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Modul ini berisi tentang latar belakang munculnya istilah teater sampai dengan 
penyebaran teater ke seluruh dunia. Teater di Indonesia berkembang seiring dengan 
perkembangan zaman. Teater di Indonesia berkembang dari teater tradisional sampai 
teater modern/kontemporer. Dalam modul ini pun diuraikan teknik pembuatan 
pertunjukan teater. Modul ini juga berisi kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta 
didik beserta evalusai. Bahkan peta konsep (kedudukan modul) dimuat di dalamnya. Hal 
ini di buat agar peserta didik mengetahui kegiatan/materi yang harus mereka kuasai. 

Agar modul ini menarik, penyusun memberikan contoh-contoh dalam bentuk gambar.  
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SENI BUDAYA (SENI TEATER) 
 

I. MENUNJUKKAN SIKAP APRESIATIF TERHADAP UNSUR  ESTETIS  
PERTUNJUKAN TEATER 

 
Standar Kompetensi    : Mengapresiasi karya seni teater 
Kompetensi Dasar       : Menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur  estetis    

     pertunjukan teater 
Indikator : 1. Siswa dapat menceritakan asal usul istilah teater berda-

sarkan etimologi. 
    2. Siswa dapat membedakan istilah teater dan istilah 

drama. 
    3. Siswa dapat menjelaskan teater  dalam arti sempit dan 

arti luas. 
    4. Siswa dapat membedakan bentuk teater Indonesia 

berdasarkan pendukungnya. 
    5. Siswa dapat menjelaskan unsur pokok dan unsur penun-

jang pertunjukan teater. 
    6. Siswa dapat menjelaskan fungsi unsur pokok dan penun-

jang pertunjukan teater. 
 
 
A. Materi 
1. Asal Usul Istilah Teater  

Berdasarkan etimologi (ilmu yang mempelajari asal usul sebuah kata) istilah 
teater berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “Theatron” yang memiliki arti 
“Persembahan.” Zaman Yunani istilah teater merupakan kegiatan upacara 
persembahan. Teater ini merupakan persembahan kepada dewa Dyonesos dan 
upacara pesta untuk menghormati dewa Apollo. Kedua dewa ini merupakan 
anak dewa Zeus dan merupakan kepercayaan rakyat Yunani.  

Dewa Apollo disembah oleh rakyat Yunani, apabila rakyat Yunani 
merasakan perdamaian, kesejahteraan, kemakmuran, panen melimpah. Mereka 
percaya bahwa dewa Apollo sedang mampir ke bumi. Oleh karena itu, mereka 
mengadakan pesta selama berminggu-minggu dan tema yang pakai untuk 
menyembah dewa Apollo yaitu upacara bertema comos yang sekarang dapat 
diartikan sebagai komedi. 

Sedangkan, upacara persembahan untuk dewa Dyonesos dilakukan apabila 
rakyat Yunani merasakan kesengsaraan akibat perang, paceklik, kemarau 
panjang, bencana alam. Mereka percaya dewa Dyonesos sedang menyebarkan 
kesengsaraan bagi rakyat Yunani. Oleh karena itu, mereka mengadakan upacara 
persembahan dengan tema tragos yang sekarang istilah tersebut menjadi istilah 
tragedi. 
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Gb. 1 Pertunjukan teater Yunani Kuno 

 
2. Perbedaan Istilah Teater dan Istilah Drama 

Berdasarkan etimologi istilah drama berasal dari kata dramoi (bahasa 
Yunanai) yang berarti menirukan. Dalam pengertian umum, istilah drama 
diartikan  sebagai perbuatan atau gerak. Istilah drama ini kemudian tersebar luas 
menjadi istilah internasional, yang maksudnya adalah suatu cerita (karangan) 
yang dipertunjukkan di atas pentas oleh para pelaku dengan perbuatan-
perbuatan. 

Dalam perkembangannya sekarang ini, istilah drama lebih pada lakon. 
Sedangkan, istilah teater berarti pertunjukan. Istilah teater merupakan suatu seni 
pementasan cerita atau karya seni yang meliputi pengarapan terhadap unsur-
unsur: pelaku, naskah, pentas, sutradara, kostum dan perlengkapan pentas. Jadi, 
Seni teater merupakan kombinasi dari beberapa unsur seni. 

