan sistematika penulisan (lihat
proposal karya seni, hlm. 33–34).

2) Proses Penciptaan/Penyajian Karya Seni

Proses Penciptaan/Penyajian Karya Seni memuat langkah-langkah
kreatif terkait dengan proses kekaryaan seni.  Proses penciptaan/penyajian
terdiri atas dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap penggarapan.

a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan berisi penjelasan tentang orientasi dan observasi
karya seni.

(1) Orientasi memuat penjelasan tentang pemilihan objek material
sebagai sumber penciptaan/penyajian.  Bagian ini juga memuat
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tentang teknik, bentuk, tema, dan karakter yang sesuai dengan ide
penciptaan/penyajian karya tugas akhir.

(2) Observasi memuat penjelasan tentang berbagai objek, fenomena,
peristiwa alam, sosio-budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni (IPTEKS).

b) Tahap Penggarapan

Tahap penggarapan berisi penjelasan tentang proses garap karya seni,
simulasi berbagai unsur, aplikasi konsep, garap, medium, nilai, serta
perubahan-perubahan garap dalam tahapan-tahapan pencapaian kualitas.
Bagian ini terdiri atas eksplorasi, improvisasi, dan evaluasi.

(1) Eksplorasi berisi penjelasan tentang pencarian dan penjajagan ber-
bagai hal (bentuk, teknik, potensi, eksperimentasi, dan karakter) yang
mendukung keberhasilan karya seni.

(2) Improvisasi berisi penjelasan tentang penuangan ide atau gagasan
yang kemudian diujicobakan melalui medium seni (lihat buku
Bergerak Menurut Kata Hati oleh Alma Hawkins).

(3) Evaluasi berisi penjelasan tentang penentuan bentuk garap karya seni.

3) Deskripsi Karya Seni

Deskripsi Karya Seni berisi penjelasan tentang karya seni yang dicipta/
disajikan, dengan disertai keterangan mengenai segala sesuatu sesuai
dengan karakter program studinya.

a) Program Studi S-1 Seni Karawitan dengan kompetensi utama
pengrawit, yang perlu dideskripsikan antara lain: struktur gending,
garap gending, dan tafsir pathet.  Untuk kompetensi utama pencipta/
penyaji, yang perlu dideskripsikan meliputi: deskripsi musikal,
struktur, vokabuler, medium, dan teknik garap.  Bagian ini juga
memuat penjelasan tentang unsur seni pertunjukan, seperti: tata
panggung, perangkat gamelan yang digunakan, dan lighting (jika
perlu).

b) Program Studi S-1 Seni Pedalangan dengan kompetensi utama pen-
cipta (menyusun dan menyajikan), yang perlu dideskripsikan
meliputi: struktur adegan, sanggit catur, sanggit sabet, garap gending,
dan garap sulukan dalam satu kesatuan pentas.  Bagian ini juga
memuat penjelasan tentang unsur seni pertunjukan, seperti: tata
busana dalang–pengrawit–pesindhèn, tata panggung, pemilihan figur
tokoh wayang, perangkat gamelan yang digunakan, dan lighting (jika
perlu).

c) Program Studi S-1 Seni Tari dengan kompetensi utama pencipta,
yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan garap
koreografi yang disajikan.  Untuk kompetensi utama kepenarian,
yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan karya
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tari yang disajikan.  Bagian ini juga memuat penjelasan tentang unsur
seni pertunjukan, seperti: rias, busana, tata panggung, perangkat
gamelan atau musik, lighting, dan properti yang digunakan.

d) Program Studi S-1 Etnomusikologi dengan kompetensi utama
penyaji karya media, yang dideskripsikan adalah karya media yang
diciptakan serta unsur seni pertunjukan yang digunakan.

e) Program Studi S-1 Seni Teater dengan kompetensi utama pemeranan,
yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-
si artistik (tekstur pertunjukan) dan gaya pemeranan.  Untuk
kompetensi utama penyutradaraan, yang dideskripsikan adalah hal-
hal yang berkaitan dengan konstruksi artistik (tekstur pertunjukan)
dan gaya penyutradaraan.  Bagian ini juga memuat penjelasan
tentang unsur seni pertunjukan, seperti: rias, busana, tata panggung,
perangkat gamelan atau musik, lighting, dan properti yang diguna-
kan.

4) Refleksi Kekaryaan

Refleksi Kekaryaan berisi analisis kritis terhadap karya seni yang
dicipta/disajikan, serta hambatan dan penanggulangannya.  Analisis pada
bab ini harus mencerminkan hubungan antara gagasan, landasan teori/
kerangka konseptual/landasan pemikiran, metode kekaryaan, dan wujud
karya seni yang disajikan.

5) Penutup

Penutup memuat simpulan dan saran.  Simpulan merupakan uraian
jawaban atas gagasan yang diajukan.  Simpulan dapat ditulis dengan cara:
(a) butir demi butir, atau (b) uraian padat.  Saran berupa harapan dan
rekomendasi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan pengalaman dan
pertimbangan pencipta/penyaji.

c.  Bagian Akhir

Bagian Akhir berisi halaman-halaman pendukung, meliputi: ke-
pustakaan, webtografi (jika ada), diskografi (jika ada), narasumber (jika ada),
dan daftar wawancara (jika ada).  Masing-masing daftar yang dicantumkan
dalam Bagian Akhir ini hanya yang berkaitan langsung dengan skripsi karya
seni dan ditulis secara terpisah dalam judul-judul tersendiri (lihat penjelasan
pada hlm. 36).  Selain itu juga memuat glosarium, lampiran-lampiran, dan
biodata mahasiswa.

Glosarium memuat penjelasan tentang istilah-istilah teknis dan istilah-
istilah lokal dalam teks yang dipandang perlu.  Glosarium diketik dengan
spasi tunggal (single) (lihat contoh pada Bab VII, hlm. 66).
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Lampiran memuat data dukung yang berkaitan dengan isi skripsi
karya seni.  Keberadaan lampiran tidak merupakan keharusan di dalam
penulisan skripsi karya seni, tetapi lampiran sangat diperlukan apabila data
tidak dapat dijelaskan secara deskriptif.

Biodata mahasiswa memuat identitas diri, meliputi: pasfoto, nama,
nomor induk mahasiswa (NIM), tempat dan tanggal lahir, alamat rumah,
nomor telepon/handphone, e-mail, riwayat pendidikan, pengalaman ber-
organisasi/berkarya ilmiah/berkesenian, dan penghargaan yang diterima
(jika ada).

3. Artikel Video Jurnal

Artikel video jurnal adalah artikel skripsi karya seni yang disajikan
secara verbal/naratif dan dikemas sedemikian rupa dalam bentuk video
berdurasi 10–15 menit.  Video ini memuat gagasan kekaryaan, proses
penciptaan/penyajian, bentuk karya seni, serta hambatan dan pe-
nanggulangannya.  Oleh karena durasi terbatas, maka bentuk karya seni
yang ditayangkan diambilkan dari bagian-bagian tertentu yang dipandang
menarik dan mewakili sebuah karya.  Pada bagian awal video terdapat credit
title berkaitan dengan judul karya, nama mahasiswa, nomor induk
mahasiswa (NIM), nama program studi, nama fakultas, dan nama perguruan
tinggi.  Pada bagian akhir video terdapat credit title berkaitan dengan nama-
nama tim pendukung karya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak
yang terlibat dalam proses kekaryaan seni.
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BAB VII
TATA CARA PENULISAN

Tata cara penulisan meliputi: (a) bahan dan ukuran; (b) pengetikan; (c)
penomoran; (d) bahasa; (e) cara menulis kutipan, referensi perut, dan catatan
kaki; (f) cara menulis kepustakaan; (g) cara menulis webtografi; (h) cara
menulis diskografi; (i) cara menulis narasumber; (j) cara menulis istilah asing,
catatan untuk pembaca, dan glosarium.

A.  Bahan dan Ukuran

1. Naskah

Naskah diketik di atas kertas HVS putih 80 gram ukuran A4 (kuarto)
dan tidak dicetak bolak-balik.  Antarbab pada skripsi karya ilmiah atau
skripsi karya seni dalam proses penjilidannya diberi jeda dengan kertas
HVS biru muda 70 gram ukuran A4 (kuarto).

2. Sampul dan Warna Sampul

Sampul proposal menggunakan kertas jenis BC berwarna biru tosca,
dilaminasi pada sisi luarnya, dan dijilid ‘lem’, bukan jilid ‘lakban’.  Sampul
skripsi karya ilmiah dan skripsi karya seni menggunakan kertas merk BC
berwarna biru tosca dan dijilid hard cover.  Format tulisan dapat dilihat pada
Lampiran I Contoh 1, 4, 15, 18.

B.  Pengetikan

Pengetikan mencakup: (1) jenis dan ukuran huruf; (2) bilangan dan
satuan; (3) jarak baris; (4) batas tepi; (5) pengisian ruangan; (6) alinea baru;
(7) judul bab, sub-subbab, dan uraiannya.

1. Jenis dan Ukuran Huruf

a. Naskah diketik dengan huruf Book Antiqua berukuran 12 point; judul
bab ditulis dengan huruf berukuran 14 point; keterangan gambar,
tabel, dan keterangan tabel ditulis dengan huruf berukuran 11 point;
footnote ditulis dengan huruf berukuran 10 point.

b. Khusus pengetikan naskah notasi karawitan menggunakan huruf
KepatihanPro Padat 12 point (untuk notasi) dan huruf Arial Narrow 12
point (untuk teks syair).
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c. Huruf miring (italic) digunakan untuk penulisan istilah asing atau
istilah lokal yang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia, serta
untuk tujuan tertentu (misalnya untuk penegasan kata atau kalimat).

d. Huruf tebal (bold) digunakan untuk penulisan bab dan sub-subbab,
serta untuk tujuan tertentu (misalnya untuk penegasan kata).

d. Lambang, huruf, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus
ditulis tangan dengan rapi, memakai tinta hitam.

2. Bilangan dan Satuan

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali jika terdapat pada permulaan
kalimat, maka bilangan itu harus dieja, misalnya: “2 eksemplar jurnal
ilmiah diserahkan ke program studi” menjadi “Dua eksemplar jurnal
ilmiah diserahkan ke program studi.”

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma (,) misalnya: “satu buah
gong seberat 25,5 kg.”

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di
belakang, misalnya: m (untuk meter), km (untuk kilometer), g (untuk
gram), kg (untuk kilogram), dan sebagainya; kecuali pada akhir
kalimat.

3. Jarak Baris (Spasi) dan Jarak Antarkata

Jarak baris naskah skripsi karya ilmiah atau skripsi karya seni adalah
at least 24 pt, karena jika font Book Antiqua diketik dengan spasi rangkap
(double space) jaraknya menjadi terlalu lebar.  Halaman Sampul, Halaman
Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Motto dan Persembahan, Halaman
Pernyataan, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Diagram, Daftar Tabel,

Gambar. Cara menentukan jarak baris untuk spasi lebar.
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Catatan untuk Pembaca, kutipan langsung yang lebih dari tiga baris, judul
bab, sub-subjudul yang lebih dari satu baris, judul tabel dan gambar yang
lebih dari satu baris, notasi karawitan, kepustakaan, webtografi, diskografi,
narasumber, daftar wawancara, glosarium, dan lampiran, diketik dengan
spasi tunggal (single).

Jarak antarkata harus selalu konsisten 1 ketukan.  Jarak ‘tanda berhenti’
seperti tanda ‘titik’ (.), tanda ‘tanya’ (?), dan tanda ‘seru’ (!) dengan kalimat
berikutnya adalah 2 ketukan; kecuali pada penulisan Kepustakaan, Webto-
grafi, Diskografi, dan Narasumber adalah 1 ketukan.

4. Batas Tepi

Batas-batas pengetikan diatur sebagai berikut.
a. Tepi atas : 4 cm
b. Tepi bawah : 3 cm
c. Tepi kiri : 4 cm
d. Tepi kanan : 3 cm

5. Pengisian Ruangan

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh.
Artinya, pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi
kanan; kecuali alinea baru.  Ruang kosong—terutama bagian bawah—hanya
diperbolehkan jika tidak memungkinkan untuk penulisan subjudul beserta
uraiannya minimal 2 baris; pencantuman tabel, diagram, gambar; dan hal-
hal yang bersifat khusus.

6. Alinea Baru

Pengetikan alinea baru atau paragraf baru dimulai dengan awal
kalimat yang menjorok ke kanan 1 cm dari tepi kiri.

7. Judul Bab, Sub-subbab, dan Uraiannya

Judul bab ditulis dengan huruf kapital seluruhnya (ukuran 14 point)
tanpa diakhiri tanda titik, dicetak tebal (bold), dan diatur simetris (center).
Jika kalimat judul bab lebih dari satu baris, maka antarbaris ditulis dengan
spasi tunggal (single).  Nomor bab ditulis dengan angka romawi I, II, III, dan
seterusnya.  Paragraf pertama sesudah judul bab diletakkan 3 spasi di
bawahnya, dimulai dengan alinea baru (menjorok ke kanan 1 cm dari tepi
kiri).

Subbab tingkat I diatur simetris (center) dan diawali huruf A, B, C,
dan seterusnya yang diakhiri tanda titik.  Pada setiap kata diawali huruf
kapital, kecuali kata depan (di, ke, dari) dan kata sambung (dan, dengan,
yang), tanpa diakhiri tanda titik, dan dicetak tebal (bold).  Istilah asing dan
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istilah lokal dicetak miring (italic).  Jika kalimat subbab lebih dari satu baris,
maka antarbaris ditulis dengan satu spasi (single).  Paragraf pertama sesudah
subbab diletakkan 3 spasi di bawahnya, dimulai dengan alinea baru
(menjorok ke kanan 1 cm dari tepi kiri).

