
SINOPSI DRAMA SESI 1 

 

 

Latar Belakang 

 

Terlahir tidak seperti kebanyakan anak Aldi mengalami kecacatan pada kakinya, karena penyakit 

yang ia terima sejak ia lahir membuat pertumbuhan kakinya tidak normal. Ia berjalan pincang, 

namun ia memiliki kelebihan di bidang matematika. Hampir semua pelajaran matematika ia kuasai 

semua mulai sejak ia sekolah di TK. Sekarang Aldi sudah kelas 4 SD. 

(waktu istirahat sekolah) 

 

Bambang  : Sudah lama tidak suka dengan Aldi (Jengkel) 

    Dia selalu tidak mau beri contekan waktu ulangan......awaas..... 

Heri  : Iya ..... dia juga pelit....dasar pincang....cacat......jelek .... hitam lagi.... 

Bambang : Nanti pulang sekolah kita cegat dia di luar sekolah oke.... 

Heri  : Sip..... 

 

(Sepulang Sekolah) 

 

Aldi  : Puji Tuhan ulangan Matematika dapat nilai sempurna 10.... 

Bambang : (datang tiba2)...Hai pincang.....kenapa kamu tidak mau kasih contekan.... 

    Gara-gara kamu nilaiku Cuma dpat 2......dasar anak cacat.....(mendorong Aldi) 

Heri  :Memang anak jelek......kamu itu tidak sempurna seperti kita.....kamu itu cacat... 

   Tidak boleh anak cacat ada di sekolah ini... 

(Teman-teman Bambang dan Heripun datang ....) 

Teman-teman : (bersama-sama).... pergi anak jelek.....memang cacat........huhuhuh....pincang.... 

    Tuhan itu tidak suka kamu, makanya kamu pincang dan jelek.... 

    (sambil mengejek dan mendorong hingga jatuh dan Aldi menangis tersedu-sedu) 

 

Tiba-tiba ibu Guru datang 

 

Guru  : eh.....apa yang kalian lakukan pada Aldi....Pergi pulang sana.....jangan suka  

    Menganggu orang lain ya..... 

Bambang CS ketakutan dan akhirnya pulang sambil berlari 

 

Guru  : Sudah Aldi, ayo bangun.... jangan menangis ... 

Aldi  : bu apa benar Tuhan tidak suka dengan saya ? (bertanya sambil sedih) 

Guru  : Kenapa bilang begitu nak, Tuhan sayang semua anak ....tidak perduli kaya, miskin,  

    Hitam, putih, tingg atau pendek. 

Aldi  : Tapi kenapa Aldi cacat bu...? 

Guru  : semua manusia punya kelemahan dan kelebihan, memang kamu cacat tapi coba  

    Kamu perhatikan siapa yang paling jago matematika di sekolah.....? semua anak 

    Pasti bilang kamu orangnya.... bahkan kamu bisa mewakili kota untuk olimpiade 



    Matematika di Jakarta, bukankah hebat....sedangkan anak seperti bambang dkk 

   Tidak memiliki prestasi itu...Kamu memang cacat, tapi tidak menggagalkan  

  Rencana Tuhan dalam hidupmu... Apapun keadaan kita Tuhan sayang dan Dia  

  Selalu perhatikan kita karena kamu sudah sempurna dihadapan Tuhan... 

Aldi  : Trus kalo teman-teman mengejek bagaimana bu? 

Guru  : Jangan hiraukan kata orang... tapi perhatikan saja apa kata Tuhan dalam hidupmu 

Aldi  : Trus Aldi harus bagaimana? 

Guru  : doakan temanmu itu ya..... Ingat Tuhan ciptakan kamu  Sempurna adanya.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINOPSI DRAMA SESI 2 

 

Latar Belakang :  

 Mimin seorang anak dari keluarga biasa (tidak kaya) namun berprestasi di kelasnya. 

Kebanyakan teman-temannya adalah anak orang mampu dan memiliki cukup banyak mainan serta 

mempunyai gadget yang terbaru. Setiap kali istirahat dan pulang sekolah, teman-teman mimin 

selalu mainan hp yang terbaru, mereka terlihat senang dan gembira, namun mimin hanya bisa 

melihat dari jauh saja. 

 

Aldo  : hei... teman....nich liat hp terbaruku....dibelikan papaku di singapura.....mahal 

    Nich harganya..... 