Dalam perkembangannya istilah drama dan teater menjadi sama yaitu 
sebuah pertunjukkan. Jadi, pada awal istilah ini muncul memang berbeda 
secara etimologi tetapi seiring dengan perkembangan zaman istilah 
keduanya menjadi sama. 

 
3. Arti Seni Teater  
      Arti Seni Teater terbagi menjadi 2 (dua) yaitu  : 

a. Dalam arti luas, teater ialah segala tontonan yang dipertunjukkan 
didepan orang banyak, misalnya wayang orang, ketoprak, ludrug, dsb. 

b. Dalam arti sempit, teater ialah drama kisah hidup dan kehidupan 
manusia yang diceritakan diatas pentas, disaksikan oleh orang bayak 
dengan media percakapan, gerak dan laku, dengan atau tanpa dekor, 
didasarkan pada naskah yang tertulis dengan atau tanpa musik, 
nyanyian, tarian. 
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Teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar 
menggunakan tubuhnya sebagai unsur utama untuk menyatakan dirinya yang 
diwujudkan dalam suatu karya (seni pertunjukan) yang ditunjang dengan unsur 
gerak, suara, bunyi dan rupa yang dijalin dalam cerita pergulatan tentang 
kehidupan manusia. 

 
Gb. 2 Pementasan teater abad 20 

 
 

4. Bentuk Teater Indonesia  
Bentuk teater Indonesia berdasarkan pendukungnya : 
a. Teater rakyat yaitu teater yang didukung oleh masyarakat kalangan 

pedesaan , bentuk teater ini punya karakter bebas tidak terikat oleh kaidah-
kaidah pertunjukan yang kaku, sifat nya spontan,improvisasi. Contoh : 
lenong, ludruk, ketoprak dll. 

b. Teater Keraton yaitu Teater yang lahir dan berkembang di blingkungan 
keraton dan kaum bangsawan. Pertunjukan dilaksanakan hanya untuk 
lingkungan terbatas dengan tingkat artistik sangat tinggi,cerita berkisar pada 
kehidupan kaum bangsawan yang dekat dengan dewa dewa. Contoh : teater 
Wayang 

c. Teater Urban atau kota-kota. Teater ini Masih membawa idiom bentuk rakyat 
dan keraton. Teater jenis ini lahir dari kebutuhan yang timbul dengan 
tumbuhnya kelompok-kelompok baru dalam masyarakat dan sebagai produk 
dari kebutuhan baru, sebagai fenomena modern dalam seni pertunjukan di 
Indonesia. 

d. Teater kontemporer,yaitu teater yang menampilkan peranan manusia bukan 
sebagai tipe melainkan sebagai individu. Dalam dirinya terkandung potensi 
yang besar untuk tumbuh dengan kreativitas yang tanpa batas. Pendukung 
teater ini masih sedikit yaitu orang-orang yang menggeluti teater secara 
serius mengabdikan hidupnya pada teater dengan melakukan pencarian, 
eksperimen berbagai bentuk teater untuk mewujudkan teater Indonesia masa 
kini. Contoh : teater minikata, pantomim. 

 
5. Unsur-unsur Pembentuk Pertunjukan Seni Teater  

a. Unsur pokok seperti  : 
1) Naskah yaitu bentuk/rencana tertulis dari cerita drama. 
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2) Sutradara yaitu karyawan yang mengkoordinasi segala unsur teater 
dengan paham, kecakapan, serta daya khayal yang iteligen sehingga 
mencapai suatu pertunjukan yang berhasil. 

3) Pemain yaitu hasil perwujudan dari naskah yang dimainkan oleh 
seseorang 

4) Penonton yaitu suatu komposisi organisme kemanusiaan yang peka yang 
menyaksikan kisah untuk memperoleh kepuasan, kebutuhan dan 
keinginannya. 

 
        b. Unsur pendukung seperti  : 

1) tata panggung yaitu pemandangan latar belakang tempat memainkan 
lakon. 

2) tata rias yaitu seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk 
mewujudkan wajah peranan. 

3) tata busana yaitu segala sandangan dan perlengkapannya yang 
dikenakan didalam pentas 

4) tata cahaya yaitu bertujuan menerangi/menyinari pelaku dan tempat-
tempat khusus yang harus ditonjolkan, menciptakan suasana alam. 

