
MODUL  PRAKTIKUM BAHASA INDONESIA 

PENERAPAN  TEATER 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MI 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN RADEN FATAH 

2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DEFINISI SENI TEATER 

Teater  berasal dari bahasa Yunani, Theatron yang artinya tempat atau gedung 

pertunjukan. Dalam perkembangannya, kata teater memiliki arti yang lebih luas dan 

diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukan didepan orang banyak. Seni teater bisa 

diartikan segala keseluruhan yang mencakup gedung, pekerja (pemain dan kru 

panggung), sekaligus kegiatannya (isi pementasan atau peristiwanya). Ada juga pihak 

yang mengartikan seni teater sebagai semua jenis dan bentuk tontonan, baik di 

panggung maupun arena terbuka. Peristiwa tontonan mencakup tiga kekuatan, yaitu: 

pekerja, tempat, dan komunitas penikmat atau penonton, serta terdiri dari tiga unsur 

yaitu: kebersamaan, saat, dan tempat, sehingga peristiwa itu disebut sebagai teater. 

Teater dan drama tidak jauh berbeda, sebagian orang menganggap bahwa teater 

dan drama sama namun pada dasarnya teater dan drama merupakan sesuatu yang 

berbeda. Teater sudah berarti drama namun drama belum tentu di sebut teater. Drama 

bisa dilakukan dimana saja namun teater haruslah dipertunjukan.  

Seni teater merupakan peristiwa yang bisa menempati beberapa posisi. Teater 

jika dilihat ke dalam, merupakan tindakan ekspresif yang memperlihatkan gejolak 

rasional dan emosional seorang teaterawan (pelakunya) dalam bentuk-bentuk artistik 

panggung. Panggung teater dalam posisi ini bisa juga dianggap sebagai salah satu 

representasi dari “sikap” sosial-politik masyarakat, di mana seni itu berproses dan 

mendapatkan publiknya. Teater jika dilihat ke luar, dapat menempati posisi juga sebagai 

peristiwa sosial, sehingga dalam pengertian ini teater adalah bentuk aktif dari 

“tindakan” sosial-politik masyarakat. 

Seni teater mengandung pengertian sebuah bentuk penampilan atau penyajian 

seni pentas, yang menggunakan kisah atau cerita baik lisan maupun tertulis, yang 



diungkapkan dengan gerakan baik suara, nyanyi, laku maupun tari, yang diiringi 

tetabuhan, kepada sejumlah penonton. Teater merupakan seni kolektif yang melibatkan 

lebih dari satu orang didalamnya. Komponen pembentuk seni teater bisa dibedakan 

menurut prosesnya, baik proses penciptaannya maupun proses pementasannya (Hadi, 

1988:29).  

Teater modern Indonesia berkembang di kota-kota dagang dan pusat-pusat 

pemerintahan zaman kolonial Belanda. Teater ini bersifat profan untuk memenuhi salah 

satu kebutuhan manusia kota terhadap naluri estetikanya, dan pada khususnya naluri 

estetikanya (Sumardjo, 2004:15).  

 

B. FUNGSI SENI TEATER 

Peranan seni teater  telah mengalami  pergeseran seiring dengan berkembangnya 

teknologi. Seni teater tidak hanya dijadikan sebagai sarana upacara maupun hiburan, 

namun juga sebagai sarana pendidikan. Sebagai  seni,  teater  tidak hanya menjadi 

konsumsi masyarakat sebagai hiburan semata, namun juga berperan dalam nilai afektif 

masyarakat. Adapun beberapa fungsi seni teater, diantaranya meliputi: 

1. Teater sebagai Sarana Upacara 

Pada awal munculnya, teater hadir sebagai sarana upacara persembahan kepada 

dewa Dyonesos dan upacara pesta untuk dewa Apollo. Teater  yang berfungsi  untuk  

kepentingan  upacara  tidak  membutuhkan  penonton karena penontonnya adalah 

bagian dari peserta upacara itu sendiri. Di Indonesia seni teater yang dijadikan sebagai 

sarana upacara dikenal dengan istilah teater  tradisional. 