Subbab tingkat II dimulai dari tepi kiri dan diawali angka arab 1, 2, 3,
dan seterusnya yang diakhiri tanda titik.  Pada setiap kata diawali huruf
kapital, kecuali kata depan (di, ke, dari) dan kata sambung (dan, dengan,
yang), tanpa diakhiri tanda titik, dan dicetak tebal (bold).  Istilah asing dan
istilah lokal dicetak miring (italic).  Jika kalimat subbab lebih dari satu baris,
maka antarbaris ditulis dengan satu spasi (single).  Paragraf pertama sesudah
subbab diletakkan 3 spasi di bawahnya, dimulai dengan alinea baru (men-
jorok ke kanan 1 cm dari tepi kiri).

Subbab tingkat III dimulai dari tepi kiri dan diawali huruf a, b, c, dan
seterusnya yang diakhiri tanda titik.  Pada setiap kata diawali huruf kapital,
kecuali kata depan (di, ke, dari) dan kata sambung (dan, dengan, yang),
tanpa diakhiri tanda titik, dan dicetak tebal (bold).  Istilah asing dan istilah
lokal dicetak miring (italic).  Jika kalimat subbab lebih dari satu baris, maka
antarbaris ditulis dengan satu spasi (single).  Paragraf pertama sesudah sub-
bab diletakkan 3 spasi di bawahnya, dimulai dengan alinea baru (menjorok
ke kanan 1 cm dari tepi kiri).

Subbab tingkat IV dimulai dari tepi kiri dan diawali angka arab 1, 2,
3, dan seterusnya yang diakhiri tanda kurung tutup.  Pada setiap kata
diawali huruf kapital, kecuali kata depan (di, ke, dari) dan kata sambung
(dan, dengan, yang), tanpa diakhiri tanda titik, dan dicetak tebal (bold).
Istilah asing dan istilah lokal dicetak miring (italic).  Jika kalimat subbab
lebih dari satu baris, maka antarbaris ditulis dengan satu spasi (single).
Paragraf pertama sesudah subbab diletakkan 3 spasi di bawahnya, dimulai
dengan alinea baru (menjorok ke kanan 1 cm dari tepi kiri).

Subbab tingkat V dimulai dari tepi kiri dan diawali huruf a, b, c, dan
seterusnya yang diakhiri tanda kurung tutup.  Pada setiap kata diawali
huruf kapital, kecuali kata depan (di, ke, dari) dan kata sambung (dan,
dengan, yang), tanpa diakhiri tanda titik, dan dicetak tebal (bold).  Istilah
asing dan istilah lokal dicetak miring (italic).  Jika kalimat subbab lebih dari
satu baris, maka antarbaris ditulis dengan satu spasi (single).  Paragraf
pertama sesudah subbab diletakkan 3 spasi di bawahnya, dimulai dengan
alinea baru (menjorok ke kanan 1 cm dari tepi kiri).

Format penulisan judul bab, sub-subbab, dan uraiannya dapat dilihat
pada Contoh 25 (hlm. 105–106).

C.  Penomoran

1. Halaman

a. Bagian Awal skripsi karya ilmiah atau skripsi karya seni diberi
nomor halaman dengan angka romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya).
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Nomor-nomor halaman yang terdapat judul utama (Halaman Judul,
Halaman Persetujuan atau Halaman Pengesahan, Halaman Motto
dan Persembahan, Halaman Pernyataan, Abstrak, judul Kata
Pengantar, judul Daftar Isi, judul Daftar Gambar, judul Daftar Tabel,
judul Catatan untuk Pembaca) diletakkan di tengah bawah (2 cm
dari tepi bawah kertas), sedangkan nomor-nomor halaman yang
terdapat teks uraian diletakkan di sebelah kanan atas (2 cm dari tepi
atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas).

b. Bagian Utama dan Bagian Akhir, mulai dari Bab I sampai dengan
halaman terakhir diberi nomor dengan angka arab (1, 2, 3, dan
seterusnya).  Nomor-nomor halaman yang terdapat judul utama
(misalnya: Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Kepustakaan, Webto-
grafi, Diskografi, Narasumber, Glosarium, Lampiran)  diletakkan di
tengah bawah (2 cm dari tepi bawah kertas), sedangkan nomor-nomor
halaman yang terdapat teks uraian diletakkan di sebelah kanan atas
(2 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas).

2. Tabel

a. Nomor tabel dicetak bold diakhiri tanda ‘titik’, diikuti keterangan
dan diakhiri dengan tanda titik.  Keterangan tabel ini ditempatkan
simetris (center) di atas tabel, dengan huruf berukuran 11 point.

b. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang
sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman.  Pada halaman
lanjutan tabel, dicantumkan ‘nomor tabel’ dan kata ‘lanjutan’, tanpa
disertai judul.

Format penulisan tabel dapat dilihat pada contoh berikut ini.

Tabel 2. Gending kedhatonan dalam pakeliran purwa tradisi gaya Surakarta.

No. ADEGAN GENDING 

Kedhaton Hastina (khusus 
Dewi Banuwati) 

Damarkèli, gendhing kethuk papat kerep 
minggah wolu 

1. 

Hastina (tokoh lain) Gandrungmangu, gendhing kethuk loro arang 
minggah papat 

Tunjung Karoban, gendhing kethuk papat kerep 
minggah wolu 

2. Kedhaton Wiratha 

Gandrungmangu, gendhing kethuk loro arang 
minggah papat 

Titipati, gendhing kethuk loro kerep minggah 
papat 

3. Kedhaton Dwarawati 

Kadukmanis, gendhing kethuk loro arang 
minggah wolu 
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3. Gambar

a. Gambar tidak boleh dipenggal, dan letak gambar diatur supaya
simetris.  Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas (land-
scape), bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.

b. Teks keterangan (berukuran 11 point) berada di bawah gambar
dengan panjang tulisan tidak melebihi ukuran gambar, diketik di
tengah (center) dengan spasi tunggal (single) dan diakhiri tanda ‘titik’;
diawali nomor gambar (cetak bold dengan tanda ‘titik’).

c. Keterangan sumber ditulis di bawahnya dengan posisi di tengah-
tengah (center) tanpa diakhiri tanda ‘titik’.

Format penempatan gambar dan penulisan keterangannya dapat dilihat
pada contoh berikut ini.

Gambar 9. Gerak garap cundrik bagian akhir pada tari Srikandhi
Senapati, tafsir garap Afisyah Yahya dari karya Nanuk Rahayu.

(Foto: Afisyah Yahya, 2017)

D.  Bahasa, Bentuk Kalimat, dan Istilah

1. Bahasa

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku menurut Ejaan
Yang Disempurnakan (EYD) atau Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai
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Pustaka, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang
Disempurnakan.

2. Bentuk Kalimat

Kalimat yang lengkap harus ada subjek dan predikat, ditambah
dengan objek dan keterangan.

Kata ganti orang pertama dan orang kedua, baik tunggal maupun
jamak (saya, aku, kamu, engkau, kami, mereka, kita), tidak diperbolehkan.
Kalimat ditulis dalam bentuk pasif.  Untuk menyebut kata ganti seseorang
tidak diperbolehkan menggunakan kata ‘beliau’, tetapi cukup dengan kata
‘ia’.

Kata ‘saya’—dalam ucapan terima kasih—pada Kata Pengantar diganti
dengan ‘penulis’.  Untuk menyebut berbagai pihak yang berperan dalam
penyusunan skripsi karya ilmiah atau skripsi karya seni diperbolehkan
menggunakan kata sebutan (Bapak, Ibu, Saudara, Ki, Nyi, dan sebagainya)
serta diperbolehkan mencantumkan gelar, baik gelar kebangsawanan mau-
pun gelar kesarjanaan.

Kata penghubung (seperti: dalam, dan, yang, maka, sehingga,
sedangkan) tidak diperbolehkan diletakkan pada awal kalimat.  Kata depan
‘di’ yang diikuti keterangan tempat, ditulis terpisah dengan keterangan yang
mengikutinya (misalnya: di sini, di sana, di atas, di bawah, di antaranya).

3. Istilah

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau istilah asing yang sudah
diindonesiakan.  Jika memakai istilah asing atau lokal (yang belum
diindonesiakan), ditulis dengan huruf miring (italic).

E.  Cara Menulis Kutipan, Referensi Perut, dan Catatan Kaki

1. Cara Menulis Kutipan

Mengutip dapat dilakukan jika ada korelasi yang signifikan antara
sumber yang dikutip dan isi skripsi karya ilmiah atau skripsi karya seni.
Berdasarkan sifat publikasi yang dimiliki oleh sumber yang diterbitkan,
keterpercayaan suatu sumber untuk dijadikan rujukan penulisan ilmiah
dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Referensi yang dapat dipercaya validitasnya dan disarankan untuk
dirujuk:
1) jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan;
2) skripsi karya ilmiah atau skripsi karya seni, tesis, dan disertasi

yang sudah diuji oleh ahlinya;
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3) buku yang diterbitkan oleh penerbit terpercaya dan disunting
oleh editor;

4) tulisan biasa dengan referensi yang jelas dan lengkap;
5) majalah ilmu pengetahuan/sains;
6) tabloid ilmu pengetahuan/sains; dan
7) artikel yang ditulis di internet dengan referensi jelas dari sumber

non-internet.
b. Referensi yang tidak disarankan untuk dirujuk:

1) buku yang diterbitkan oleh penerbit yang kurang terpercaya dan
tidak disunting oleh editor;

2) artikel yang ditulis di internet dengan referensi jelas dari sumber
internet;

3) artikel yang ditulis dan dicetak dengan referensi dari internet;
4) koran (bagian bahasan tentang biografi seseorang dan catatan

peristiwa);
5) majalah;
6) sampul kaset, VCD, atau DVD; dan
7) buku yang ditulis sendiri oleh subjek yang bersangkutan.

c. Referensi yang sedapat mungkin dihindari:
1) majalah yang membahas isu populer;
2) koran (bagian selain bahasan biografi seseorang dan catatan

peristiwa);
3) koran kriminalitas; dan
4) tabloid gosip.

d. Referensi yang tidak boleh digunakan:
1) artikel lain di Wikipedia dan situs-situs sejenisnya; dan
2) artikel lain dari ensiklopedia bebas dengan sistem mirip Wiki-

pedia (bebas disunting siapa saja).
Cara menulis kutipan ada dua macam, yaitu menulis kutipan langsung

dan tidak langsung.

a. Kutipan Langsung

Kutipan langsung adalah tulisan orang lain atau manuskrip yang
ditulis kembali tanpa perubahan kata, kalimat, maupun ejaannya.  Dengan
kata lain, kutipan langsung itu harus benar-benar ditulis sesuai dengan
sumber yang dikutip.  Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
menulis kutipan langsung.

Kutipan lebih dari tiga baris harus dipisahkan sebagai paragraf
tersendiri, diketik satu spasi menjorok 1 cm ke kanan, tanpa diawali dan
diakhiri tanda petik.  Selanjutnya pada akhir kutipan  harus disertakan
referensi atau sumber kutipan dalam bentuk referensi perut.  Contoh:
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Setiap daerah bahkan setiap juru kendhang mempunyai cara dan

tekniknya tersendiri dalam membuat jalinan-jalinan tabuhan kendhang

suatu gaya tertentu.  Gaya adalah:

kekhasan atau kekhususan yang ditandai oleh ciri fisik, estetika
(musikal), dan/atau sistem bekerja (garap) yang dimiliki oleh atau
yang berlaku pada (atau atas dasar inisiatif dan/atau kreativitas)
perorangan (pengrawit), kelompok (masyarakat seni), atau
kawasan (budaya) tertentu yang diakui eksistensinya dan/atau
berpotensi untuk mempengaruhi individu, kelompok (masya-
rakat), atau kawasan (budaya, musik, kesenian) lainnya, baik itu
terberlakukan dengan sengaja atau tidak, maupun yang terjadi
atas hasil dari berbagai cara dan/atau bantuan dari berbagai
sarana dan/atau media (Supanggah, 2002:137).

Kutipan langsung yang tidak lebih dari tiga baris tidak perlu di-
pisahkan sebagai paragraf tersendiri, tetapi masuk di dalam kalimat yang
diawali dan diakhiri dengan tanda ‘petik’.  Contoh:

... Dapat dimaklumi apabila Kats tidak melihat adanya kebebasan

dalang dalam menafsir lakon wayang.  Ia justru menyatakan, bahwa

“dalang tidak boleh mengubah kerangka atau maksud dari lakon

pertunjukan wayang kulit yang telah ditetapkan oleh Karaton atau

Kadipaten-anom” (1923:34).

Jika kutipan langsung terlalu panjang, padahal tidak semua informasi
yang ada di dalamnya diperlukan, dapat diperpendek dengan memotong
sebagian dari kalimat dengan menggunakan tanda ‘tiga titik tanpa jeda’ atau
tanda ‘elipsis’ (...) dan kalimat yang dipotong itu berakhir dengan tanda
‘titik’.  Pengoperasian tanda ‘elipsis’ ini dapat di awal, tengah, maupun akhir
kalimat.  Contoh:
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Edi Sedyawati menggambarkan kesenian klasik berlawanan

dengan kesenian kontemporer, sebagai berikut.