5) tata suara yaitu media manusia untuk mengekspesikan bahasa agar 
dapat dipahami orang lain sehingga dapat memberi petunjuk praktis atas 
suasana hati manusia. 

6) musik ilustrasi yaitu efek bunyi yang membantu penonton lebih 
membayangkan apa yang terjadi di dalam lakon. 

 
6. Fungsi-Fungsi Unsur Pokok dan Penunjang Pertunjukan Teater 

a. Fungsi-fungsi dari unsur pokok terdiri dari  : 
1.  Naskah berfungsi sebagai penjelasan alur cerita yang akan dipentaskan 

oleh pemain. 
2. Sutradara berfungsi membantu pemain mengekspresikan dirinya dalam 

lakon. 
3.   Pemain berfungsi sebagai penggerak jalan cerita. 
4.  Penonton berfungsi sebagai massa untuk merespons agar bisa menarik 

keuntungan. 
 

b. Fungsi-fungsi dari unsur pendukung terdiri dari  : 
1. Tata panggung berfungsi untuk melingkungi daerah permainan dengan 

pemandangan yang serasi dengan lakon. 
2. Tata rias berfungsi untuk  merias tubuh manusia; mengatasi efek tata 

lampu yang kuat; membuat wajah dan kepala sesuai dengan peranan 
yang dikehendaki. 

3. Tata busana berfungsi untuk  :  membantu menghidupkan perwatakan 
pelaku; individualisasi peranan; memberi fasilitas dan membantu gerak 
pelaku. 

4. Tata cahaya berfungsi untuk merangsang emosi penonton. 
5. Tata suara berfungsi untuk memberi petunjuk praktis atas suasana hati 

manusia sehingga mampu mengekspesikan watak pelaku. 
6. Musik ilustrasi berfungsi untuk menghidupkan secara kreatif suasana 

lakon. 
 

Baik unsur pokok maupun unsur pendukung memiliki kerjasama yang kuat 
antara yang satu dengan yang lain, seperti  : 
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1) Musik yang baik dan tepat bias membantu pemain membawakan warna 
dan emosi peranannya dalam adegan, sehingga ia harus berlatih 
memikat perhatian penonton,  

2) Segala yang menyangkut soal tata busana, tata rias, tata panggung, 
tatacahaya harus disesuaikan dengan keadaan nada dasar ( naskah, 
tempat, pemain ). 

3) Tanpa naskah pemain tidak dapat mengutarakan jalan cerita teataer, 
karena dari naskahlah maka tercipta sebuah cerita teater. 

4) Tanpa sutradara pemain tidak dapat mengekspresikankeinginan dari Si 
penulis naskah, karena hanya tugas sutradaralah yang dapat dan mampu 
mengarahkan pemain untuk berexprerimen sesuai dengan naskah. 

 
B. Evaluasi 
      1. Ceritakanlah asal usul istilah teater berdasarkan etimologi! 
    2. Jelaskan perbedakan istilah teater dan istilah drama! 
    3. Jelaskan teater  dalam arti sempit dan arti luas serta berikan masing-masing 
           contohnya! 
    4. Sebutkan perbedaan bentuk teater Indonesia berdasarkan pendukungnya! 
    5. Jelaskan empat unsur pokok dan enam unsur penunjang pertunjukan teater! 
    6. Jelaskan fungsi unsur pokok dan penunjang pertunjukan teater! 
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SENI BUDAYA (SENI TEATER) 
 

II. MENUNJUKKAN SIKAP APRESIATIF TERHADAP UNSUR  ESTETIS 
PERTUNJUKAN TEATER 

 
Standar Kompetensi   : Mengapresiasi karya seni teater 
Kompetensi Dasar      : Menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur  estetis  
                                        pertunjukan teater 
Indikator : 1. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur lakon teater. 
    2. Siswa dapat menjelaskan beberapa istilah dalam teater. 
    3. Siswa dapat menceritakan proses pembuatan pertun-

jukan teater. 
    4. Siswa dapat menjelaskan tugas personil pertunjukan 

teater. 
    5. Siswa dapat menyebutkan media seni teater. 
 