2. Teater sebagai Media Ekspresi  

Teater merupakan salah satu bentuk seni dengan fokus utama pada laku dan 

dialog. Berbeda dengan seni musik yang mengedepankan aspek suara dan seni tari yang 

menekankan pada keselarasan gerak dan irama. Dalam praktiknya, Seniman teater akan 

mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan ucapan-ucapan. 

 

3. Teater sebagai Media Hiburan 



Dalam perannya sebagai sarana hiburan, sebelum pementasannya sebuah teater 

itu harus dengan persiapkan dengan usaha yang maksimal.  Sehingga harapannya 

penonton akan terhibur  dengan pertunjukan yang digelar. 

4. Teater sebagai Media Pendidikan 

Teater adalah seni kolektif, dalam artian teater tidak dikerjakan secara 

individual. Melainkan untuk mewujudkannya diperlukan kerja tim yang harmonis. Jika 

suatu teater dipentaskan  diharapkan pesan-pesan yang ingin diutarakan penulis dan 

pemain tersampaikan kepada penonton. Melalui pertunjukan biasanya manusia akan 

lebih mudah mengerti nilai baik buruk kehidupan dibandingkan hanya membaca lewat 

sebuah cerita. 

 

C. UNSUR-UNSUR TEATER 

Unsur-unsur didalam seni teater ada dua yaitu dari dalam dan dari luar. Tetapi 

unsur inti dari teater yaitu. 

1. Naskah atau Skenario 

Naskah berisi dialog atau kisah yang akan dipentaskan dan yang akan 

diperankan oleh seseorang, untuk kemudian dipentaskan. Dari naskah seorang sutradara 

dapat menentukan kondisi dalam cerita, setting tempat, karakter tokoh, kostum, dan tata 

pentas. 

2. Pemain 

Pemain adalah seseorang yang memainkan peran seorang tokoh yang terdapat 

dalam naskah. Pemain merupakan unsur yang sangat penting dalam pementasan. Ada 

tiga jenis pemain yaitu, peran utama, peran pembantu dan peran figuran. Namun ketiga 

pemain ini sama-sama memiliki arti penting dan juga menentukan sukses dan tidaknya 

sebuah pementasan. 

3. Sutradara  

Sutradara adalah orang yag memimpin atau mengatur pembuatan atau 

pementasan teater. Sutradara menjadi otak dari jalannya cerita, sekaligus tempat 

bertanya semua anggota yang terlibat dalam pembuatan teater tersebut, misalnya 

mengarahkan para aktor, membedah naskah, menciptakan ide-ide tentang pentas yang 

akan digunakan dan lain-lain. 



4. Pentas  

Pentas adalah salah satu unsur yang mampu menghadirkan nilai estetika dari 

sebuah pertunjukan. Selain itu, pentas menjadi  unsur penunjang pertunjukkan yang di 

dalamnya terdapat properti, tata lampu, dan beberapa dekorasi lain yang berkenaan 

dengan pentas. 

5. Properti  

Properti  merupakan sebuah perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan 

teater, seperti kursi, meja, robot, hiasan ruang, dekorasi, dan lain sebagainya. 

6. Penataan 

Seluruh pekerja yang terkait dengan pementasan teater, antara lain: 

 Tata Rias  adalah cara mendandani pemain dalam memerankan tokoh teater agar 

lebih sesuai dengan karakter yang akan diperankan; 

 Tata  Busana  adalah  pengaturan  pakaian  pemain  agar  mendukung  keadaan  

yang menghendaki. Contohnya pakaian yang dikenakan anak sekolahan tentu 

akan berbeda denga pakaian harian yang dikenakan pembantu rumah tangga; 

 Tata Lampu adalah pencahayaan dipanggung; 

 Tata Suara adalah pengaturan pengeras suara. 

 

Selain memiliki unsur dari dalam teater jugo mempuntai unsur pendukung yang 

tidak kalah pentingya, yang mengurus semua yang dibutuhkan dalam pembuatan teater 

tersebut sampai dengan pementasan, yaitu. 

1. Stage manager 

 Pemimpin dan penanggung jawab panggung; 

 Membantu sutradara. 

2. Desainer 

Menyiapkan semua aspek visual yang menyangkut setting tempat atau suasana, 

properti atau perlengkapan pementasan, kostum, tata lampu dan pencahayaan, serta 

perlengkapan lain (seperti: audio). 

