
penulisan naskah 
fitri dwi lestari 





Naskah (dari bahasa Arab: نص , nas, teks; نسخ , nasikha, 
menyalin; atau , نسخة nuskhat, salinan) adalah segala macam 

dokumen buatan tangan manusia secara langsung, baik ditulis 
maupun diketik, berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak 

dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau 
tidak secara langsung menggunakan tangan manusia 



Produksi sebuah 

program video dan 

televisi selalu dimulai 

dari ide atau gagasan 

yang kemudian 

dituangkan kedalam 

sebuah naskah atau 

script. 



FUNGSI 
NASKAH 

Konsep dasar 
(basic concept) 

Arah 
(direction) 

Acuan 
(reference) 



Sebuah naskah adalah ide dasar yang diperlukan dalam 

sebuah produksi program video. Kualitas sebuah naskah 

sangat menentukan hasil akhir dari sebuah program. Sebuah 

naskah pada  umumnya berisi gambaran atau deskripsi 

tentang pesan atau informasi yang  disampaikan seperti 

alur cerita, karakter tokoh utama, 
dramatisasi,  peran/figuran, setting, dan 

property atau segala hal yang berkaitan dengan 

pembuatan sebuah program video dan televisi. 

 



Sebuah naskah dapat 
digunakan sebagai referensi 
oleh sutradara dan kerabat 
kerja untuk mewujudkan 
sebuah ide atau gagasan 

menjadi sebuah progam video 
yang komunikatif. Semua 

upaya kreatif dalam produksi 
dari sutradara dan kerabat 

kerja harus mengacu kepada 
sebuah naskah.  





Langkah Penulisan Naskah 
Merumuskan ide 

Riset 

Penulisan outline  

Penulisan sinopsis 

Penulisan treatment 

Penulisan naskah 

Reviu naskah 



Ide sebuah cerita yang akan dibuat menjadi 

program video dan televisi dapat diambil 

dari cerita yang sesungguhnya (true story) 

atau non fiksi dan rekaan atau fiksi. 

Merumuskan 
Ide 







Riset 
Riset sangat diperlukan setelah Anda 

telah menemukan sebuah ide yang akan 

dibuat menjadi sebuah program. Riset 

dalam konteks ini adalah suatu upaya 

mempelajari dan mengumpulkan 

informasi yang terkait dengan naskah 

yang akan  ditulis. Sumber informasi 

dapat berupa buku, koran atau bahan 

publikasi lain dan orang atau 

narasumber yang dapat memberi 

informasi yang akurat tentang isi atau 

substansi yang akan ditulis. 





Outline 
Setelah memahami hasil 
riset atau informasi yang 
terkumpul, anda dapat 
membuat kerangka atau 
outline dari informasi yang 
akan Anda tuangkan 
menjadi sebuah script. 
Outline pada umumnya 
berisi garis besar informasi 
yang akan Anda akan tulis 
menjadi sebuah script.  



sinopsis 
Sinopsis adalah suatu peristiwa 

atau rekaan yang dikisahkan 

dalam bentuk cerita singkat, 

ringkas, padat, jelas, dan tanpa 

menghilangkan unsur-unsur 

pentingnya. Dengan membaca 

sinopsis kita bisa mendapatkan 

gambaran utuh dari sebuah cerita. 



Sinopis mewakili keseluruhan cerita 



Ini adalah kisah cinta. Tapi bukan cuma sekadar kisah cinta yang biasa. Ini 
tentang bagaimana menghadapi turun-naiknya persoalan hidup dengan 
cara Islam. Fahri bin Abdillah adalah pelajar Indonesia yang berusaha 
menggapai gelar masternya di Al-Azhar. Berjibaku dengan panas-debu 
Mesir. Berkutat dengan berbagai macam target dan kesederhanaan 
hidup. Bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua 
target dijalani Fahri dengan penuh antusias kecuali satu: menikah. 

 

Fahri adalah laki-laki taat yang begitu lurus. Dia tidak mengenal pacaran 
sebelum menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan 
makhluk bernama perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat 
dengannya selama ini. Neneknya, Ibunya dan saudara perempuannya. 

 

Pindah ke Mesir membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Girgis. 
Tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik tetapi mengagumi Al-
Qur'an, dan mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta. 
Sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam diari saja. 



Lalu ada Nurul. Anak seorang kyai terkenal yang juga mengeruk ilmu di 
Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis manis ini. Sayang 
rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak 
pernah menunjukkan rasa apa pun pada Nurul. Sementara Nurul pun 
menjadi ragu dan selalu menebak-nebak. 

 

Setelah itu ada Noura, juga tetangga yang selalu disiksa Ayahnya sendiri. 
Fahri berempati penuh dengan Noura dan ingin menolongnya. Sayang 
hanya empati saja. Tidak lebih. Namun Noura yang mengharap lebih. 
Dan nantinya ini menjadi masalah besar ketika Noura menuduh Fahri 
memperkosanya. 

 

Terakhir muncullah Aisha. Si mata indah yang menyihir Fahri. Sejak 
sebuah kejadian di metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot 
dan kaku, Aisha jatuh cinta pada Fahri. Dan Fahri juga tidak bisa 
membohongi hatinya. 



treatment 

Treatment adalah langkah 

menyusun urutan adegan, sehingga 

adegan tersebut menjadi cerita yang 

menarik. Nah, di dalam 

penyusunan treatment ini tidak 

dibutuhkan dialog melainkan 

menggambarkan kondisi adegan 

yang harus dilakukan oleh pelaku 

atau aktor. 



• 00.01-00.10   : T one & Bar Opening  mempersembahkanJudul 
Membuat Soto Tangkar Dibuat dengan animasi Background judul, 
…..gambar soto tangkar (0) 

• 00.10-00.15   : Andi mempersiapakan bahan masakan, mencuci dan 
mengiris bawang (1) 

• 00.14-00.26   : Andi mengenalkan diri dan membahas jenis-jenis soto di 
Indonesia Shot penting: soto dari berbagai daerah (2) 

• 00.26-00.45   : Andi mengenalkan soto tangkar, yang merupakan khas 
dari Betawi Shot penting: soto tangkar (3) 

• 00.45-01.00   : Andi  menyiapkan dan mengenalkan bahan Shot 
penting:Tangan Andi dan bahan makanan (4) 

• 00.45-01.00   : Andi Membersihkan bahan masakan di air mengalir (5) 

• 01.00-01.45   : Andi menyiapkan dan mengenalkan bahanbahan yang 
harus dihaluskan (6) 

• 01.45-02.10   : Andi menghaluskan bahan-bahan tadi dengan blender 
(7) 

 



• Draf naskah yang telah selesai ditulis perlu ditelaah untuk 
melihat kebenaran substansinya dan juga cara penyampaian 
pesannya. Draf naskah harus ditelaah oleh orang yang 
mengerti substansi isi program (content expert) dan ahli 
media (media specialist). 

 

• Finalisasi naskah merupakan langkah akhir sebelum naskah 
diserahkan kepada produser dan sutradara untuk diproduksi. 
Naskah final merupakan hasil revisi terhadap masukan-
masukan yang diberikan oleh content expert dan ahli media. 

 







PENULISAN NASKAH KOMUNIKASI 2 

• Naskah non berita  

• Naskah iklan (tv, radio, 
youtube) 

• Naskah tv (entertain, 
feature, dokumenter) 

• Naskah multimedia  

• Naskah film  