A. Materi 
1. Unsur-unsur Lakon Teater 
     a. Tema cerita 
           Agar cerita menarik perlu dipilih topik, contoh tema masalah Keluarga 

topiknya misal Pilih Kasih 
      b.  Amanat 
            Sebuah sajian drama yang menarik dan bermutu adalah memiliki pesan 

moral yang ingin disampaikan kepada penonton. 
c.  Plot 

            Lakon drama yang baik selalu mengandung konflik, plot adalah jalan cerita 
drama. Plot drama berkembang secara bertahap, mulai dari konflik yang 
sederhana hingga menjadi konflik yang kompleks sampai pada penyelesaian 
konflik. Penyelesaian konflik ada yang happy ending, atau berakhir sedih 
atau penonton disuguhkan cerita dengan menafsirkan sendiri akhir cerita. 

           Ada enam tahapan plot : 
       a. Eksposisi adalah tahap ini disebut tahap pergerakan tokoh 
       b. Konflik adalah tahap  mulai ada kejadian 
       c. Komplikasi adalah kejadian mulai menimbulkan konflik persoalan yang 

kait-mengkait tetap masih menimbulkan tanya-tanya. 
       d. Krisis adalah tahap berbagai konflik sampai pada puncaknya 
       e. Resolusi adalah tahap  dilakukannya  penyelesaian konflik 
        f. Keputusan adalah akhir cerita 
 

        d. Karakter 
             Karakter atau perwatakan adalah keseluruhan ciri-ciri jiwa seorang tokoh 

dalam drama. Ada tokoh berwatak sabar, ramah dan suka menolong, 
sebaliknya bisa saja tokoh berwatak jahat ataupun bisa juga tokoh berdialek 
suku tertentu. 

        e. Dialog 
           Jalan cerita lakon diwujudkan melalui dialog dan gerak yang dilakukan para 

pemain. Dialog-dialog yang dilakukan harus mendukung karakter tokoh yang 
diperankan dan dapat menghidupkan plot lakon. 

        f. Setting 
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           Setting adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu adegan. Karena 
semua adegan dilaksanakan di panggung maka panggung harus bisa meng-
gambarkan setting apa yang dikehendaki.  
Panggung harus bisa menggambarkan tempat adegan itu terjadi: di ruang 
tamu, di rumah sakit, di tepi sungai, di kantin, atau di mana? Penataan 
panggung harus mengesankan waktu: zaman dahulu, zaman sekarang, 
tengah hari, senja, dini hari, atau kapan? Demikian pula unsur panggung 
harus diupayakan bisa menggambarkan suasana: gembira, berkabung, hiruk 
pikuk, sepi mencekam, atau suasana-suasana lain.  
Semua itu diwujudkan dengan penataan panggung dan peralatan yang ada. 
Panggung dan peralatan biasanya amat terbatas. Sementara itu, 
penggambaran setting sering berubah-ubah hampir setiap adegan. 
Bagaimana caranya? Penata panggung yang mengatur semua itu. Karena 
itu, penata panggung harus jeli dan pandai-pandai memanfaatkan dan 
mengatur peralatan yang terbatas itu untuk sedapat-dapatnya 
menggambarkan tempat, waktu, dan suasana seperti yang dikehendaki lakon 
drama. 

         g. Interpretasi 
             Apa yang dipertontonkan ceritanya harus logis, dengan kata lain yang 

dipentaskan harus terasa wajar. Bahkan harus diupayakan menyerupai 
kehidupan yang sebenarnya. 

 
2. Beberapa Istilah dalam Teater 

     Dalam membicarakan drama banyak kita jumpai istilah yang erat 
hubungannya dengan pementasan drama, antara lain sebagai berikut : 
a. Babak 

Babak merupakan bagian dari lakon drama. Satu lakon drama mungkin saja 
terjadi dari satu, dua, atau tiga babak mungkin juga lebih. Dalam pementasan, 
batas antara babak satu dan babak lain ditandai dengan turunnya layar, atau 
lampu penerang panggung dimatikan sejenak. Bila lampu itu dinyalakan 
kembali atau layar ditutup kembali, biasanya ada perubahan penataan 
panggung yang menggambarkan setting yang berbeda. Baik setting tempat, 
waktu, maupun suasana terjadinya suatu peristiwa. 