3. Crew 



Crew merupakan pemegang divisi dari setiap sub yang dipegang bagian 

desainer, diantaranya: 

 Bagian pentas/tempat; 

 Bagian tata lampu (lighting); 

 Bagian perlengkapan dan tata musik; 

 

D. JENIS JENIS SENI TEATER 

1. Teater Boneka  

Pertunjukan boneka telah dilakukan sejak Zaman Kuno. Sisa  peninggalannya 

ditemukan di makam-makam India Kuno, Mesir, dan Yunani. Boneka sering dipakai 

untuk menceritakan legenda atau kisah-kisah yang bersifat religius (keagamaan). 

Berbagai jenis boneka dimainkan dengan cara yang berbeda. Boneka tangan dipakai di 

tangan sementara boneka tongkat  digerakkan dengan tongkat yang dipegang dari 

bawah. Marionette atau boneka tali, digerakkan dengan cara menggerakkan kayu silang 

tempat tali boneka diikatkan.  

Selain itu, contoh teater boneka yang cukup populer ialah pertujukan wayang 

kulit. Dalam pertunjukan wayang kulit, wayang dimainkan di belakang layar tipis dan 

sinar lampu menciptakan bayangan wayang di layar. Penonton wanita duduk di depan 

layar, menonton bayangan tersebut. Penonton pria duduk di belakang layar dan 

menonton wayang secara langsung. 

Beralih ke luar negeri, pertujukan Boneka Bunraku dari Jepang mampu 

melakukan banyak sekali gerakan sehingga diperlukan tiga dalang untuk 

menggerakkannya. Dalang berpakaian hitam dan duduk persis di depan penonton. 

Dalang utama mengendalikan kepala dan lengan kanan. Para pencerita bernyanyi dan 

melantunkan kisahnya. 



 

TEATER BONEKA 
 

 

 

TEATER WAYANG KULIT 

 

 

2. Drama Musikal  

Drama musikal merupakan pertunjukan teater yang menggabungkan seni tari, 

musik, dan seni peran. Drama musikal lebih mengedepankan tiga unsur tersebut 

dibandingkan dialog para pemainnya. Kualitas pemainnya tidak hanya dinilai pada 

penghayatan karakter melalui untaian kalimat yang diucapkan tetapi juga melalui 



keharmonisan lagu dan gerak tari. Disebut drama musikal karena dalam pertunjukannya 

yang menjadi latar belakangnya merupakan kombinasi antara gerak tari, alunan musik, 

dan tata pentas. Drama musikal yang cukup tersohor ialah kabaret dan opera. Perbedaan 

keduanya terletak pada jenis musik yang digunakan. Dalam opera, dialog para tokoh 

dinyanyikan dengan iringan musik orkestra dan lagu yang dinyanyikan disebut seriosa. 

Sedangkan dalam drama musikal kabaret, jenis musik dan lagu yang dinyanyikan bebas 

dan biasa saja.  

 

PEMENTASAN DRAMA MUSIKAL 

 

 

 

3. Teater Dramatik 

Istilah dramatik digunakan untuk menyebut pertunjukan teater yang berdasarkan 

pada dramatika lakon yang dipentaskan. Dalam teater dramatik, perubahan karakter 

secara psikologis sangat diperhatikan. Situasi cerita dan latar belakang kejadian dibuat 

sedetil mungkin. Rangkaian cerita dalam teater dramatik mengikuti alur plot dengan 

ketat. Fokus pertujukan teater dramatik ialah menarik minat dan rasa penonton terhadap 

situasi cerita yang disajikan. Dalam teater dramatik, laku aksi pemain sangat 



ditonjolkan. Satu peristiwa berkaitan dengan peristiwa lain hingga membentuk 

keseluruhan cerita. Karakter yang disajikan di atas pentas adalah karakter tanpa 

improvisatoris. Teater dramatik mencoba mementaskan cerita seperti halnya realita. 