Dalam pendekatan klasik kesenian merupakan pernyataan
daripada idealisasi intelektual, didasari oleh seperangkat sistem
perlambangan yang menetap.  Yang dapat berbeda-beda me-
nurut kemampuan tiap seniman adalah pilihan motifnya, cara
menyatakan dan cara menyajikannya, serta intensitas peng-
hayatannya.  ... Lain dari itu, pendekatan kontemporer menitik-
beratkan penilaian itu pada keunikan suatu karya seni.  Bagi
pendekatan ini suatu karya seni baru dianggap benar-benar seni
apabila ia lahir sebagai suatu wawasan pribadi yang tidak terikat
pada pembatasan apa pun ... (Sedyawati, 1981:59).

Penggunaan tanda ‘elipsis’ pada dasarnya hanya untuk memperpendek
kutipan tanpa mengubah makna yang dikutip.  Bila tanda ‘elipsis’ digunakan
untuk satu tujuan tidak jujur, misalnya memotong kalimat sedemikian rupa
sehingga mengubah makna yang dikutip, apalagi berlawanan, itu merupa-
kan kejahatan ilmiah.

Kutipan langsung dalam bahasa asing harus disertai terjemahannya.
Terjemahan dalam teks berbahasa Indonesia ditulis di dalam tanda kurung
lengkung dan ditempatkan di bawah kutipan. Jika dalam terjemahan
terdapat kata atau kalimat yang merupakan tambahan dari penerjemah, maka
kata atau kalimat tambahan itu ditulis di dalam tanda kurung siku-siku.
Contoh:

‘Janturan peristiwa’ yang terdapat pada bagian ini agak berbeda

dengan ‘janturan peristiwa’ pada umumnya yang melukiskan peristiwa

sesaat.

Lumèrèging wanci gumantining kang candra miwah taun.  Ngancik
remaja putri Risang Dèwi Kunthi Nalibrata, hanggung dadya
kembanging kidung.  Kathah raja narpati kang nandhang bingung,
ngengleng, gerah lanang.  Suprandéné ana pepeteng lamuk ingkang
ngalingi kupenging Keputrèn Mandura.  Apa ta ingkang dumadi? Sang
suputri hanggung angurung dhiri ing patenggan.  Ngantya jibeg bebeg
ing ‘nggalih sang nata agung Mandura Prabu Kunthiboja.  Sigra
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hanuding mring kang putra, pambayuning Mandura nenggih satriya
ing Kadipatèn Radèn Basudéwa.  Gurawalan kang piniji ing gati (Purbo
Asmoro, Banjaran Kunthi, VCD 04, track 05:01:00-05:03:02).

(Perjalanan waktu, pergantian bulan dan tahun.  Dewi Kunthi
Nalibrata telah menginjak masa remaja, [ia] menjadi buah bibir
semua orang.  Banyak raja dan adipati yang kebingungan, tergila-
gila, jatuh cinta kepadanya.  Meskipun demikian, ternyata ada
kabut yang menyelimuti Keputrian Mandura.  Apakah yang
terjadi?  Sang putri selalu mengurung diri di dalam kamar,
sehingga membingungkan [ayahandanya] Raja Mandura Prabu
Kunthiboja.  [Oleh karena itu] segera dipanggil putra sulungnya
Raden Basudewa.  Yang dipanggil pun segera menghadap.)

b. Kutipan Tidak langsung

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang berupa intisari dari
tulisan orang lain yang sudah disusun dalam gaya bahasa atau kalimat
penulis sendiri.  Contoh:

Paradigma yang digunakan untuk melihat sejumlah permasalah-

an dalam penelitian ini adalah tekstual sekaligus kontekstual.  Para-

digma tekstual adalah sebuah paradigma yang memandang sebuah

karya seni sebagai sebuah ‘teks’ yang dapat dibaca, diberi makna, atau-

pun dideskripsikan strukturnya.  Paradigma kontekstual adalah para-

digma yang memandang sebuah karya seni berada di tengah konstelasi

sejumlah elemen, bagian, atau fenomena yang berhubungan dengan

fenomena tersebut (Soedarsono, 1999:69; Ahimsa-Putra, 2000:35).

2. Cara Menulis Referensi Perut

Setiap kutipan, baik yang langsung maupun tidak langsung, harus
disebutkan sumbernya.  Sumber kutipan diterangkan dalam ‘referensi
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perut’, yaitu pertanggungjawaban referensi tertulis yang diletakkan di
belakang kutipan, baik langsung maupun tidak langsung.  Mengenai judul
buku yang dimaksud dapat dilihat pada kepustakaan.  Contoh:

(Soedarsono, 1999:161–191)

Referensi perut juga dapat digunakan untuk pertanggungjawaban
referensi tertulis yang diambil bukan dari sumber pertama, melainkan
kutipan dari kutipan.  Contoh:

(Babad Mangkubumi, 29, Canto 5 dalam Ricklefs, 1974:74)

Judul buku Ricklefs yang memuat materi yang dikutip dapat dilihat dalam
kepustakaan.

Nama penulis yang dicantumkan di dalam referensi perut cukup ‘nama
akhir’ saja.  Dalam hal penulisan ‘nama akhir’ harap berhati-hati dengan
nama-nama orang berkebangsaan Jerman dan Belanda, yakni kata ‘De’ dan
‘Van’ harus ditulis di depan ‘nama akhir’ (‘nama keluarga’). Contoh:

Kees de Vries ditulis De Vries
Franz Magnis-Suseno ditulis Magnis-Suseno
Rahayu Supanggah ditulis Supanggah
C.A. Van Peursen ditulis Van Peursen
V.M. Clara van Groenendael ditulis Van Groenendael

Jika sumber yang dikutip ditulis oleh dua sampai dengan tiga penulis,
maka nama penulis harus ditulis semuanya.  Jika penulis pertama memiliki
dua atau lebih unsur nama, maka yang ditulis adalah ‘nama akhir’-nya saja.
Contoh:

(Murtiyoso dan Suratno, 1992:45)
(Haryono, Maryono, dan Subagyo, 2012:50–52)

Jika sumber yang dikutip ditulis oleh lebih dari tiga orang, maka yang
ditulis di dalam referensi hanya nama penulis pertamanya, kemudian
diikuti keterangan ‘dkk.’ yang berarti ‘dan kawan-kawan’.  Contoh:

(Suyanto, dkk., 2009:55–56).
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Jika dalam tahun yang sama ada lebih dari satu judul karya tulis yang
dikutip dari seorang penulis, maka di belakang angka tahun ditandai
dengan huruf arab.  Contoh:

(Hastanto, 2005a:10–11)
(Hastanto, 2005b:2–4)

Jika sumber yang dikutip terdiri dari beberapa jilid, sementara yang
dikutip hanya jilid tertentu, maka urutan penulisannya adalah: (1) nama
penulis, (2) tahun terbitan, (3) jilid, dan (4) halaman yang dikutip.  Contoh:

(Padmosoekotjo, 1984:IV:122)

Perlu diperhatikan, bahwa penulisan baik nomor jilid maupun nomor
halaman tidak dipisahkan dari tanda ‘titik dua’ yang berada di depannya.
Hal ini terkandung maksud agar nomor jilid atau nomor halaman tidak
dimanipulasi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Sumber yang dikutip dari internet, urutan penulisan referensinya
adalah: (a) nama penulis; (b) alamat web; dan (c) tanggal pengaksesan atau
pengunduhan.  Contoh:

Semiotika adalah studi tentang tanda-tanda.  Konsep tanda ini
untuk melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan atau
hubungan antara ditandai in absentia (signified) dan tanda (signi-
fier).  Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signi-
fier) dengan sebuah ide atau penanda (signified)  (Cristomy dan
Lucky Yuwono 2004:79; http://www.gurupendidikan. com/4-
pengertian-semiotika-menurut-para-ahli-lengkap, diakses 10
Maret 2017).

Referensi tidak hanya berasal dari sumber pustaka, tetapi adakalanya
berasal dari pernyataan narasumber atau sumber wawancara.  Urutan
penulisannya adalah: (a) nama narasumber; dan (b) tanggal dilakukan
wawancara.  Contoh:

(Manteb Soedharsono, wawancara 31 Agustus 2016)

Referensi juga dapat berasal dari sumber rekaman kaset audio, video
compact disc (VCD), atau digital video disc (DVD).  Untuk sumber rekaman
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kaset audio, urutan penulisannya adalah: (a) nama seniman; (b) judul
rekaman; (c) side; dan (d) menit ke-.  Contoh:

(Nartasabda, Banjaran Bisma, side A, track 10:05–12:35)

Sumber rekaman VCD atau DVD, urutan penulisannya: (a) nama seniman;
(b) judul rekaman; (c) nomor VCD atau DVD; dan (d) menit ke-.  Contoh:

(Anom Soeroto, Bimasuci, VCD 01, track 00:01:00-00:03:10)
(Purbo Asmoro, Aji Saka, DVD 01, track 00:03:13-00:05:20)

3. Cara Menulis Catatan Kaki (Footnote)

Catatan kaki atau footnote berfungsi untuk menerangkan atau mem-
berikan informasi tambahan yang apabila dimasukkan ke dalam teks akan
mengganggu alur narasi teks.  Setiap kalimat yang diberi catatan kaki harus
diberi nomor dengan angka arab.  Nomor footnote pada setiap bab ditulis
urut mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya.  Catatan kaki diletakkan di
bawah teks utama, ditulis dengan huruf berukuran 10 point berjarak satu
spasi, yang setiap nomornya diperlakukan sebagai paragraf, yaitu ditulis
menjorok 1 cm ke kanan.  Jika catatan kaki merupakan kutipan pernyataan,
maka pada akhir pernyataan harus disertai referensi perut, sebagai per-
tanggungjawaban akademik.  Referensi perut pada catatan kaki ini juga
harus dicantumkan di Kepustakaan.  Contoh:

... Apa yang dilakukan Gan Kam itu merupakan bagian integral dari

kondisi perubahan sosial1 yang terjadi di Indonesia pada tahun 1870-

an sebagai akibat diberlakukannya peraturan yang bernuansa liberal

oleh pemerintah Belanda.

1 Definisi perubahan sosial cukup bervariasi, antara lain: “Perubahan sosial
adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam
perilaku pada waktu tertentu” (Macionis, 1987); “Perubahan sosial adalah modifikasi
atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat” (Persell, 1987); “Perubahan
sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial
pada waktu tertentu” (Farley, 1990).
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F.  Cara Menulis Kepustakaan

Kepustakaan disusun berdasarkan urutan abjad (a, b, c, dan seterusnya)
dari huruf terdepan nama-nama penulis yang dijadikan rujukan.  Nama-
nama penulis, baik yang mempunyai nama keluarga, nama marga, nama
baptis maupun tidak, harus ditulis terbalik, yakni didahulukan ‘nama akhir’;
hal ini agar terdapat konsistensi dengan penulisan referensi perut di depan.
Dengan demikian urutan penulisannya adalah: ‘nama akhir’ diikuti tanda
‘koma’, diakhiri ‘nama depan’.  Dalam hal pembalikan nama harap berhati-
hati dengan nama-nama orang berkebangsaan Jerman dan Belanda, yakni
kata ‘De’ dan ‘Van’ harus ditulis di depan ‘nama akhir’ (‘nama keluarga’).
Contoh:

Kees de Vries ditulis De Vries, Kees
Sri Hastanto ditulis Hastanto, Sri
Franz Magnis-Suseno ditulis Magnis-Suseno, Franz
Rizaldi Siagian ditulis Siagian, Rizaldi
Blacius Subono ditulis Subono, Blacius
I Nyoman Sukerna ditulis Sukerna, I Nyoman
C.A. van Peursen ditulis Van Peursen, C.A.
V.M. Clara van Groenendael ditulis Van Groenendael, V.M. Clara

Gelar-gelar akademik tidak perlu ditulis meskipun dalam buku
karangannya dituliskan.  Adapun gelar kebangsawanan penulisannya juga
harus dibalik.  Contoh:

Prof. Dr. R.M. Soedarsono ditulis Soedarsono, R.M.
Prof. Dr. R.M.Ng. Poerbotjaroko ditulis Poerbotjaroko, R.M.Ng.

Buku yang ditulis oleh dua sampai dengan tiga orang, yang dibalik
hanya nama penulis pertama; nama penulis kedua dan seterusnya tidak
dibalik.  Contoh:

A. Komar Abbas dan Seno Subro
ditulis:

Abbas, A. Komar dan Seno Subro

I Gusti Bagus Arthanegara, Ida Bagus Raka, dan Ida Bagus Oka Windhu
ditulis:

Arthanegara, I Gusti Bagus, Ida Bagus Raka, dan Ida Bagus Oka Windhu
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Jika penulis lebih dari tiga orang, dapat disingkat dengan membubuhkan
‘dkk.’ di belakang nama penulis pertama.  Contoh:

Alan Feinstein, Bambang Murtiyoso, Kuwato, Sudarko, dan Sumanto
ditulis:

Feinstein, Alan, dkk.

1. Buku Terbitan

Kepustakaan yang berupa buku terbitan, ditulis dengan urutan: (a)
nama penulis, diikuti tanda ‘titik’; (b) tahun, diikuti tanda ‘titik’; (c) judul
buku ditulis dengan huruf miring (italic), diikuti tanda ‘titik’; (d) tempat
atau kota penerbit, diikuti tanda ‘titik dua’; dan (e) nama penerbit, diakhiri
tanda ‘titik’.  Untuk penulisan judul buku, setiap kata diawali dengan huruf
kapital, kecuali kata penghubung (dan, serta) dan kata depan (di, ke, dari,
pada, dalam).