b.   Adegan 
 Adegan adalah bagian dari babak. Sebuah adegan hanya menggambarkan 
satu suasana yang merupakan bagian dari rangkaian suasana-suasana dalam 
babak. Setiap kali terjadi penggantian adegan tidak selalu diikuti dengan 
penggantian setting. 

c.   Prolog 
Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog memainkan 
peran yang besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti 
lakon(cerita) yang akan disajikan. Itulah sebabnya, prolog sering berisi lakon, 
perkenalan tokoh-tokoh dan pemerannya, serta konflik-konflik yang akan 
terjadi di panggung. 

d.  Epilog 
Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya, biasanya 
berupa kesinpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang 
baru disajikan. 

e.   Dialog 
Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang amat 
penting karena menjadi pengarah lakon drama. Artinya, jalannya cerita drama 
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itu diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Agar dialog itu tidak 
hambar, pengucapannya harus disertai penjiwaan emosional. Selain itu, 
pelafalannya harus jelas dan cukup keras sehingga dapat didengar semua 
penonton. Seorang pemain yang berbisik, misalnya harus diupayakan agar 
bisikannya tetap dapat didengarkan para penonton. 

f.    Monolog 
 Monolog adalah percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Apa 
yang diucapkan itu tidak ditujukan kepada orang lain. Isinya, mungkin 
ungkapan rasa senang, rancana yang akan dilaksanakan, sikap terhadap 
suatu kejadian, dan lain-lain. 

g.   Mimik 
Mimik adalah ekspresi gerak-gerik wajah (air muka) untuk menunjukkan emosi 
yang dialami pemain. Ekspresi wajah pemain yang sedang sedih tentu saja 
berbeda dengan ketika sedang marah. 

h.   Gestur 
Gestur adalah gerak-gerak besar, yaitu gerakan tangan kaki, kepala, dan 
tubuh pada umumnya yang dilakukan pemain. 

i.    Bloking 
Bloking adalah aturan berpindah tampat dari tempat yang satu ke tempat yang 
lain agar penampilan pemain tidak menjemukan. 

j.    Gait 
Gait berbeda dengan bloking karena gait diartikan tanda-tanda khusus pada 
cara berjalan dan cara bergerak pemain. 

k.   Layar 
Layar adalah kain penutup panggung bagiandepan yang dapar dibuka dan 
ditutup sesuai kebutuhan. Tidak semua panggung dilengkapi layar. 
 

3. Tugas Personil dalam Proses Pertunjukan 
a. Produser 

1. Mengurus produksi secara keseluruhan. 
2. Menentapkan personil (karyawan, petugas), anggaran biaya, program 

kerja, dsb. 
3. Memilih naskah (bila hal ini tidak diserahkan kepada sutradara). 

b. Sutradara 
1. Menyiapkan actor 

      2. Mengkoordinasi tugas orang-orang teater 
c. Menejer 

1. Memimpin pertunjukan/pementasan 
2. Membantu sutradara dalam mengkoordinasi seluruh tugas persiapan 

orang-orang teater. 
d. Disainer 
    Menyiapkan aspek-aspek visual, seperti: 
  1. Setting   3. pencahayaan  5. tata rias 
  2. Dekorasi   4. kostum   6. sound 
e. Crew (petugas) 

 1. bagian pentas      4. bagian tata busana  
 2. bagian perlengkapan pentas   5. bagian tata rias 
 3. bagian tata lampu    6. bagian tata musik/suara 
f. Pembisi  



© falahyu.wordpress.com 

Seni Teater Oleh Noor Aidawati, M. Pd 9 

Tidak jarang dalam suatu pertunjukan teater petugas yang disebut pembisik. 
Tugasnya yaitu mengikuti dialog para pelaku dan selalu siap untuk sewaktu-
waktu membantunya. 

 
4. Proses Pembuatan PertunjukanTeater 

Apabila suatu cerita/kisah kehidupan manusia itu disusun untuk 
dipertunjukkan oleh para pelaku dengan perbuatan di atas pentas dan ditonton 
oleh publik maka dapat dikatakan sebagai teater.  