 

TEATER DRAMATIK 

 

4. Teatrikalisasi Puisi 

Teatrikalisasi puisi merupakan pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya 

sastra puisi. Karya puisi yang biasanya hanya dibacakan, dalam teatrikal puisi dicoba 

untuk diperankan di atas pentas. Karena bahan dasarnya adalah puisi maka teatrikalisasi 

puisi lebih mengedepankan estetika puitik di atas pentas. Gaya akting para pemain 

biasanya bersifat teatrikal. Tata panggung dan blocking dirancang sedemikian rupa 

untuk menegaskan makna puisi yang dimaksud.  

Teatrikalisasi puisi memberikan kesempatan bagi seniman untuk mengekspresikan 

kreativitasnya dalam menerjemahkan makna puisi ke dalam tampilan lakon dan tata 

artistik di atas pentas. 



 

TEATRIKALISASI PUISI 

 

5. Teater Gerak 

Teater gerak merupakan pertunjukan teater dengan unsur utamanya adalah gerak 

dan ekspresi wajah pemainnya. Dalam pementasannya, penggunaan dialog sangat 

minimal atau bahkan dihilangkan seperti dalam pertunjukan pantomim klasik. Seiring 

perkembangannya, pemain teater dapat bebas bergerak mengikuti suasana hati (untuk 

karakter tertentu) bahkan lepas dari karakter tokoh dasarnya untuk menarik minat 

penikmat. Dari kebebasan ekspresi gerak inilah gagasan mementaskan pertunjukan 

dengan berbasis gerak secara mandiri muncul.  

Teater gerak yang paling populer dan bertahan sampai saat ini  adalah 

pantomim. Sebagai sebuah pertunjukan yang sunyi karena tidak menggunakan suara, 

pantomim mencoba mengungkapkan ekspresinya melalui tingkah laku gerak dan mimik 

para pemainnya. Makna pesan yang hendak direalisasikan dipertunjukkan dalam bentuk 

gerak.  

 



 

TEATER GERAK 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PEMERANAN DAN PRODUKSI 

 

 

Pelaku atau pemeran adalah orang yang melakukan atau memerankan tokoh 

dalam cerita atau lakon menjadi sebuah tontonan .teater menggunakan manusia sebagai 

alat utama pernyataan dirinya. Media utama itu disebut pula Aktor (Pria) dan Aktris 

(Wanita) dalam teater, yang bermodalkan bakat, minat dan keterampilan teknis bermain.  



Kemampuan manusia menjadi seorang aktor dalam kehidupan sosial sudah 

memberikannya dasar yang kuat untuk menciptakan dirinya sebagai aktor yang handal. 

Dalam Trilogi Aristoteles pembagian drama secara klasik dibedakan menjadi 3 anasir 

pokok yang prinsipial, yaitu: 

a. Anasir kesatuan meliputi: kesatuan tempat, waktu dan kejadian. 

b. Anasir penghemat atau pengaturan waktu yang sesingkat-singkatnya dalam 

pementasan dengan mengemukakan maksalah pokoknya saja. 

c. Anasir keharusan psikis seperti yang terdapat dalam dramaturgi.  

Sehingga pelaku-pelaku dalam lakon secara psikologis dibagi menjadi beberapa 

tingkatan, yakni: 

1. Pelaku inti, yaitu pemeran utama atau terpenting yang merupakan pusat cerita 

dan sangat menentukan gerak dan alur cerita, atau disebut juga Protagonis. 

2. Pelaku lawan, yaitu pemeran utama/penting yang bertindak sebagai lawan atau 

penetang dari pelaku inti, sehingga menjadi faktor penyebab timbulnya konflik, 

disebut pula Antagonis. 

3. Pelaku tengah, yaitu pemeran yang menjadi pendamping atau pendukung salah 

satu diantara inti dan pelaku lawan. 

4. Pelaku pembatu, yaitu pemeran yang melengkapi mata rantai cerita dan secara 

tidak langsung terlibat dalam konflik, dimana kehadirannya diperlukan untuk 

membantu penyelesaian konflik, disebut pula Figuran atau pelaku pelengkap. 