Berikut ini contoh penulisan kepustakaan secara alfabet berupa buku
yang ditulis oleh dua orang, tiga orang, satu orang, dan lebih dari tiga or-
ang penulis.

Abbas, A. Komar dan Seno Subro. 1995. Ki Manteb “Dalang Setan”:
Sebuah Tantangan. Surakarta: Yayasan Resi Tujuh Satu.

Arthanegara, I Gusti Bagus, Ida Bagus Raka, Ida Bagus Oka Windhu.
1978/1979. Riwayat Hidup Seniman dan Organisasi Kesenian
Bali. Denpasar: Proyek Penggalian/Pembinaan Seni Budaya
Klasik (Tradisional) dan Baru.

Hastanto, Sri. 2009. Konsep Pathet dalam Karawitan Jawa. Surakarta:
Pascasarjana ISI Surakarta bekerja sama dengan ISI Press.

Murtiyoso, Bambang, dkk. 2004. Pertumbuhan dan Perkembangan Seni
Pertunjukan Wayang. Surakarta: Citra Etnika.

2. Buku Terjemahan

Kepustakaan yang berupa buku terjemahan, ditulis dengan urutan:
(a) nama penulis, diikuti tanda ‘titik’; (b) tahun, diakhiri tanda ‘titik’; (c)
judul buku ditulis dengan huruf miring (italic), diikuti tanda ‘koma’; (d)
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nama penerjemah, diikuti tanda ‘titik’; (e) tempat atau kota penerbit, diikuti
tanda ‘titik dua’; dan (f) nama penerbit, diakhiri tanda ‘titik’.  Contoh:

Brandon, James R. 2003. Jejak-Jejak Seni Pertunjukan di Asia Tenggara,
diindonesiakan oleh R.M. Soedarsono. Bandung: P4ST UPI.

Kusumadilaga, K.P.A. 1981. Serat Sastramiruda, alih aksara Sudibyo Z.
Hadisutjipto, alih bahasa Kamajaya. Jakarta: Proyek
Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Buku Suntingan

Sebuah buku tulisan seseorang yang karena sesuatu hal sehingga
disunting atau diedit oleh orang lain, maka urutan penulisannya: (a) nama
penulis, diikuti tanda ‘titik’; (b) tahun, diakhiri tanda ‘titik’; (c) judul buku
ditulis dengan huruf miring (italic), diikuti tanda ‘koma’; (d) nama
penyunting diawali dengan kata ‘ed.’ (singkatan dari ‘editor’); (e) tempat
atau kota penerbit, diikuti tanda ‘titik dua’; dan (f) nama penerbit, diakhiri
tanda ‘titik’.  Contoh:

Hazeu, G.A.J. 1979. Kawruh Asalipun Ringgit sarta Gegepokanipun kaliyan
Agami ing Jaman Kina, ed. Mangkudimedjo, alih aksara
Sumarsana, alih bahasa Hardjana HP. Jakarta: Proyek
Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah,
Depdikbud.

Humardani, S.D. 1991. Gendhon Humardani: Pemikiran dan Kritiknya, ed.
Rustopo. Surakarta: STSI Press.

Sebuah buku adakalanya merupakan kumpulan dari beberapa tulisan
yang diedit kembali oleh seorang penyunting atau editor dan editor
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi seluruh tulisan.  Untuk kasus
ini, nama penulis digantikan oleh nama editor yang diikuti kata ‘ed.’
(singkatan dari ‘editor’) di dalam tanda ‘kurung lengkung’.  Contoh:
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Ahimsa-Putra, Heddy Shri (ed.). 2000. Ketika Orang Jawa Nyeni.
Yogyakarta: Galang Press dan Yayasan Adhi Karya untuk
Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial Uni-
versitas Gadjah Mada.

Sudjiman, Panuti (ed.). 1984. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: PT. Gramedia.

Sugiarto, A. (ed.). 1996. Kumpulan Gendhing Jawa Karya Ki Narto Sabdho,
Jilid I. Semarang: Proyek Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Jawa Tengah.

4. Buku Ditulis oleh Tim

Sebuah buku yang ditulis secara bersama-sama oleh tim, maka nama
penulis tidak perlu ditulis semuanya tetapi cukup ditulis ‘nama timnya’.
Contoh:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Panduan Tugas Akhir. 2017. Panduan Tugas Akhir
Fakultas Seni Pertunjukan. Surakarta: ISI Press.

5. Buku Tidak Diketahui Nama Penulisnya

Sebuah buku yang tidak diketahui nama penulisnya, dapat ditulis
dengan dua cara: (a) jika buku itu tidak diterbitkan, maka nama penulis
ditulis ‘anonim’ (yang artinya ‘tanpa nama’); (b) jika buku itu sudah
diterbitkan, maka nama penulis ditulis penerbitnya.  Jika buku itu tidak
diketahui angka tahunnya, maka angka tahun ditulis ‘t.th.’ yang artinya
‘tanpa tahun’.  Contoh:

Anonim. t.th. Primbon Gendhing: Umbul Donga.  Sukoharjo: CV.
Cendrawasih.

Tjabang Bagian Bahasa. 1954. Kitab Dewarutji. Jogjakarta: Tjabang Bagian
Bahasa Djawatan Kebudajaan Kementerian Pendidikan,
Pengadjaran, dan Kebudajaan.
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6. Buku Bunga Rampai

Buku bunga rampai biasanya terdapat editor yang bertanggung jawab
menyunting artikel-artikel yang dimuat.  Urutan penulisannya: (a) nama
penulis, diikuti tanda ‘titik’; (b) tahun, diikuti tanda ‘titik’; (c) judul artikel
diapit oleh tanda ‘petik’, diikuti tanda ‘koma’; (d) nama editor yang diawali
dengan kata ‘ed.’ dan diakhiri oleh tanda ‘koma’; (e) judul buku, ditulis
dengan huruf miring (italic) dan diikuti oleh tanda ‘titik’; (f) tempat atau
kota penerbit, diikuti tanda ‘titik dua’; dan (g) nama penerbit, diakhiri tanda
‘titik’.  Contoh:

Boskoff, Alvin. 1964. “Recent Theories of Social Change,” dalam Ed.
Warner J. Cahnman & Alvin Boskoff, Sociologi and History:
Theory and Research. London: The Free Press of Glencoe.

Sumanto. 2007. “Dasar-dasar Garap Pakeliran,” dalam Ed. Suyanto,
Teori Pedalangan: Bunga Rampai Elemen-elemen Dasar Pakeliran.
Surakarta: ISI Press.

7. Artikel Ilmiah

Kepustakaan yang berupa artikel ilmiah, ditulis dengan urutan: (a)
nama penulis, diikuti tanda ‘titik’; (b) tahun, diikuti tanda ‘titik’; (c) judul
artikel yang diapit oleh tanda ‘petik’, diikuti tanda ‘koma’; (d) nama jurnal,
ditulis dengan huruf miring (italic) dan diikuti tanda ‘koma’; (e) volume
atau jilid, diikuti nomor; (f) bulan dan tahun penerbitan yang ditulis di dalam
tanda ‘kurung lengkung’, diikuti tanda ‘titik dua’; dan (g) halaman, diakhiri
tanda ‘titik’.  Contoh:

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2003. “Ethnoart: Fenomenologi Seni untuk
Indiginasi Seni,” Dewa Ruci, Jurnal Pengkajian dan Pen-
ciptaan Seni Vol. 1 No. 3 (April 2003):343–367.

Rahno Triyogo, Yohanes Brefeur dan Kuntara Wiryamartana. 2001.
“Hubungan Intertekstual dalam Banjaran Gathutkaca Karya
Ki Nartosabdo,” Sosiohumanika Th. II No. 14 (Mei 2001):323–
334.
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8. Tulisan Penulis pada Tahun yang Sama

Seorang penulis ada kalanya menghasilkan lebih dari satu tulisan pada
tahun yang sama.  Dalam kasus ini, nama penulis untuk baris kedua dan
seterusnya digantikan dengan tanda ‘garis bawah’ sepanjang 10 ketukan;
dan angka tahun diikuti dengan huruf arab a, b, c, dan seterusnya.  Contoh:

Sumanto. 2002a. “Konsep Lakon Wayang Gaya Surakarta,” Dewaruci,
Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Program Pendidikan
Pascasarjana STSI Surakarta Vol. 1 No. 2 (Oktober 2002):193–
207.

_______. 2002b. Nartosabdo: Kehadirannya dalam Dunia Pedalangan Sebuah
Biografi. Surakarta: STSI Press.

9. Surat Kabar dan Majalah

Sumber-sumber tertulis yang didapat dari surat kabar atau majalah,
cara penulisannya mirip dengan cara menulis sumber dari artikel ilmiah.
Contoh:

Bastomi, Suwaji. 1997. “Fungsi dan Pemasaran Wayang,” dalam Suara
Merdeka, 8 Juni 1997.

Pamudji MS. 2000. “Mempersoalkan Kembali Reformasi Wayang,”
dalam Suara Merdeka, 20 Agustus 2000.

Jika tulisan yang dijadikan rujukan merupakan reportase wartawan, maka
nama penulis digantikan dengan nama surat kabar atau majalah yang
mewartakan.  Untuk reportase yang ditulis pada majalah, perlu dicantumkan
nomor halamannya.  Contoh:

Jawa Pos. 2001. “Ki Enthus Susmono, Sosok dan Kiprahnya:  Wayang,
Kesenian yang Paling Tertinggal,” dalam “Pernik” Jawa Pos,
19 Agustus 2001.

Jaya Baya. 2001. “Ki Enthus Susmono: Yen Dhalang Mudha Solo Ora
‘Melu’ Aku, Bakal Mati Sandhang Pangane,” dalam Jaya
Baya No. 42 (17 Juni 2001):10–11.
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10. Sumber Pustaka Tidak Diterbitkan

Sumber-sumber tertulis yang tidak atau belum diterbitkan, seperti
disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, dan makalah seminar, urutan
penulisannya: (a) nama penulis, diikuti tanda ‘titik’; (b) tahun, diikuti tanda
‘titik’; (c) judul buku atau artikel yang diapit oleh tanda ‘petik’, diikuti tanda
‘titik’; dan (d) keterangan tentang tulisan bersangkutan.  Contoh:

Jazuli, M. 1999. “Dalang Pertunjukan Wayang Kulit: Studi tentang
Ideologi Dalang dalam Perspektif Hubungan Negara
dengan Masyarakat.” Disertasi Doktoral Program Pasca-
sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Kuwato. 2001. “Pertunjukan Wayang Kulit di Jawa Tengah Suatu
Alternatif Pembaharuan: Sebuah Studi Kasus.” Tesis S-2
Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan Jurusan Ilmu-
ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rustopo. 1991–1992. “Pembentukan dan Perkembangan Gamelan
Kontemporer di Surakarta 1970–1990.” Laporan Penelitian
ASKI Surakarta.

Suhendro, Bambang.  2007. “Wireng Wirun Narantaka Sebuah
Rekonstruksi Tari Gaya Mangkunegaran.” Skripsi S-1
Jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indo-
nesia, Surakarta.

Suwarno, Bambang. 2007. “Perkembangan Garap Pakeliran,” makalah
Seminar Pedalangan Nusantara, Proyek Hibah Kompetisi
A-2 Tahun ke-2 Batch 3 Tahun 2007, tanggal 30 November
2007 di STSI Surakarta.

11. Manuskrip

Manuskrip yang tersimpan di perpustakaan atau museum, judulnya
ditulis dengan huruf miring (italic).  Contoh:

Beksa Tayub, Bondhan tuwin Wirèng.  Manuskrip Museum Sanabudaya,
No. PBE 69.
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Kagungan-Dalem Gambar-gambar Ingkang Sami Dipun-labuh dhumateng Redi
Lawu, Redi Merapi, Dlepih, sarta Pamancingan Pasisir Kidul.
Manuskrip Keraton Yogyakarta, No. D.22.

G.  Cara Menulis Webtografi

Cara menulis webtografi pada dasarnya sama dengan cara menulis
kepustakaan; disusun berdasarkan urutan abjad (a, b, c, dan seterusnya)
dari huruf terdepan nama-nama penulis yang dijadikan rujukan.  Nama-
nama penulis, baik yang mempunyai nama keluarga, nama marga, nama
baptis maupun tidak, ditulis terbalik, yakni didahulukan ‘nama akhir’.
Adapun urutan penulisannya adalah: (1) nama penulis, diikuti tanda ‘titik’;
(2) tahun, diikuti tanda ‘titik’; (3) judul tulisan diapit oleh tanda ‘petik’, diikuti
tanda ‘koma’; (3) keterangan berkaitan dengan referensi yang dijadikan
rujukan (jika ada); dan (4) alamat website lengkap dengan waktu mengakses
atau mengunduh, diakhiri tanda ‘titik’.  Contoh:

Cristomy dan Lucky Yuwono. 2004. “Pengertian Semiotika Menurut
Para Ahli,” www.gurupendidikan. com/4-pengertian-
semiotika-menurut-para-ahli-lengkap, diakses 10 Maret
2017.

Indraswari, Desita Nidya. 2005. “Kedudukan Tari Bedhaya Anglir
Mendhung pada Pemerintahan Mangkunegra VII.” Skripsi
S-1 Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/1112/
Kedudukan-tari-bedhaya-anglir-mendhung-pada-
pemerintahan-Mangkunegra-VII, diakses 11 Februari 2017.