Di bawah ini merupan bagan proses pembuatan pertunjuk teater 
Penulis 

 
 
 
 
Kehidupan  naskah 
 
 
 
 
   Petugas teater  Pemain 
 
 
  
 
               Penonton 
 

Penjelasan : Penulis mengambil cerita/kisah kehidupan manusia yang ditulis 
dalam sebuah naskah/skrip. Naskah yang telah dibuat biasanya 
diserahkan kepada produser yang membiayai pertunjukan. 
Produser menimbang/ memilih naskah yang disenangi oleh 
penonton. Dari produser lalu naskah diserahkan kepada sutradara. 
Sutradara menganalisis naskah tersebut. Sutradara juga dapat 
menentukan pemain dengan cara casting. Setelah pemain yang 
sesuai dengan tuntutan naskah didapat, sutradara mengadakan 
latihan bersama antara pemain dan kru pertunjukan. Dengan latihan 
yang matang, pertunjukan pun siap disajikan kepada penonton. 

 
5. Media Seni Teater 
     Media seni teater dapat dibagi menjadi lima, yaitu: 
 a. tubuh     d. gerakan/akting 
 b. suara     e. ilustrasi musik 
 c. kata 
  
B. Evaluasi 
      1. Jelaskanlah enam unsur-unsur lakon teater! 
    2. Jelaskanlah sebelas istilah dalam teater! 
    3. Ceritakanlah proses pembuatan pertunjukan teater! 
    4. Jelaskanlah tugas personil pertunjukan teater! 
    5. Sebutkanlah lima media seni teater! 
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SENI BUDAYA (SENI TEATER) 
 
 

Standar Kompetensi    : Mengapresiasi karya seni teater 
Kompetensi Dasar       : Menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur  estetis    

      pertunjukan teater 
Indikator : 1. Siswa dapat menjelaskan jenis teater. 
    2. Siswa dapat menjelaskan fungsi teater. 
    3. Siswa dapat menjelaskan perbedaan teater tradisional, 

modern, dan kontemporer. 
    4. Siswa dapat menjelaskan persamaan teater tradisional, 

modern, dan kontemporer. 
   5. Siswa dapat menjelaskan keunikan seni teater tradisional 
A. Materi 

Jenis teater dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu; 
1. Teater Tradisional 

Teater tradisional adalah teater yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat tertentu dengan menggunakan bahasa daerah tertentu pula. 
Contoh teater tradisional di Indonesia: 

a. Ketoprak berasal dari Jawa Tengah 

 
Gb. 3 Ketoprak Humor 

b. Wayang orang berasal dari Jawa Tengah 

 
Gb. 4 : Pementasan Wayang Wong Gaya Yogyakarta 
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c. Ludruk berasal dari Jawa Timur 

 
Gb. 5 : Pentas ludruk dari Jawa Timur 

 
d. Randai berasal dari Minangkabau 

 
Gb. 6 Pementasan randai dari Sumatera Barat 

 
e. Gambuh berasal dari Bali 

 
Gb. 7 : Pemain gambuh sedang beraksi 
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f. Lenong berasal dari Betawi 

 
Gb. 8 : Pementasan lenong Betawi 

g. Mamanda berasal dari Banjarmasin 
h. Batubenawa berasal dari Kaltim 

2. Teater Modern 
Teater Modern adalah teater yang hampir semua unsurnya telah 

dipengaruhi oleh teater barat. Contoh teater modern 
a. Ken Arok karya Muh. Yamin 
b. Lukisan Masa karya Armin Pane 
c. Dokter Bisma karya Idrus 

 
Gb. 9 : Salah satu pementasan Studiklub Teater Bandung 

 
3. Teater Kontemporer 

Teater kontemporer adalah teater terkini yang sudah jauh 
meninggalkan teater tradisional. Contoh teater kontemporer: 

              a. Monolog  
  Monolog adalah jenis teater yang diperankan oleh seorang 
pemain. Ia berbicara sendiri tanpa ada lawan bicara. Sebenarnya drama 
monolog sudah lazim ditampilkan dalam teater tradisional. 

              b. Absurd 
Teater absurd sangat jauh meninggalakan kenvensi drama 

yang ada. Seperti halnya tokoh, alur, nama pelaku, watak, oleh 
pengarang drama absurd di Indonesia.  
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               c. Teater Minikata 
Sesuai dengan namanya, teater minikata adalah drama yang 

menggunakan kata-kata seminim mungkin. Contoh teater minikata yang 
dibuat oleh Rendra seperti Rambate rata-rata, Bip-Bop, Di Mana Kau 
Saudaraku, Pulip 