A. DAERAH-DAERAH TEATER 

Sebuah pentas mempunyai daerah yang masing-masing mempunyai nilai atau 

kekuatan tersendiri. Kalau kita membagi pentas dalam 6 daerah pentas maka akan 

didapati kwalitas yang berbeda-beda. 

a. UL : Up Left, sangat baik untuk peranan-peranan horror atau peranan hantu 

atau adegan berat. 

b. UR : Up Right, sama dengan UL tapi lebih kuat, tidak cocok dengan adegan-

adegan horror. Peranan-peranan yang lebih kecil sebaiknya disini. 

c. UC : Up center, terpencil tapi cukup kuat, baik untuk adegan awal yang 

penting dan akan bergerak ke down stage nantinya. 



d. DR : Down Right, menggambarkan keintiman, hangat dan kuat. Untuk 

adegan cinta, kemanusiaan dan kebaikan. 

e. DL : Down Left, intim tapi lemah dan lebih dingin dibandingkan dengan DR. 

untuk adegan rahasia, skandal, cemburu dan komplotan. Untuk adegan cinta bisa 

juga tetapi cinta birahi. 

f. DC : Down Center, kuat, dingin, polos, emphatic. Digunakan untuk adegan-

adegan dimana tokoh-tokoh berhadap muka dan sering dicadangkan untuk 

tujuan-tujuan tertentu.  

Daerah-daerah pentas itu bisa dibagi tanpa garis yang jelas, namun perlu untuk 

kegunaan-kegunaan yang prektis. Daerah-daerah itu merupakan basis penata pentas 

dalam merencanakan setting, lampu dan lain-lain. Pemeran dan pekerja pentas lainnya 

juga hrus mampu berpikir dalam istilah-istilah daerah pentas untuk kepentingan 

blocking dan gerakan-gerakan lainnyasecara mudah dan tanpa ragu. 

 

B. PENATAAN PENTAS 

Komponen pentas teater dapat dikelompokan ke dalam perlengkapan pentas, 

yaitu: tata panggung (dekorasi), tata cahaya (sinar), tata rias dan tata bunyi. Keempat 

komponen ini saling mempengaruhi dalam menciptakan keindahan pentas, atau disebut 

pula sebagai penataan artistik. 

1. Tata Dekorasi/Pentas 

Pengertian tata dekorasi atau tata pentas ialah pemeandangan atau latar belakang 

tempat untuk memainkan lakon. Istilah dekorasi mengandung pengertian segala anasir 

atau alat yang memungkinkan untuk memberikan perwatakan yang terdapat dalam 

lakon. Jadi manfaat dekorasi adalah untuk melindungi daerah permainan atau pentas 

dengan pemandangan yang serasi dengan lakon. 

2. Tata Cahaya 

Tata lampu sering juga disebut tata cahaya. Dalam pelaksanaan pertunjukan, tata 

cahaya berfungsi untuk menerangi dan membantu menguatkan atau mempertegas 

gambaran susana, yaitu dengan jalan menerangi dan menyinari. 

3. Tata Rias 



Merias dalam seni teater ialah memberi coretan wajah, penghalusan kulit muka, 

dengan tujuan untuk membentuk karakter pelaku. Jadi merias dalam teater berbeda 

dengan merias dalam arti memperindah atau mempercantik diri seperti merias dalam 

salon kecantikan. Fungsi merias dalam teater untuk membentuk karakter pelaku, 

misalnya rias seorang lelaki menjadi wanita dalam seni ludruk, atau rias seorang wanita 

menjadi lelaki dalam wayang orang, rias seorang pribumi indonesai menjadi seorang 

Belanda atau seorang cina, rias seorang gadis menjadi nenek atau seorang pemuda 

menjadi kakek. Tata rias juga berfungsi untuk meyakinkan karakter misalnya untuk 

meyakinkan karakter wanita muda yang memerankan seorang gelandangan. Istilah 

meyakinkan berarti memeprtegas karakter dalam coretan wajah yang harmoni dengan 

kostum pelaku. 

4. Tata Busana 

Pakaian didalam teater disebut juga kostum atau busana adalah segala 

perlengkapan sandang bagi para pelaku diatas pentas. Istilah sandang mencakup 

pengertian semua perhiasan yang dipakai oleh para pelakunya.  

5. Tata bunyi dan suara 

Didalam seni teater, tata bunyi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: efek bunyi 

dan efek musik. Efek bunyi ialah suara yang ditimbulkan oleh manusia maupun benda 

mati, baik berupa desis, desah, derak, denting, letupan maupun ledakan dan sebagainya. 