Nike  : saya juga punya hp terbaru...nich lihat.....ini hadiah orangtuaku yang kerja di  

    Perusahaan Asing itu ..... 

Tika  : Ah..,...itu biasa...lihat nich hp ku ..lebih canggih dan lebih besar kan.... 

    Ini keluaran baru dari pabriknya.....harganya....jangan ditanya... pamanku yang  

    Orang Eropa itu yang membelikannya... 

Brian  : itu sich belum ada apa-apanya.....nich liat...ini baru hp terbaru, papaku di Jakarta  

    Yang membelikannya.. 

 

(Mimin hanya bisa mendengarkan saja, pura-pura tidak tahu) 

 

Mimin  : (bicara pelan...) Kapan ya aku punya hp seperti itu...? ayah ibuku hanya pegawai  

    Biasa, kalo ortu mereka orang kaya semua, bahkan ada yang dari Eropa.... 

   (mengeluh)...Nasib..nasib....Nasih ku betul-betul tidak beruntung...terlahir di  

    Keluarga yang tidak kaya..... 

Regina  : (tiba-tiba datang).....dor.....(mengagetkan)....apa yang kamu pikirkan min,... 

    Serius amat... 

Mimin  : eh..regina...saya lagi merenung, adaikata saya punya ortu seperti mereka, pasti 

     Enak tuh....bisa beli ini dan itu, bisa pergi ke sini dan situ.... 

Regina  : Seharusnya kamu bersyukur untuk ortumu.... 

Mimin  : Kok bisa?\ 

Regina  : Karena mereka selalu ada untuk kamu setiap saat, kalo mereka belum tentu ... 

   Dari bangsa mana  dan keluarga seperti apa kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih 

Mimin  : iya ya....bapak dan ibuku selalu menemani aku kalo aku sakit atau sehat...walau 

   Bukan orang kaya, tapi mereka selalu gembira dan siap menolong saya kalo saya 

   Kesulitan.... 

Regina  : nah itu.....kita bersyukur saja , Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita ada 

    Dimana ..... Pasti Tuhan punya rencana terindah buat hidupmu.... 

Mimin ` : Trimakasih Regina sudah diingatkan.... 

 

 

 

 



SINOPSIS SESI 3 

 

Nando  : ayo kita main dilapangan.... mumpung besok libur... 

Tika  : gak mau ah... aku ada les renang buat kejuaraan antar sekolah minggu depan.... 

Nando  : kan masih lama..... tenang saja ces.....yang penting sekarang kita hepi 

Tika  : pokoknya gak mau....lho kamu kan harus latihan vocal buat lomba nyanyi minggu  

    Depankan?  

Nando  : gampang.....suaraku sudah bagus .....ngapain latihan 

Ronald  : tapi walau sudah bagus kita tetap harus latihan........Tuhan memberikan kita  

    Talenta atau bakat untuk dikembangkan dan diasah terus.... 

Nando  : ah.....sudah...sudah.... jangan kotbah di depanku.... pokoknya aku mau main.... 

Ronald  : aku hanya mengingatkan saja.... soalnya papaku bilang...... 

Nando  : (memotong) stop....jangan bawa papamu.....kalo gak mau main yang sudah... 

    (mengajak teman yang lain) ... Ayo kawan-kawan kita main...... 

 

Satu minggu kemudian...... 

 

Tika  :Puji Tuhan, aku dapat juara 2 lomba renang....latihan dan kerja kerasku tidak sia-sia 

Ronald  : Aku juara 1 lomba pidato bahasa Inggris... 

Dodit  : wah .....kalian hebat ya....senang punya teman seperti kalian dech.... 

Angel  : iya..... kalian memang sip.... apasich rahasianya supaya bisa juara ?...... 

Tika  : kalo aku sich latihan terus menerus serta doa yang paling penting... 

Dodit  : Kalo kamu Ronald ? apa rahasiamu? 

Ronald  : kalo aku hampir sama dengan Tika, kita harus terus mengembangkan talenta yang  

    Tuhan sudah berikan .... 

 

Tiba-tiba Nando datang dengan menangis....... 

 

Angel  : Lho ...Nando kenapa kamu menangis...? 

Nando  : aku kalah dalam lomba nyanyi .... padahal suaraku biasanya bagus.... 