 
2. Fungsi Teater 

Dalam kehidupan sosial dan budaya, teater mempunyai beberapa fungsi, 
antara lain: 

      a. Teater berfungsi untuk keperluan upacara 
Asal usul teater digunakan untuk kepentingan upacara, yaitu upacara 

persembahan Dewa Dyonesos dan upacara pesta untuk Dewa Apollo. Teater 
Indonesia juga ada yang berfungsi untuk keperluan upacara. Teater ini 
biasanya disebut teater tradisional. Teater yang berfungsi untuk keperluan 
upacara tidak membutuhkan penonton, karena penontonnya merupakan 
bagian dari peserta upacara itu sendiri. 

      b. Teater berfungsi sebagai media ekspresi 
Teater merupakan salah satu bentuk seni. Jika seni musik 

menekankan pada suara, seni teater menekankan pada laku dan dialog. 
Seniman teater akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerak tubuh 
dan ucapan-ucapan. 

      c. Teater berfungsi sebagi media hiburan 
Pengertian teater dapat berhubungan dengan tempat, tetapi dapat 

juga dengan kegiatan pertunjukan. Teater diperlukan oleh lingkungan 
masyarakat untuk hiburan. Oleh karena itu, teater perlu dipersiapkan dengan 
baik sehingga jika dipentaskan, penonton akan merasa terhibur. 

       d. Teater berfungsi sebagi media pendidikan 
Teater adalah seni kolektif, artinya teater tidak bisa dikerjakan oleh 

satu orang sehingga untuk mengerjakan teater diperlukan banyak orang. 
Lewat teater, orang akan diajak berorganisasi dan bekerja sama. Jika 
dipentaskan, teater akan memberikan pesan-pesan kepada penonton. 

 
3. Persamaan dan Perbedaan Teater Tradisional, Modern, dan Kontemporer 

a. Perbedaan: 

Teater Tradisional Teater Modern/kontemporer 

Bertolak dari sastra lisan Bertolak dari sastra drama 

Tidak ada naskah Ada naskah drama 

Sumber cerita dari kerajaan atau 
dogeng 

Sumber cerita dari kehidupan 
sehari-hari 

Pemain berimprovisasi Peran pemain sudah dibagi sesuai 
naskah 

Mengandalkan segi tari dan lagu Mengandalkan segi gerak dan 
dialog 

Cerita bersifat statis Cerita bersifat dinamis 

 
 
b. Persamaan: 
     - memiliki perlengkapan pementasan yang sama, seperti dekorasi, tata 

busana, tata musik, dan tat rias.  
    - Memiliki fungsi yang sama, yaitu media ekspresi, hiburan, dan 

pendidikan. 
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    - Memiliki anatomi teater yang sama, yaitu babak, adegan, dan dialog. 
 

4. Keunikan Karya Seni Teater Tradisional 
Teater daerah atau teater tradisional merupakan karya seni yang 

memiliki keunikan tersendiri. Keunikan teater daerah setempat dapat dilihar 
dari : 

           a. bentuk penyajiannya, 
           b. cara penyajiannya, 
           c. gerak fisiknya, 
           d. latar/setting-nya, dan 
           e. musiknya. 

Selain lima hal tersebut di atas, masih ada hal-hal lain yang menjadi 
keunikan teater daerah setempat, tergantung jenis teater itu sendiri. Oleh 
karena itu, dalam sebuah apresiasi perlu adanya pengamatan secara 
seksama terhadap pertunjukan teater-teater daerah setempat sehingga 
dapat menunjukkan keunikan-keunikannya dengan baik dan tepat.  

 
B. Evaluasi 

1. Jelaskanlah tiga jenis teater! 
2. Jelaskanlah empat fungsi teater! 
3. Jelaskanlah enam perbedaan teater tradisional, modern, dan kontemporer! 
4. Jelaskanlah tiga persamaan teater tradisional, modern, dan kontemporer! 
5. Jelaskan keunikan seni teater tradisional! 

 
 

  