Sedangkan efek musik mengandung arti suara musikal yang membentuk irama dan 

dapat berfungsi sebagai pengiring atau pencipta suasana dalam sebuah pementasan. 

 

C. PRAKTEK DASAR TEATER 

Untuk berlatih teater biasanya diawali dengan latihan pendahuluan sebagai 

persiapan. Yang pertama adalah latihan pokok pangkal segala kegiatan manusia. Yang 

kedua adalah pernapasan tubuh terutama untuk mengolah tubuh atau jasmani yang erat 

pula hubunganya dengan pemeliharaan kesehatan atau stamina.  

1. Pernapasan  

Setiap makhluk hidup memerlukan pernapasan. Pernapasan yang kurang baik 

atau kurang tepat bisa menyebabkan bermacam-macam penyakit, misalnya pada saluran 

pernapasan, pencernaan makanan dan lain-lain. 



Sikap yang benar dalam pernapasa atau latihan pernapasan adalah: berdiri tegak, 

kepala diangkat lurus atau keatas, pundak ditarik ke belakang dan punggung tegak. 

Sikap yang salah sewaktu melatih pernapasan adalah: pundak lemas ke muka, 

kuduk membongkok, perut menonjol ke muka dan kalau berjalan tubuh merupakan leter 

“S”.  

 Pemanasan  

Dalam setiap cabang seni yang kegiatannya mengolah fisik atau jasmani pada 

permulaan aktivitasnya tidak lepas dari melakukan kegiatan latihan pemanasan tersebut, 

pada dasarnya untuk menghilangkan kekakuan-kekakuan seluruh anggota tubuh serta 

memelihara atau menjaga ketahanan fisik. 

 

2. Pengucapan 

Didalam seni drama latihan pengucapan atau pembentukan suara selalu 

didahului dengan latihan pernapasan perut. Tujuannya agar suara tidak cepat seraj atau 

habis. Demikian pula dalam latihan jangan sekali-kali verlatih dengan semangat yang 

terlalu tinggi dan ingin cepat memiliki suara yang bagus, yang kuat, yang keras dan 

sebagainya, karena alat-alat suara yang belum terlatih akan menjadi rusak atau fals. 

3. Alat-alat suara 

Alat-alatbsuara bterdiri dari paru-paru, sekat rongga badan (diafragma), pita 

suara (trachea), tempat pita suara (larynx), kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung 

dan rongga kepala. Karena letak alat-alat suara letaknya didalam tubuh manusia, maka 

tidak bisa dilatih satu persatu.  

4. Alat-alat Artikulasi 

Alat-alat terdiri dari: bibir, gigi, lidah, langit-langit dan hidung. Latihan dapat 

dikerjakan satu persatu berganti-ganti. 

5. Vocal, Konsonan dan Teknik Modulasi. 

Latihan vocal dilakukan dengan suara panjang, pendek, panjang terputus-putus. 

Kemudian dinaikan nada dasarnya sesuai dengan kesanggupannya. Lalu dilakukan 

penggabungan dua huruf: A-E, A-I, A-O, A-U, E-A, E-I, E-O, E-U, I-A, I-E, I-O, I-U, 

dan seturusnya. Lantas tiga huruf hidup, empat huruf hidup dan yang terakhir lima huruf 

hidup boleh diputar-balik (tidak urut). 



 Huruf A : Mulut dibuka lebar kurang lebih berjarak dua jari tangan, lidah 

ditarik agak ke dalam. 

 Huruf E : mulut dibuka lebih kecil dari pengucapan A, lalu mulut dibuka 

lebar ke kiri dan ke kanan, suara diucapkan menggema. 

 Huruf I  : mulut dibuka lebih kecil dari pengucapan E, lalu bibir 

atas dan bibir bawah lebih dirapatkan ke gusi luar, dan dibunyikan dengan 

menggema. 

 Huruf O : mulut dibuka sedikit lebar dan kedua bibir dibulatkan, lalu lidah 

ditarik kedalam. 

 Huruf U : mulut dibuka lebih kecil dari pengucapan U.  