H.  Cara Menulis Diskografi

Diskografi atau Pustaka Pandang-Dengar adalah daftar berbagai
rekaman, baik audio maupun visual yang diacu dalam penulisan.  Cara
penulisannya dapat mengacu pada Music Library Association (MLA), dengan
urutan: (1) nomor seri cakram atau kaset, diikuti tanda ‘titik’; (2) tahun terbit,
diikuti tanda ‘titik’; (3) judul rekaman, ditulis dengan huruf miring (italics),
diikuti tanda ‘koma’; (4) nama pimpinan, diikuti tanda ‘titik’; (5) tempat
atau kota penerbit, diikuti tanda ‘titik dua’; dan (6) nama studio perekam,
diakhiri tanda ‘titik’.  Contoh:
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CMK-075. 2001. Degung Klasik, LS. Kencanasari, Pimp. Endang Sukandar.
Jakarta: Gema Nada Pertiwi.

RCD. t.th. Rindik: The Balinese Traditional Bamboo and Flute Music, Pimp.
N.N. Denpasar.

Diskografi yang belum atau tidak diterbitkan, cara penulisannya
seperti contoh berikut ini.

Anom Soeroto. 2007. “Banjaran Gathutkaca,” VCD pertunjukan wayang
kulit dalam rangka Ulang Tahun STKIP Jakarta, tanggal 1
Januari 2007 di TMII Anjungan Jawa Timur, Jakarta, koleksi
penulis.

Raditya Art Community. 2007. “Tari Bedhaya Mangunsih,” VCD pentas
keliling tanggal 8 November 2007 di Taman Budaya Raden
Saleh, Semarang, koleksi penulis.

I.  Cara Menulis Narasumber

Nama-nama narasumber ditulis secara alfabetis tetapi tidak dibalik
seperti pada penulisan kepustakaan.  Gelar akademik tidak boleh di-
cantumkan meskipun yang bersangkutan bergelar Profesor Doktor.  Gelar
kebangsawanan boleh dicantumkan, dengan teknik penulisan berada di
belakang nama.  Urutan penulisannya: (1) nama; (2) umur, ditulis dengan
angka arab di dalam tanda ‘kurung lengkung’, diikuti tanda ‘koma’; (3)
bidang keahlian, diikuti tanda ‘titik; dan (4) alamat tempat tinggal atau
korespondensi, diakhiri tanda ‘titik’.  Contoh:

Bambang Irawan, B.R.M. (52 tahun), pengamat seni dan budaya.
Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.

Bambang Suwarno Sindutanoyo, M.Ng. (67 tahun), dalang dan kreator
wayang. Jln. Sungai Musi No. 34 Sangkrah, Pasar Kliwon,
Surakarta.

Rahayu Supanggah (69 tahun), komposer dan guru besar bidang
karawitan. Benowo, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
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J.  Cara Menulis Istilah Asing, Catatan untuk Pembaca, dan Glosarium

1. Istilah Asing

Istilah asing, istilah lokal, dan istilah teknis yang belum dibakukan
dalam bahasa Indonesia dapat digunakan asalkan konsisten (jangan diganti
dengan istilah yang lain lagi).  Istilah tersebut di dalam teks harus dicetak
miring (italic), sedangkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia ditulis di
dalam glosarium.  Dengan demikian, pembaca akan memahami istilah
tersebut tanpa harus mencarinya ke dalam kamus.

2. Catatan untuk Pembaca

Catatan untuk Pembaca memuat berbagai hal yang diperlukan sebagai
informasi penjelas kepada pembaca, misalnya penggunaan ejaan tertentu
di luar kelaziman, tanda koreksi peneliti terhadap teks-teks kutipan, arti
lambang dan singkatan yang dipergunakan dalam skripsi atau deskripsi
tugas akhir karya seni, dan sebagainya.  Catatan untuk Pembaca ini ditempat-
kan paling akhir di Bagian Awal skripsi karya ilmiah atau skripsi karya
seni dan diketik dengan spasi tunggal (single).  Contoh:

CATATAN UNTUK PEMBACA

1. Nama orang ditulis sesuai dengan ejaan aslinya.
Contoh:

Anom Soeroto bukan Anom Suroto
Manteb Soedharsono bukan Manteb Sudarsono

2. Nama orang yang telah meninggal dunia ditulis dengan ejaan
baku yang berlaku di kalangan ilmiah.
Contoh:

Mlayawidada bukan Mloyowidodo
Nartasabda bukan Nartosabdo

3. Gending yang berarti musik tradisional Jawa, ditulis sesuai
dengan EYD Bahasa Indonesia, yakni pada konsonan ‘d’ tanpa
disertai konsonan ‘h’ dan ditulis dalam bentuk cetak biasa (regu-
lar): ‘gending’.
Contoh:

gending pakeliran bukan gendhing pakeliran
gending klenèngan bukan gendhing klenèngan
gending beksan bukan gendhing beksan
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3. Glosarium

Glosarium adalah daftar istilah-istilah asing, istilah-istilah lokal atau
istilah-istilah teknis (di luar kosakata bahasa Indonesia baku) beserta
pengertiannya.  Penulisan glosarium dilakukan secara alfabetis tanpa nomor
urut dan diketik dengan spasi tunggal (single).  Contoh:

Alas-alasan : sebuah penggarapan irama gending Ayak-ayak yang
dipercepat, hampir menyerupai irama Srepeg.
Disebut garap alas-alasan karena gending yang ber-
irama seperti itu dalam pakeliran tradisi gaya Sura-
karta disajikan untuk mengiringi kesatria hendak
masuk hutan.

Buka celuk : vokal pria atau wanita yang mengawali tersajinya
sebuah repertoar gending.

Céngkok : (1) gaya yang berlaku pada atau berasal dari
lingkup/wilayah tertentu; (2) pola dasar lagu yang
telah memiliki satu kesatuan musikal; di dalamnya
terdapat luk, wilet, dan gregel.

Dhodhogan : bunyi pukulan kayu pemukul kotak wayang kulit
(disebut cempala) untuk membangun suasana
tertentu dalam pakeliran.

Entas-entasan mati:  tercabutnya boneka wayang dari pakeliran yang tidak
disertai gerak-gerak ekspresif; biasanya pada saat
dicabut dari gedebog dibayang-bayangi oleh figur
kayon.

Gara-gara : nama adegan wayang kulit yang menampilkan figur
panakawan: Gareng, Petruk, dan Bagong, baik untuk
bersenda-gurau maupun menyajikan gending-
gending dolanan.
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BAB VIII
KETENTUAN UNSUR PENILAIAN

A.  Skripsi Karya Ilmiah

Ujian skripsi karya ilmiah memiliki bobot penilaian 10, yang terbagi
dalam lima aspek sebagai berikut.

1. Format Skripsi (bobot 1), unsur yang dinilai meliputi:
a. Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, dan

jumlah halaman.
b. Pengungkapan: sistematika tulisan, ketepatan dan kejelasan

ungkapan, bahasa baku yang baik dan benar.
2. Topik dan Kreativitas Gagasan (bobot 2), unsur yang dinilai meliputi:

a. Komprehensif dan keunikan.
b. Struktur gagasan (gagasan muncul didukung oleh argumentasi

ilmiah).
c. Sifat topik, rumusan judul, kesesuaian dengan ihwal bahasan,

dan aktualitas.
d. Kejelasan uraian permasalahan.
e. Relevansi topik terhadap tema.
f. Faktor keorisinalitasan dipertimbangkan.

3. Data dan Sumber Informasi (bobot 2), unsur yang dinilai meliputi:
a. Relevansi data dan informasi yang diacu dengan uraian tulisan.
b. Keakuratan dan integritas data dan informasi.
c. Kemampuan menghubungkan berbagai data dan informasi.

4. Pembahasan, Simpulan, dan Transfer Gagasan (bobot 3), unsur yang
dinilai meliputi:
a. Kemampuan menganalisis dan mensintesis serta merumuskan

kesimpulan.
b. Kemungkinan/prediksi transfer gagasan dan proses adopsi.

5. Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).
Format penilaian dapat dilihat pada Lampiran II (hlm. 112–113).

B.  Skripsi Karya Seni

1. Program Studi S-1 Seni Karawitan

a. Sebagai Pengrebab (klenèngan, bedhayan, wayangan), aspek yang
diamati meliputi:
1) Larasan dan Hasil Suara (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi:

pleng dan resik.

67



68 Panduan Tugas Akhir

2) Interpretasi (bobot 6), unsur yang dinilai meliputi: céngkok dan
wiledan.

3) Penyajian (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: greget,
keselarasan, dan leléwa.

4) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).
b. Sebagai Pengendhang (klenèngan, bedhayan, wayangan), aspek yang

diamati meliputi:
1) Kebukan (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: empuk dan wijang.
2) Interpretasi (bobot 6), unsur yang dinilai meliputi: pola sekaran,

laya, dan kepemimpinan.
3) Penyajian (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: greget,

keselarasan, dan leléwa.
4) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).

c. Sebagai Penggendèr (klenèngan, bedhayan, wayangan), aspek yang
diamati meliputi:
1) Teknik (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: tutupan, samparan/

sarukan, dan ukel.
2) Interpretasi (bobot 6), unsur yang dinilai meliputi: céngkok,

wiledan, dan pathet.
3) Penyajian (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: greget,

keselarasan, dan leléwa.
4) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).

d. Sebagai Pesindhèn (klenèngan, bedhayan, wayangan), aspek yang
diamati meliputi:
1) Larasan (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: pleng.
2) Interpretasi (bobot 6), unsur yang dinilai meliputi: angkat-sèlèh,

céngkok, gregel-wiled, dan wangsalan–abon-abon.
3) Penyajian (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: ekspresi, greget,

dan leléwa.
4) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).

e. Sebagai Pencipta, aspek yang diamati meliputi:
1) Konsep (bobot 6), unsur yang dinilai meliputi: gagasan isi dan

ide kekaryaan.
2) Kreativitas/Inovasi (bobot 6), unsur yang dinilai meliputi:

kebaruan bentuk, kebaruan struktur, dan penuangan ide.
3) Penyajian (bobot 6), unsur yang dinilai meliputi: kompositorik,

dinamika, sambung rapet, dan rampak.
4) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).

Format penilaian dapat dilihat pada Lampiran II (hlm. 114–118).

2. Program Studi S-1 Seni Pedalangan

Sebagai Pencipta dan Penyaji, aspek yang diamati meliputi:
a. Lakon (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: ide, naskah, dan isi.



69Fakultas Seni Pertunjukan

b. Catur (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: antawacana, ginem, dan
janturan/pocapan.

c. Sabet (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: tanceban, entas-entasan,
dan solah.

d. Karawitan Pakeliran (bobot 3), unsur yang dinilai meliputi: sulukan,
dhodhogan/keprakan, dan gending.

e. Garap Pakeliran (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: penguasaan
materi (hafalan), keutuhan sajian, dan kemantapan sajian.

f. Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).
Format penilaian dapat dilihat pada Lampiran II (hlm. 119).

3. Program Studi S-1 Seni Tari

a. Sebagai Penari, aspek yang diamati meliputi:
1) Garap Gerak (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: pelaksanaan

teknik gerak, kemampuan menggarap vokabuler, dan kekayaan
variasi dalam gerak.

2) Garap Ruang (bobot 3), unsur yang dinilai meliputi:  kemampuan
mengantisipasi/merespon ruang, kemampuan mencapai posisi/
pelaksanaan pola lantai, dan kemampuan menafsir/membangun
ruang imajiner.

3) Musikalitas Tari (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: ke-
mampuan menyesuaikan cepat dan lambatnya laya dalam irama
lagu/gending beksan dan kemungguhan irama dalam karakter
gerak dengan karakter peran/tokoh.

4) Penjiwaan Karakter (Sengguh, Mungguh, dan Lungguh) (bobot 3),
unsur yang dinilai meliputi:  kepekaan menafsir karakter peran/
tokoh, kesesuaian gerak dengan tafsir karakter, dan kesesuaian
gerak dengan tafsir karakter dalam konteks.

5) Keutuhan Garap Sajian (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi:
kemampuan ungkap atau menafsir karakter peran yang disaji-
kan, tafsir irama pada karakter peran, dan kemampuan meng-
hidupkan panggung.

6) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).
b. Sebagai Koreografer, aspek yang diamati meliputi:

1) Garap Gerak (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi:  kreativitas/
variasi gerak, kebaruan/inovasi gerak, ketepatan dalam memilih
gerak, dan penyusunan gerak dalam alur garapan secara utuh.

2) Gagasan Isi (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: aktualisasi
gagasan isi/tema/nilai dan  penuangan isi ke dalam koreografi.

3) Dramaturgi (bobot 3), unsur yang dinilai meliputi: penataan alur
cerita/dramatik, pencapaian sanggit cerita, dan kemungguhan
casting peran/karakter dalam garapan.

4) Tata Visual (bobot 1), unsur yang dinilai meliputi:  penggarapan
ruang dalam kelompok/pasangan/tunggal, artistik bentuk
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panggung dan tata cahaya secara utuh, kemungguhan tata
panggung dan tata cahaya dengan pengkarakteran, kesesuaian
desain rias dan busana, dan ketepatan memilih motif/corak/
warna yang sesuai dengan pengkarakteran.

5) Musik Tari (bobot 2), unsur yang dinilai meliputi:  kesesuaian
musikalitas dengan pengkarakteran dan kesesuaian musikalitas
dengan suasana/adegan.

6) Keutuhan Garap Sajian (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi:
kualitas kehadiran gerak, kualitas pengungkapan gagasan isi,
kualitas dramaturgi, kualitas tata visual, dan kualitas musik tari.

7) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).
Format penilaian dapat dilihat pada Lampiran II (hlm. 120–123).

4. Program Studi S-1 Etnomusikologi

Sebagai Pencipta Karya Media, aspek yang diamati meliputi:
a. Kedalaman Informasi (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: akurasi

informasi, kelengkapan data, relevansi data, koherensi data, dan
aktualitas persoalan.

b. Originalitas (bobot 3), unsur yang dinilai meliputi: pemilihan
perspektif, kebaruan ide, dan kreativitas gaya ungkap.

c. Ketepatan Format (bobot 2), unsur yang dinilai meliputi: pemilihan
format karya dan visualisasi data (penataan audio-video).

d. Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).
Format penilaian dapat dilihat pada Lampiran II (hlm. 124).

5. Program Studi S-1 Seni Teater

a. Sebagai Sutradara, aspek yang diamati meliputi:
1) Naskah (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: pemilihan naskah,

interpretasi, dan perwujudan naskah.
2) Pergelaran (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: kesatuan,

keseimbangan, dan harmoni.
3) Artistik (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: setting dan

properti, kostum dan rias, lampu dan musik.
4) Kreativitas (bobot 3), unsur yang dinilai meliputi: inovasi dan

improvisasi.
5) Komposisi (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: blocking, move-

ment, dan levelitas.
6) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).

b. Sebagai Pemeran, aspek yang diamati meliputi:
1) Intelektual (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: pemilihan

naskah, interpretasi tokoh, penguasaan naskah, dan sensitivitas.
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2) Transformasi (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: penjiwaan
naskah, intensitas (pembangunan watak), dan ketepatan aksi-
reaksi.

3) Artistik (bobot 5), unsur yang dinilai meliputi: setting dan
properti, kostum dan rias, lampu dan musik.

4) Kreativitas (bobot 4), unsur yang dinilai meliputi: inovasi dan
improvisasi.

5) Komposisi (bobot 3), unsur yang dinilai meliputi: fleksibelitas,
gesture, dan keluwesan.

6) Kemampuan Presentasi dan Berargumentasi (bobot 2).
Format penilaian dapat dilihat pada Lampiran II (hlm. 125–126).
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BAB IX
PENUTUP

Buku Panduan Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan ini terutama yang
membahas format dan isi kertas tugas akhir karya seni, baik proposal skripsi
karya seni (hlm. 33–34) maupun bagian utama skripsi karya seni (hlm. 38–
40), pada dasarnya lebih merupakan panduan garis besar bagi penyusunan
skripsi karya seni.  Artinya, panduan yang bersifat aplikatif perlu disusun
tersendiri oleh masing-masing program studi di lingkungan Fakultas Seni
Pertunjukan.  Dengan demikian, skripsi karya seni pada Program Studi Seni
Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Tari, Etnomusikologi, dan Seni Teater
mempunyai ciri masing-masing sesuai dengan karakteristik program
studinya.

Akhirnya sangat disadari oleh tim penyusun bahwa “tiada gading yang
tak retak.”  Artinya, meskipun buku panduan ini telah dipersiapkan se-
demikian rupa dan dikoreksi berkali-kali, tentu saja masih terdapat
kekurangan ataupun kesalahan.  Oleh karena itu, kritik dan saran dari
berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan buku Panduan
Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan edisi-edisi berikutnya.
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ABSTRACT

This research aims to address two problems related to the sanggit and garap of
banjaran Kunthi by Purbo Asmoro, including: (1) why banjaran stories have ap-
peared in Javanese shadow puppet theatre; and (2) how the characteristic of sanggit
and garap of banjaran Kunthi in shadow puppet theatre performed by Purbo Asmoro
is? These two problems are analyzed based on the perspective of performance semiotics
by Marco de Marinis.  The textual problems are examined by theory of theatre, theory
of literature, rhetoric concepts, and concepts of Javanese shadow puppets.  While the
contextual problems are examined using the internal theories of social change by
Toynbee and Mannheim.  This research is qualitative methods.  The data for this
research was collected through a bibliographical study, interviews, and observation
towards banjaran Kunthi by Purbo Asmoro.

The result of this research refers that: first, performances of stories in banjaran
form have appeared as a response of creative minority toward social culture phenom-
enon for their period (1970’s until 2000’s).  Second, sanggit in banjaran stories is
not simply tells about the character’s life events in linear form but rather the causality
of his different events portrayed in a single performance.  The garap pakeliran has
left conventional pattern of garap lakon, although the expressive elements still use
vocabularies from traditional pakeliran (shadow puppet theatre performances).

Keywords: Banjaran Kunthi, stories, sanggit and garap.

Contoh 10a. Abstrak Skripsi Karya Ilmiah Berbahasa Inggris
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ABSTRAK

Penelitian ini berusaha mengungkap dua permasalahan yang berkaitan
dengan sanggit dan garap lakon Banjaran Kunthi sajian Purbo Asmoro,
meliputi: (1) mengapa lakon banjaran muncul dalam kehidupan seni
pedalangan Jawa; dan (2) bagaimana ciri-ciri sanggit dan garap lakon Banjaran
Kunthi sajian pakeliran Purbo Asmoro? Dua permasalahan tersebut dikaji
berdasarkan paradigma semiotika pertunjukan Marco de Marinis.  Per-
masalahan yang bersifat tekstual dianalisis menggunakan teori teater, teori
sastra, konsep retorika, dan konsep-konsep pedalangan Jawa.  Adapun
permasalahan yang bersifat kontekstual dianalisis berdasarkan teori inter-
nal perubahan sosial Toynbee dan Mannheim.  Penelitian ini bersifat
kualitatif.  Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan
pengamatan terhadap lakon Banjaran Kunthi sajian Purbo Asmoro.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, bahwa munculnya lakon
banjaran merupakan tanggapan minoritas kreatif terhadap fenomena sosial
budaya yang terjadi pada zamannya (1970-an s.d. 2000-an).  Kedua, sanggit
lakon Banjaran Kunthi tidak sekedar membeberkan peristiwa kehidupan
tokoh Kunthi secara linier, tetapi mengungkap sejumlah peristiwa ke-
hidupannya secara kausalitas dalam satu kesatuan pentas.  Adapun garap
pakelirannya telah meninggalkan pola-pola garap lakon konvensional,
meskipun unsur-unsur ekspresinya berasal dari pakeliran tradisi.

Kata kunci: Banjaran Kunthi, sanggit dan garap.
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ABSTRACT

This paper aims to discover the intertextual relationship between the story Banjaran
Kunthi and other basic stories which already existed beforehand, and also with a
number of classical shadow puppet (wayang purwa) story sources, based on an
intertextual theory in a literary study. The results of the research show that banjaran
is a form of wayang story which tells about the life of a particular character in a single
performance [. . . etc.]

Keywords: Banjaran Kunthi, sanggit and garap.

ABSTRAK

Tulisan ini mengungkap hubungan intertekstualitas lakon Banjaran Kunthi
dengan lakon-lakon pokok yang tercipta sebelumnya serta dengan berbagai
sumber cerita wayang purwa, berdasarkan teori intertekstual dalam kajian
sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lakon banjaran merupakan salah
satu bentuk sajian lakon wayang yang mengisahkan peristiwa kehidupan
salah satu tokoh secara berkeseinambungan dalam satu kesatuan pentas
[. . . dan seterusnya]

Kata kunci: Banjaran Kunthi, sanggit dan garap.

Pendahuluan
Lakon banjaran merupakan salah

satu bentuk sajian lakon wayang
yang mengisahkan peristiwa ke-
hidupan salah satu tokoh secara ber-
keseinambungan dalam satu kesatu-
an pentas. Kata banjaran berasal dari
kata dasar ‘banjar’ yang ditambah
dengan akhiran ‘-an’. Banjar berarti
“jajar, deret, leret, atau baris”
(Poerwodarminto, 1938:28). Kata
banjaran pertama kali diserap ke
dalam dunia pewayangan pada

tahun 1977 oleh Nartasabda, untuk
menyebut sederetan lakon wayang
yang disajikan dalam satu kesatuan
pentas wayang kulit purwa. Cerita
yang disajikan pada waktu itu ada-
lah Banjaran Bisma [... dan seterusnya].

Struktur Adegan
Banjaran Kunthi merupakan salah

satu lakon jenis ‘banjaran tokoh’ karya
Purbo Asmoro. Lakon ini mencerita-
kan perjalanan hidup Kunthi sejak
lahir sampai dengan kematiannya,

Contoh 14. Format Artikel Ilmiah
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dengan sanggit adegan sebagai
berikut [... dan seterusnya].

Hubungan Interteks
Lakon ini secara kronologis me-

nyajikan delapan episode berturut-
turut dalam satu kesatuan pentas,
meliputi: (1) kelahiran Kunthi, (2)
Kunthi menentukan calon suami, (3)
kematian Pandhu, (4) Kunthi beserta
Pandhawa dibakar di dalam Balé
Sigala-gala, (5) Kunthi menemui
Karna di tepi Sungai Gangga, (6)
Kunthi menangisi kematian Karna,
(7) masa-masa terakhir kehidupan
Kunthi, dan (8) kematian Kunthi [...
dan seterusnya].

Penokohan
Banjaran Kunthi sebagai sebuah

struktur lakon dapat memenuhi
kriteria tutug, mulih, dan kempel.
Kriteria tutug dan mulih tercermin
pada terselesaikannya peristiwa
lakon. Permasalahan-permasalahan
yang dihadapi oleh Kunthi dapat ter-
selesaikan dengan tuntas. Kriteria
kempel tampak pada terjalinnya per-
masalahan sejumlah tokoh yang di-
hadirkan [... dan seterusnya].

Garap Pakeliran
Narasi janturan dalam lakon ini

hanya terdapat dua jenis; ‘janturan
adegan’ dan ‘janturan peristiwa’.
Sanggit janturan adegan di samping
tidak menggunakan struktur jantur-
an tradisi, juga pendeskripsiannya
lebih ditekankan pada aspek kejiwa-
an tokoh, bukan pada situasi adegan
[. . . dan seterusnya].

Purbo Asmoro dalam menyajikan
janturan dan pocapan sangat mem-
perhatikan pemilihan kata-kata yang
digunakan. Ia mampu menerapkan

pungtuasi, mengatur tempo pe-
nyuaraan, menempatkan jeda antar-
kalimat, memberikan tekanan pe-
nyuaraan masing-masing kata dan
kalimat, serta mampu menyesuaikan
dengan nuansa gending atau rasa
pathet yang mengiringi [... dan se-
terusnya].

Ginem tokoh tidak hanya disajikan
secara verbal, tetapi ada beberapa
yang digarap dalam bentuk tembang
macapat dan cakepan gending [... dan
seterusnya].

Penutup
Pertunjukan wayang lakon banjar-

an tidak sekedar membeberkan pe-
ristiwa dari lakon-lakon pokok se-
cara kronologis, tetapi mengungkap
sejumlah permasalahan yang ada
pada masing-masing lakon pokok
secara berurutan. Oleh karena itu,
hubungan antar-lakon pokok pun
perlu digarap sedemikian rupa agar
tidak terjadi pemutusan alur cerita,
antara lain melalui cerita pagedhong-
an [. . . dan seterusnya].
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ABSTRACT

Thesis of this artwork tries to present and analyze the gending sindhènan of
garap mrabot with the following vocabularies: Mari Kangen, Titipati,
Wirangrong, Ayak-Ayak, Srepeg.  The two issues posed in the thesis of art are: (1)
how the garap sindhènan of each gending; and (2) why the five gending reper-
toires are presented in sequence in a unity of garap karawitan.  These two issues are
reviewed based on the musical rules of sindhènan, pathet concept, and padhang
ulihan concepts.  The data was collected through literature study, document study,
and interviews with a number of karawitan artists.

The results of the research show that gending Mari Kangen, Titipati,
Wirangrong, Ayak-Ayak, and Srepeg have different forms and types, including:
jineman, gendhing, ladrang, ayak-ayak, and srepeg.  Each of these gending has
distinctive character and taste, besides, it also has different kind, céngkok, and sense
of sindhènan.  Especially the first three gending repertoires, essentially, are not
gending sequences that are tied in one unity of Javanese garap karawitan.  The
diversity of these gending and sindhènan characters is integrated into one sequence
of presentation.  It is meant to produce the various shapes, types, céngkok, and sense
of sindhènan in a single concert of karawitan.

Keywords: sindhènan, mrabot, gending.

Contoh 23a. Abstrak Skripsi Karya Seni Berbahasa Inggris



102 Panduan Tugas Akhir

ABSTRAK

Skripsi karya seni ini berusaha menyajikan dan menganalisis sindhènan
gending garap mrabot dengan urutan vokabuler gending: Mari Kangen, Titipati,
Wirangrong, Ayak-Ayak, Srepeg.  Dua permasalahan yang diajukan dalam
skripsi karya seni ini adalah: (1) bagaimana garap sindhènan pada masing-
masing gending tersebut; dan (2) mengapa kelima repertoar gending
tersebut disajikan secara berurutan dalam satu kesatuan garap karawitan?
Dua permasalahan ini dikaji berdasarkan kaidah-kaidah musikal sindhènan,
konsep pathet, dan konsep padhang ulihan.  Data-data penelitian dikumpulkan
melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara kepada sejumlah
seniman karawitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gending Mari Kangen, Titipati,
Wirangrong, Ayak-Ayak, dan Srepeg memiliki bentuk dan jenis yang berbeda,
meliputi: jineman, gendhing, ladrang, ayak-ayak, dan srepeg.  Masing-masing
gending tersebut selain memiliki karakter dan rasa hayatan tersendiri, juga
memiliki jenis, céngkok, dan rasa sindhènan yang berbeda.  Khusus tiga
repertoar gending yang pertama, pada dasarnya bukan merupakan urutan
gending yang terjalin dalam satu kesatuan garap karawitan Jawa pada
umumnya.  Keberbedaan karakter gending dan sindhènan tersebut dipadukan
dalam satu urutan sajian, dimaksudkan untuk menghasilkan bentuk, jenis,
céngkok, dan rasa sindhènan yang bervariasi dalam satu kesatuan konser
karawitan.