Dodit  : Trus waktu lomba jadi jelek ya....? hehehehe (mengejek) 

Nando  : ternyata peserta lain juga bagus suaranya........(sambil menangis...) 

Angel  : itu karenakamu gak mau latihan.... walaupun suaramu bagus tapi semua orang 

    Harus tetap latihan .... 

Dodit  : iya.....contoh tuh Tika dan Ronald, walaupun sudah pintar tapi tetap latihan 

Tika  : Sudah...sudah.... ini pelajaran buat kita....Tuhan yang memberi talenta, kita yang 

    Harus mengembangkannya dengan banyak latihan salah satunya...betulkan Nando 

Nando  : (tertunduk) he eh.....(sambil mengangguk) 

 

 

 

 

 



SINOPSIS SESI KE 4 

 

Latar Belakang :  

Yesi dan beberapa teman sedang bermain di dekat komplek sekolah....mereka sedang asyik dan 

terlihat gembira 

 

Rona  : (datang dengan sedih).... aku tidak mau....pokoknya aku tidak mau 

Yesi  : Kamu kenapa Rona.....kok sedih banget.... 

Rona  : aku takut ....  

Yesi  : Takut kenapa ? 

Rona  : Aku disuruh pak Guru jadi petugas bendera di sekolah.... tapi aku menolaknya... 

Jono  : Lho kenapa kamu menolaknya? Kamu kan dulu pernah melakukannya 

Rona  : iya... aku tahu...dulu aku memang pernah jadi petugas bendera... tapi waktu itu 

    Bendera terbalik....merah dibawah dan putih diatas....aku malu sekali... 

    Semua peserta upacara menertawakanku termasuk guru-guru... 

Jono  : jadi itu sebabnya kamu menolaknya... kamu takut itu terjadi lagi ya.... 

Rona  : Iya.... aku trauma.... 

Albert  : Semua orang punya pengalaman yang buruk di masa lalu, tapi jangan kita melihat 

    Apa yang sudah pernah terjadi...kita harus melihat ke depan...betul gak Yesi 

Yesi  : Iya...aku juga pernah jatuh dari sepeda sampe harus dibawa ke rumah sakit, 

   Tapi setelah sembuh aku latihan lagi...walau agak takut... 

Albert  : Nah kan...Kalo Yesi gak mau latihan lagi setelah jatuh pasti sampai sekarang  

    Gak bisa naik sepedakan.... 

Rona  : Tapi aku malu......nanti kalo terbalik lagi bagaimana... 

Jini  : Kan kamu masih ada waktu untuk latihan sama pak Guru..... 

    Kalo pak Guru memberi kesempatan lagi berarti kamu harusnya senang 

Jono  : iya.... aku yakin kamu pasti bisa....kamu harus percaya bahwa Tuhan turut  

    Bekerja dalam setiap peristiwa......benarkan teman..teman... 

Semua teman-teman : Setuju.... betul itu..... 

Albert  : ayo tidak usah sedih lagi....kamu teman kami yang hebat....pasti bisa... 

Rona  : Baiklah...aku akan terima.... 

Semua teman-teman : Hore.... (kemudian memeluk atau berjabat tangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINOPSIS SESI 5 

 

Setiap anak harus dengan berani mengutarakan cita-citanya di depan kamera .... kalimat depannya 

harus ada kata-kata sebagai berikut : 

 

1. Papa....mama... kalo besok aku besar aku mau jadi.......... karena ....... 

2. Aku memang masih kecil..... tapi aku mau buktikan ke papa mama aku pasti bisa jadi.... 

3. Papa....mama.... doakan dan bantu aku ya... Aku mau jadi.... 

4. Aku mau membuat orang tuaku bangga.... aku mau jadi ..... aku pasti bisa....doakan aku 

papa dan mama...... 

5. Tenagaku masih belum seberapa.... tapi....aku mau jadi ......aku yakin mama papa pasti 

mendukungku... 

6. Jangan lihat aku yang sekarang......lihatlah aku nanti..... karena aku mau jadi.....aku yakin 

orangku membantuku untuk meraihnya.... 

7. Dll (Bisa ditambahkan sendiri, intinya orang tua dilibatkan dalam cita-cita mereka)  

 

 

 

 

 

   

  

  

 