 

Latihan konsonan dengan menyebutkan huruf-huruf mati menurut abjad, dengan 

artikulasi yang jelas dan tepat: B, C, D, F, G dan seterusnya. Lalu kombinasikan dengan 

huruf hidup satu persatu, misalnya: Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Ca, Ce, Ci, Co, Cu dan 

seterusnya. Latihan teknik mudulasi tempo atau cepat-lambatnya suara, Ucapkan 

lambat-lambat lalu makin cepat namun kekerasan atau kekuatan suaranya tetap contoh 

katanya: “baru babi baru rusa rubah” sebanyak 10 kali, atau bacalah sebuah tulisan yang 

agak panjang (koran, majalah, atau buku) dengan permainan tempo saja. Abaikan arti 

atau penghayatan dalam isi tulisan tersebut. 

Pitc atau tinggi rendahnya suara. Nyanyikan sebuah lagu sesuai dengan notasi 

dan nada dasarnya, kemudian teruskan dengan nada dasar yang lebih tinggi, lalu yang 

lebih rendah dari nada dasarnya.  Volume atau besar kecilnya suara, ucapan dengan 

volume suara kecil, lalu makin lama makin besar (kekerasan atau kekuatan suaranya 

tetap, misalnya: “saudara-saudara sekalian...” diucapkan sebanyak 10 kali. 

Jarak atau jauh-dekatnya suara, ucapkan dengan kekerasan atau kekuatan suara 

yang sama dengan sebuah kaliamat yang ditunjukan untuk satu orang, sepuluh orang, 

seratus orang dan seribu orang misalnya, “Lihat kemari!!!” makin lama makin jauh 

suaranya. 

6. Prolog, monolog, dan dialog 

Dalam suatu pementasan drama sering dimulai dengan kata pendahuluan sebagai 

pengantar tentang susuatu lakon yang akan disajikan nanti kepada penonton. Kata 



pendahuluan atau prolog ini sangat penting artinya untuk memberikan pandangan secara 

garis besar tentang para pelaku drama serta konflik atau pertentangan apa yang akan 

mereka alami diatas pentas. Kadangkala pula pada kesempatan ini garis besar sinopsis 

telah diutarakan sebagaian tokoh-tokoh dikenakan. Monolog adalah percapan seorang 

pelaku (aktor) untuk dirinya sendiru, baik berupa cerita maupun sebagaian. Dialog atau 

wawankata (wawancang) adalah percakapan 2 orang atau lebih sebagai media drama. 

Suatu dialog haruslah disertai dengan emosi agar dialog itu tidak ngambang dan mati. 

Karena itu untuk mengucapkan dialog haruslah disertai penjiwaan emosional disamping 

artikulasi kata yang diucapkan cukup jelas dan nyata. 

 

D. EKSPRESI DAN AKTING 

Ekspresi yang dimaksud dalam teater adalah hasil pengungkapan rasa hati 

melalui berbagai media manusia, baik mata, wajah, tubuh anggora-anggota tubuh 

maupun suara. Untuk melatih rasa dalam diri manusia, juga perlu diimbangi dengan 

melatih media-media tersebut. 

1. Mimik 

Mimik adalah ungkapan perasaan melalui wajah atau alat-alat indera manusia, 

seperti mata atau warna  wajah (kulit muka). Perubahan ekspresi muka nampak jelas 

dari kerutan pada dahi, alis mata, bentuk mata dan bentuk mulut disamping rona atau 

warna wajah. 

2. Tubuh dan Anggota tubuh 

Tubuh atau anggota tubuh seperti tangan dan kaki, atau cara berjalan dan cara 

bergerak merupakan media pendukung ekspresi atau latihan gestur. 

 

E. LAKU DAN PERWATAKAN 

Laku atau akting adalah suatu sikap tingkah laku atau perbuatan sesorang 

pemeran atau aktor diatas panggung. Akting merupakan pekerjaan terencana dengan 

memperhitungkan bagaimana hubungan kerja pikiran dan perasaan untuk melahirkan 

sejumlah pikiran dan perasaan baru. Sedangkan watak merupakan sifat atau karakter 

dasar pemeran sehingga merupakan sarana untuk membedakan satu peran dengan peran 

yang lain. 
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