Kata kunci: sindhènan, mrabot, gending.
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BAB III
STRUKTUR LAKON BANJARAN KUNTHI

KARYA PURBO ASMORO

Banjaran Kunthi merupakan salah satu lakon jenis banjaran wantah karya

Purbo Asmoro yang menceritakan perjalanan hidup tokoh Kunthi sejak lahir

sampai dengan kematiannya ... [dan seterusnya].

A.  Bangunan Lakon [subbab tingkat I]

Struktur lakon Banjaran Kunthi dibagi dalam tiga bagian: pathet nem,

pathet sanga, dan pathet manyura.

1. Bagian Pathet Nem [subbab tingkat II]

Bagian pathet nem terdiri dari dua sublakon, yaitu lakon Kunthi Lair

dan Kunthi Pilih.

a. Lakon Kunthi Lair [subbab tingkat III]

Lakon Kunthi Lair terdiri dari satu adegan dan dua candhakan, yakni

adegan Kerajaan Mandura, candhakan Pertapan Argasonya, dan candhakan

Kedhaton Mandura.

1) Adegan Kerajaan Mandura [subbab tingkat IV]

Prabu Kunthiboja prihatin memikirkan permintaan istrinya yang

sedang mengandung.  Tiba-tiba datang Kiai Lurah Semar mewakili Raja

Hastina Prabu Abiyasa untuk memberi pencerahan ... [dan seterusnya].

Contoh 25. Format Penulisan Judul Bab, Sub-Subbab, dan Uraiannya
[judul b ab]
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2) Candhakan Pertapan Argasonya [subbab tingkat IV]

Brahmana Kestu usai bersemadi menerima kehadiran Kunthiboja yang

hendak memetik buah payasa ... [dan seterusnya].

b. Lakon Kunthi Pilih [subbab tingkat III]

Kunthi yang pada saat itu telah menginjak remaja, kecantikannya

mengundang perhatian banyak orang ... [dan seterusnya].

2. Bagian Pathet Sanga [subbab tingkat II]

Bagian pathet sanga terdiri dari dua sublakon, yaitu lakon Balé Sigala-

gala (terbakarnya istana kardus) dan Kunthi Duta (Kunthi menjalankan tugas

sebagai duta Pandhawa).

a. Lakon Balé Sigala-gala [subbab tingkat III]

Kunthi mengingatkan kepada putra-putranya agar selalu waspada

terhadap tindakan Kurawa ... [dan seterusnya].

b. Lakon Kunthi Duta [subbab tingkat III]

Pandhawa setelah menjalani hukuman selama tiga belas tahun, ber-

upaya meminta kembali separo wilayah Negara Hastina ... [dan seterusnya].

B.  Hubungan dengan Teks-teks Hipogram [subbab tingkat I]

Asal-usul Kunthi serta proses kelahirannya diacu dari Pustaka Raja

Purwa.  Menurut Mahâbhârata, Kunthi adalah anak seorang raja bangsa

Yadawa bernama Surasena ... [dan seterusnya].
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B.  Bagian Pathet Sanga

1. Adegan Suryaputra Bertapa

Gending Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga.  Kayon dibedhol
kemudian dihempas ke kanan.  Suryaputra tampil dari kanan dengan
ditutup oleh bayangan kayon; Suryaputra tanceb menghadap ke kiri di
gawang kanan pada gedebog atas dengan posisi menunduk, kedua tangan
bersedekap.  Bayangan kayon dihempas ke kanan bersamaan dengan gending
sirep, kemudian ditimpali janturan.

Mendhung mentiyung binarung maruta agung, nyampé kekayon kumrosak

anggegirisi.  Ing akasa gumaledheg swarané gora-gurnita, sakedhap-sakedhap kilat

myang thathit sesamberan saya muwuhi singiting swasana madyaning wana-dri.

Pambaunging segawon ajag pepuletan myang panggeroning sima, sinelan unining

peksi kolik lan tuwu, sayekti bangkit karya kumesaring nala.  Nadyan mangkana

parandéné ana sipating satriya kang nedheng yoga-brata, mati raga meminta

nugrahaning jawata kinarya piyandeling dhiri bebètènging raga, hanenggih Sang

Suryaputra.  Saking sruning brata satemah ambabar cahya sumunar amadhangi

saisining wanadri.  Wus watara samadya candra anggènira mangun tapa, amarengi

wudharing samadi kagyat amulat pangéjawantahing Sang Hyang Kanékaputra.

Sirepan Ladrang Kembang Tanjung ditimpali gending Ayak-ayak, laras sléndro
pathet sanga.  Naradha tampil dari kiri atas, Suryatmaja terbangun dari
semadi, menyembah, kemudian berpindah ke gawang kiri, sedangkan
Naradha berpindah ke gawang kanan.  Suryaputra membalik menghadap
ke kanan bersamaan dengan Naradha membalik menghadap ke kiri.
Naradha tanceb di gedebog atas; Suryaputra menyembah kemudian tanceb di
gedebog bawah, kedua tangan ngapurancang.  Gending suwuk, dilanjutkan
suluk Pathetan Sanga Wantah Lawas, laras sléndro pathet sanga, kemudian ginem.

NARADHA : Kulup Nggèr Suryaputra, ulun rumangsa bombong anggon

kita tansah nengenaké laku brata mahas ing asamun sekung

Contoh 26. Format Penulisan Teks Pedalangan (Berbahasa Jawa)
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anggonira semadi.  Mula ora mokal katon sumunar pangari-

bawanira.  Nyata pantes tinulad déning para satriya lekas kita

kang tansah anggedhèkaké prihatin.  Rèhning wus tinebus

kanthi mbangun tèki, samengko jenengsira pantes nampa

nugraha, Nggèr.

SURYAPUTRA : Dhuh Pukulun, ngaturaken agenging panuwun déné rawuh

Paduka badhé matedhakaken kanugrahan.

NARADHA : Rèhning sira jiwa satria kang tuhu darbé jejibahan memayu

hayuning bumi, marma jenengkita pantes lamun darbé

tetamènging dhiri, wenang anggadhuh pusaka kadéwatan kang

awujud sanjata dibya Kyai Kunta Wijayandanu.  Mara nuli

énggal tampanana!

Suluk Pathetan Sanga Jugag, laras sléndro pathet sanga.  Naradha memberikan
senjata Kunta Wijayandanu kepada Suryaputra.  Setelah pathetan kemudian
ginem.

SURYAPUTRA : Pukulun, sakalangkung bingah raosing manah, semanten

‘genging nugraha ingkang kula tampi.

NARADHA : Iya Nggèr, ulun pitaya amung sira kang sembada hambérat

memalaning jagad, nyingkiraké angkara-murka.  Mula ayo

ulun kanthi munggah ing Kahyangan, sirnakna pepetenging

Suralaya saka pangamuking yaksa Sekipu saka ing Gilingwesi

kang nedya hamboyong Bathari Supraba.  Kang iku aja tidha-

tidha ayo bareng salakuku, Nggèr Premadi!

SURYAPUTRA : Kula nuwun sèwu Pukulun, kénging menapa Paduka anyebat

nami kula Premadi?  Dhuh Pukulun, kula saking Pethapralaya,

atmajanipun Rama Adipati Adirata, kula pun Suryaputra.
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Adegan diawali dengan lampu padam.  Seketika terdengar suara seseorang
membaca teks Proklamasi dengan suara mantap.  Sementara itu orang-or-
ang berderap, bersemangat.  Begitulah suara itu kadang terdengar kompak,
kadang terdengar gaduh.  Suara orang-orang itu akhirnya mengeras dan
puncaknya diam, yang ada hanya sunyi.  Cahaya pucat kebiruan, ada
bayang-bayang siluet.  Tokoh perempuan tua bernama Miwah berjalan
tertatih membawa maninan kanak-kanak.  Miwah berbicara sambil terus
berputar-putar.

MIWAH : Cucu-cucuku!  Aku semakin tidak tahu, kapan bisa sampai

kepadamu.  Setiap hari rasanya aku berjalan menuju kepada-

mu, tetapi setiap kali aku terjaga, rasanya aku hanya berjalan

berputar di tempat yang sama.  Oh, ini perjalanan apes.  Umur

rasanya keras kepala juga, dia tidak bisa sabaran, setiap hari

menggerogoti daging, tulang, dan kulit.  Aku kangen.

Sungguh, aku kangen kepadamu.  Kepada anak-anak, kepada

cucu-cucu, kepada para tetangga.  Ini aku membawakan oleh-

oleh kepadamu.  Ini benar-benar perjalanan yang apes!  Kenapa

harus keperosok di sini, sebuah tanah yang tidak ada tepinya,

matahari pun tidak pernah lewat, sedang langit hanya punya

satu warna hitam!  Ya . . . seluruhnya hanya sunyi, ketidak-

pastian dan menakutkan.  Sedang aku, semakin hari dihajar

oleh rasa kangen yang tidak menentu.

Berjalan terus dan semakin berat dan sunyi, menyayat.  Mainan yang di-
bawanya satu per satu berjatuhan seperti dedaunan rontok dari dahannya.
Nyanyian Padang Sunyi.

Padang sunyi
Tanpa batas tepi

Melangkahlah kaki-kaki
Tak berarah

Contoh 27. Format Penulisan Teks Teater (Berbahasa Indonesia)
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Gambirsawit, gendhing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga

Buka :                           t   . y 1 2

. 2 . 2   1 1 2 1   3 2 1 2   . 1 y gt

Mérong : . e t w   . e t y   2 2 . .   2 3 2 nn1

. . 3 2   . 1 2 y   2 2 . .   2 3 2 n1

. . 3 2   . 1 6 5   . . 5 6   ! 6 5 n3

2 2 . 3   5 3 2 1   3 5 3 2   . 1 y gt

_ . . . t   w e t y   2 2 . .   2 3 2 nn1

. . 3 2   . 1 2 y   2 2 . .   2 3 2 n1 =>

. . 3 2   . 1 6 5   . . 5 6   ! 6 5 n3

2 2 . 3   5 3 2 1   3 5 3 2   . 1 y gt

Ngelik : 6 6 . .   6 6 . .   @ @ . .   @ # @ n!

. . # @   . ! @ 6   @ @ . .   @ # @ n!

. . # @   . ! 6 5   . . 5 6   ! 6 5 n3

2 2 . 3   5 3 2 1   3 5 3 2   . 1 y gt _

Ompak : => . 2 . 1   . y . t   . y . t   . 3 . n2

. 3 . 5   . 2 . 1   . 2 . 1   . y . gt

Inggah : _ . y . t   . 1 . y   . 1 . y   . 2 . n1

. 2 . 1   . 2 . y   . 1 . y   . 2 . n1

. 2 . 1   . 6 . 5   . ! . 6   . 3 . n2

. 3 . 5   . 2 . 1   . 2 . 1   . y . gt _

Contoh 28. Format Penulisan Notasi Gending Jawa
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LAMPIRAN II
CONTOH-CONTOH FORMAT PENILAIAN

111
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FORMAT PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI KARYA ILMIAH

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Contoh 1. Format Penilaian Ujian Skripsi Karya Ilmiah

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek Unsur yang Dinilai 

1 2 3 4 5 
Bobot 

Jml 
Skor 

Skor 
Maks 

1. Tata tulis: ukuran 
kertas, tipografi, 
kerapian ketik, tata 
letak, jumlah 
halaman 

     

 5 

1. 
 

Format 
Skripsi 2. Pengungkapan: 

sistematika tulisan, 
ketepatan dan 
kejelasan ungkapan, 
bahasa baku yang 
baik dan benar 

     1 

 5 

1. Komprehensif dan 
keunikan 

     
 10 

2. Struktur gagasan 
(gagasan muncul 
didukung oleh 
argumentasi ilmiah) 

     

 10 

3. Sifat topik, rumusan 
judul, kesesuaian 
dengan ihwal 
bahasan, dan 
aktualitas 

     

 10 

4. Kejelasan uraian 
permasalahan 

     
 10 

5. Relevansi topik 
terhadap tema 

     
 10 

2. 
 
 

Topik dan 
Kreativitas 
Gagasan 

6. Faktor 
keorisinalitasan 
dipertimbangkan 

     

2 

 10 

1. Relevansi data dan 
informasi yang diacu 
dengan uraian 
tulisan 

     

 10 

2. Keakuratan dan 
integritas data dan 
informasi 

     
 10 

3. 
 
 

Data dan 
Sumber 
Informasi 

3. Kemampuan 
menghubungkan 
berbagai data dan 
informasi 

     

2 

 10 
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Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 140

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

1. Kemampuan 
menganalisis dan 
mensintesis serta 
merumuskan 
simpulan 

     

 15 
4. 
 
 
 

Pembahasan, 
Simpulan, 
dan Transfer 
Gagasan 2. Kemungkinan atau 

prediksi transfer 
gagasan dan proses 
adopsi 

     
3 

 15 

5. Kemampuan 
Presentasi 
dan Ber-
argumentasi 

Kemampuan presentasi 
dan berargumentasi 

     

2  10 

  Jumlah      10  140 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI KARAWITAN

SEBAGAI PENGREBAB
GARAP KLENÈNGAN / BEDHAYAN / WAYANGAN *)

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 170

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 2. Format Penilaian Ujian Skripsi Karya Seni Prodi S-1 Seni Karawitan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek 

Unsur yang 
Dinilai 1 2 3 4 5 

Bobot 
Jml  

Skor 
Skor  
Maks 

1. Pleng       20 1. Larasan dan 
Hasil Suara 2. Resik      

4 
 20 

1. Céngkok       30 
2. Interpretasi 

2. Wiledan      
6 

 30 

1. Greget       20 

2. Keselarasan       20 3. Penyajian 

3. Leléwa      

4 

 20 

4. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      16  170 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI KARAWITAN

SEBAGAI PENGENDHANG
GARAP KLENÈNGAN / BEDHAYAN / WAYANGAN *)

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 210

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek 

Unsur yang 
Dinilai 1 2 3 4 5 

Bobot 
Jml  

Skor 
Skor  
Maks 

1. Empuk       25 
1. Kebukan 

2. Wijang      
4 

 25 

1. Pola Sekaran       30 

2. Laya       30 2. Interpretasi 
3. Kepemim-

pinan 
     

6 

 30 

1. Greget       20 

2. Keselarasan       20 3. Penyajian 

3. Leléwa      

4 

 20 

4. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      16  210 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI KARAWITAN

SEBAGAI PENGGENDÈR
GARAP KLENÈNGAN / BEDHAYAN / WAYANGAN *)

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 220

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek 

Unsur yang 
Dinilai 1 2 3 4 5 

Bobot 
Jml  

Skor 
Skor  
Maks 

1. Tutupan       20 

2. Samparan, 
sarukan 

      20 1. Teknik 

3. Ukel      

4 

 20 

1. Céngkok       30 

2. Wiledan       30 2. Interpretasi 

3. Pathet      

6 

 30 

1. Greget       20 

2. Keselarasan       20 3. Penyajian 

3. Leléwa      

4 

 20 

4. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      16  220 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI KARAWITAN

SEBAGAI PESINDHÈN
GARAP KLENÈNGAN / BEDHAYAN / WAYANGAN *)

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 230

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek 

Unsur yang 
Dinilai 1 2 3 4 5 

Bobot 
Jml  

Skor 
Skor  
Maks 

1. Larasan Pleng      5  25 

1. Angkat-sèlèh       30 

2. Céngkok       30 

3. Gregel-wiled       30 2. Interpretasi 

4. Wangsalan dan 
Abon-abon 

     

6 

 30 

1. Ekspresi       25 

2. Greget       25 3. Penyajian 

3. Leléwa      

5 

 25 

4. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      18  230 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI KARAWITAN

SEBAGAI PENCIPTA

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 280

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek 

Unsur yang 
Dinilai 1 2 3 4 5 

Bobot 
Jml  

Skor 
Skor  
Maks 

1. Gagasan Isi       30 
1. Konsep 

2. Ide Kekaryaan      
6 

 30 

1. Kebaruan 
Bentuk 

     
 30 

2. Kebaruan 
Struktur 

      30 
2. 
 

Kreativitas/ 
Inovasi 

3. Penuangan Ide      

6 

 30 

1. Kompositorik       30 

2. Dinamika       30 

3. Sambung rapet       30 
3. Penyajian 

4. Rampak      

6 

 30 

4. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      20  280 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI PEDALANGAN

SEBAGAI PENCIPTA DAN PENYAJI

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 325

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

Contoh 3. Format Penilaian Ujian Skripsi Karya Seni Prodi S-1 Seni Pedalangan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek Unsur yang 

Dinilai 1 2 3 4 5 
Bobot 

Jml  
Skor 

Skor  
Maks 

1. Ide       25 
2. Naskah       25 1. Lakon 
3. Isi      

5 
 25 

1. Antawacana       20 
2. Ginem       20 2. Catur 
3. Janturan/ 

Pocapan 
     

4 
 20 

1. Tanceban       20 
2. Entas-entasan       20 3. Sabet 
3. Solah      

4 
 20 

1. Sulukan       15 
2. Dhodhogan/ 

Keprakan 
     

 15 
4. 
 

Karawitan 
Pakeliran 

3. Gending      

3 

 15 
1. Penguasaan 

Meteri 
(hafalan) 

     
 25 

2. Keutuhan 
Sajian 

     
 25 

5. Garap Pakeliran 

3. Kemantapan 
Sajian 

     

5 

 25 

6. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      23  325 
 



120 Panduan Tugas Akhir

FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI TARI

SEBAGAI PENARI

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 110

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

Contoh 4. Format Penilaian Ujian Skripsi Karya Seni Prodi S-1 Seni Tari

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek 

1 2 3 4 5 
Bobot 

Jml 
Skor 

Skor 
Maks 

1. Garap Gerak      5  25 

2. Garap Ruang      3  15 

3. Musikalitas Tari      4  20 

4. Penjiwaan Karakter (Sengguh, 
Mungguh, dan Lungguh) 

     3  15 

5. Keutuhan Garap Sajian      5  25 
6. Kemampuan Presentasi dan 

Berargumentasi      2  10 

 Jumlah      22  110 
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Lampiran

PENJELASAN PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI TARI

SEBAGAI PENARI

No. Aspek Unsur yang Dinilai Bobot 

1. Pelaksanaan teknik gerak (kembangan) 
2. Kemampuan menggarap vokabuler 

(kembangan) 
1. Garap Gerak 

3. Kekayaan variasi dalam gerak 

5 

1. Kemampuan mengantisipasi/merespon 
ruang 

2. Kemampuan mencapai posisi/pelaksana-
an pola lantai 

2. Garap Ruang 

3. Kemampuan menafsir/membangun 
ruang imajiner 

3 

1. Kemampuan menyesuaikan cepat dan 
lambatnya laya dalam irama 
lagu/gending beksan 

3. Musikalitas Tari 2. Kemungguhan irama dalam karakter gerak 
dengan karakter peran/tokoh (seperti 
mrenjak tinaji/midak, ngganggeng kanyut/ 
nggandhul, nujah/nungkak, dan/atau nyela) 

4 

1. Kepekaan menafsir karakter peran/tokoh 
2. Kesesuaian gerak dengan tafsir karakter 

4. Penjiwaan 
Karakter (Sengguh, 
Mungguh, dan 
Lungguh) 

3. Kesesuaian gerak dengan tafsir karakter 
dalam konteks 

3 

1. Kemampuan ungkap/totalitas kehadiran 
atau kemampuan menafsir karakter peran 
yang disajikan 

2. Kemampuan penerapan/tafsir irama 
pada karakter peran 

5. 
 

Keutuhan Garap 
Sajian 

3. Kemampuan/penguasaan menghidupkan 
panggung 

5 

6. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan presentasi dan berargumentasi 
di dalam pertanggungjawaban skripsi karya 
seni 

2 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI TARI

SEBAGAI KOREOGRAFER

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 110

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek 

1 2 3 4 5 
Bobot 

Jml 
Skor 

Skor 
Maks 

1. Garap Gerak      5  25 

2. Gagasan Isi      4  20 

3. Dramaturgi      3  15 

4. Tata Visual      1  5 

5. Musik Tari      2  10 

6. Keutuhan Garap Sajian      5  25 

7. Kemampuan Presentasi dan 
Berargumentasi 

     2  10 

 Jumlah      22  110 
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Lampiran

PENJELASAN PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI TARI

SEBAGAI KOREOGRAFER

No. Aspek Unsur yang Dinilai Bobot 

1. Kreativitas/variasi gerak 
2. Kebaruan/inovasi gerak 
3. Ketepatan atau kemungguhan dalam 

memilih gerak, sehingga dapat mewadahi 
kebutuhan ungkap koreografer 

1. Garap Gerak 

4. Penyusunan gerak dalam alur garapan 
secara utuh 

5 

1. Aktualisasi gagasan isi atau tema atau 
nilai 2. Gagasan Isi 

2. Penuangan isi ke dalam koreografi 
4 

1. Penataan alur cerita atau alur dramatik 
2. Pencapaian sanggit cerita atau cara 

menata urutan adegan, sehingga dapat 
mewadahi atau menampung gagasan isi 
yang diharapkan oleh koreografer 

3. Dramaturgi 

3. Kemungguhan casting peran/karakter 
dalam garapan 

3 

1. Penggarapan ruang dalam kelompok, 
pasangan, tunggal 

2. Artistik bentuk panggung dan tata cahaya 
secara utuh 

3. Kemungguhan tata panggung dan tata 
cahaya dengan pengkarakteran 

4. Kesesuaian desain rias dan busana 

4. Tata Visual 

5. Ketepatan memilih motif/corak/warna 
yang sesuai dengan pengkarakteran 

1 

1. Kesesuaian musikalitas dengan peng-
karakteran 5. Musik Tari 

2. Kesesuaian musikalitas dengan suasana/ 
adegan 

2 

1. Kualitas kehadiran gerak (greget) 
2. Kualitas pengungkapan gagasan isi 
3. Kualitas dramaturgi 
4. Kualitas tata visual 

6. 
 

Keutuhan Garap 
Sajian 

5. Kualitas musik tari 

5 

7. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan presentasi dan berargumentasi 
di dalam pertanggungjawaban skripsi karya 
seni 

2 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA MEDIA
PROGRAM STUDI S-1 ETNOMUSIKOLOGI

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Contoh 5. Format Penilaian Ujian Skripsi Karya Seni Prodi S-1 Etnomusikologi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 200

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ ...................................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

Skor 
No. Aspek Unsur yang 

Dinilai 1 2 3 4 5 
Bobot 

Jml  
Skor 

Skor  
Maks 

1. Akurasi 
Informasi 

     
 25 

2. Kelengkapan 
Data 

     
 25 

3. Relevansi Data       25 
4. Koherensi 

Data 
     

 25 

1. 
 

Kedalaman 
Informasi 

5. Aktualitas 
Persoalan 

     

5 

 25 

1. Pemilihan 
Perspektif 

      15 

2. Kebaruan Ide       15 2. Originalitas 

3. Kreativitas 
Gaya Ungkap 

     

3 

 15 

1. Pemilihan 
Format Karya 

      10 
3. 
 

Ketepatan 
Format 2. Visualisasi 

Data (penataan 
audio-video) 

     2 
 10 

4. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      12  200 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI TEATER

SEBAGAI SUTRADARA

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 310

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ .............................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

Contoh 6. Format Penilaian Ujian Skripsi Karya Seni Prodi S-1 Seni Teater

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek Unsur yang 

Dinilai 1 2 3 4 5 
Bobot 

Jml  
Skor 

Skor  
Maks 

1. Pemilihan 
Naskah 

      20 

2. Interpretasi       20 1. Naskah 
3. Perwujudan 

Naskah 
     

4 

 20 

1. Kesatuan       25 
2. Keseimbangan       25 2. Pergelaran 
3. Harmoni      

5 
 25 

1. Setting dan 
Property 

      20 

2. Kostum dan 
Rias 

      20 3. Artistik 

3. Lampu dan 
Musik 

     

4 

 20 

1. Inovasi       15 4. Kreativitas 
2. Improvisasi      

3 
 15 

1. Blocking       25 
2. Movement       25 5. Komposisi 
3. Levelitas      

5 
 25 

6. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      23  310 
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FORMAT PENILAIAN UJIAN SKRIPSI KARYA SENI
PROGRAM STUDI S-1 SENI TEATER

SEBAGAI PEMERAN

Nama Mahasiswa : .................................... Jurusan : ....................................
NIM : .................................... Hari, Tgl : ....................................
Program Studi : .................................... Jam : ....................................

Keterangan:
Skor Perolehan

Perolehan Nilai = ––––––––––––––– X 4 Nilai = ––––– X 4 = ..................
Skor Maksimal 325

Pembulatan Nilai:
                   < 1,75 —> Tidak lulus Penguji,
1,76 – 2,25 = 2,0   —> Lulus C
2,26 – 2,75 = 2,5   —> Lulus C+
2,76 – 3,25 = 3,0   —> Lulus B
3,26 – 3,75 = 3,5   —> Lulus B+ .............................................
       > 3,76 = 4,0   —> Lulus A NIP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

Jln. Ki Hadjar Dewantara 19 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Telp. 0271-647658; Fax. 0271-646175

Skor 
No. Aspek Unsur yang 

Dinilai 1 2 3 4 5 
Bobot 

Jml  
Skor 

Skor  
Maks 

1. Pemilihan 
Naskah 

      20 

2. Interpretasi 
Tokoh 

     
 20 

3. Penguasaan 
Naskah 

      20 

1. Intelektual 

4. Sensitivitas      

4 

 20 
1. Penjiwaan 

Naskah 
     

 25 

2. Intensitas 
(pembangunan 
watak) 

     
 25 2. Transformasi 

3. Ketepatan 
Aksi-reaksi 

     

5 

 25 

1. Setting dan 
Property 

     
 25 

2. Kostum dan 
Rias 

      25 3. Artistik 

3. Lampu dan 
Musik 

     

5 

 25 

1. Inovasi       20 4. Kreativitas 
2. Improvisasi      

4 
 20 

1. Fleksibelitas       15 
2. Gesture       15 5. Komposisi 
3. Keluwesan      

3 
 15 

6. Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

Kemampuan 
Presentasi dan 
Berargumentasi 

     
2  10 

 Jumlah      23  325 

 




