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PELATIHAN AKTOR 

 

 

ktor sebagai seorang yang memeragakan cerita harus memiliki 

kemahiran dalam melakukan akting (acting). Kematangan 

akting seorang aktor akan membuahkan kesuksesan 

pementasan lakon drama. Dengan kematangan akting, seorang aktor 

akan mampu menghayati, menjiwai, dan menghidupkan tokoh yang 

diperankan dengan peragaan dan tampilan yang hidup secara fisis dan 

ekspresif secara psikis. Untuk menjadi aktor yang “mumpuni” harus 

tekun dan rajin berlatih serta memahami dan memiliki kiat-kiat 

latihan. Oleh karena itu seorang aktor harus selalu berlatih akting 

untuk mengembangkan kemampuan aktingnya, karena karya seorang 

aktor adalah “seni akting”. Terkait dengan hal tersebut, di bawah ini 

disodorkan berbagai potensi yang ada dalam diri seorang aktor yang 

harus dilatih dan dikembangkan. 

 

1. Potensi Tubuh  

Potensi tubuh seorang aktor yang bagus dan menarik, yakni lentur, 

mampu memainkan semua peran, mudah diarahkan, dan tidak 

kaku. Pengertian bagus dan menarik bukan berarti tampan atau 

cantik. 

Cara melatihnya adalah: 

(a) Latihan lari agar aktor dapat mengenal gerak berirama dan 

dapat mengatur waktu. 

(b) Latihan meditasi agar aktor mengenal lebih dalam tentang 

makna “diam” dan penghayatan terhadap “perenungan”.  

(c) Latihan silat agar seorang aktor mengenal diri dan percaya diri. 

(d) Latihan anggar agar seorang aktor mengenal diri dan percaya 

diri. 

(e) Latihan renang agar seorang aktor mengenal pengaturan napas. 

A 
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(f) Latihan meditasi pernapasan agar aktor mampu memahami 

aliran napas dalam diri yang mampu membangkitkan tenaga 

untuk akting. 

 

2. Potensi Driya 

Potensi driya adalah semua pancaindra yang dimiliki aktor, 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. 

Semua pancaindra tersebut dilatih satu persatu agar menjadi 

sensitif atau peka. Cara melatihnya bisa satu per satu maupun 

secara bersamaan. Misalnya driya penglihatan dan pendengar 

dilatih bersamaan, yakni melihat sekaligus mendengarkan. Begitu 

juga driya yang lainnya. 

 

3. Potensi Akal 

Seorang aktor harus mengembangkan kemampuan akalnya. 

Kemampuan akal aktor harus cerdik dan tangkas. Oleh karena itu 

akal seorang aktor harus selalu diasah dengan cara banyak 

membaca, berolah raga, berdiskusi dan seminar. 

 

4. Potensi Hati 

Hati merupakan landasan perasaan. Hati sebagai tempat segala 

perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian harus dilatih 

dengan cara sering bersentuhan dengan persoalan-persoalan yang 

terjadi di sekeliling aktor yang menyentuh rasa pribadi rasa 

kemanusiaan. Dengan latihan tersebut hati akan memiliki 

kecepatan dalam mereaksi kejadian-kejadian yang terkait dengan 

perasaan dan nilai kemanusiaan. 

 

5. Potensi Imajinasi  

Seorang aktor harus memiliki daya imajinasi tinggi. Imajinasi 

sebagai daya pikir untuk membayangkan atau mencipta gambar 

kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman, yang dimiliki 

seorang aktor harus kuat. Oleh karena itu seorang aktor harus 
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sering mengamati berbagai peristiwa sosial kemasyarakatan 

sebagai bekal pengalaman. Hal itu sangat bermanfaat pada waktu 

berakting yang harus membayangkan peristiwa-peristiwa sosial. 

Begitu juga harus rajin membaca karya-karya sastra, terutama 

puisi untuk menghidupkan daya khayal. 

 

6. Potensi Vokal 

Seorang aktor harus memiliki vokal yang kuat. Vokal memegang 

peranan yang penting dalam berdialog atau pengucapan kata-kata 

yang terangkai dalam bentuk kalimat. Vokal seorang aktor harus 

kuat dan jelas. Vokal agar kuat dan jelas dapat dilatih dengan cara 

melafalkan huruf  satu persatu  maupun dirangkai secara perlahan, 

kemudian meningkat cepat dan keras. Begitu juga bisa berlatih di 

pantai ketika gemuruh ombak, yakni dengan berteriak sekeras-

kerasnya. 

 

7. Potensi Jiwa 

Seorang aktor harus mampu menjiwai terhadap tokoh lakon yang 

diperankan, jiwa seorang aktor harus melebur ke dalam jiwa tokoh 

yang diperankan, seorang aktor berperan sebagai tokoh tukang 

becak, ia harus mampu menjadi tukang becak. Seorang aktor 

memerankan tokoh guru, harus mampu menunjukkan sosok guru. 

Kemampuan penjiwaan terhadap sosok tokoh yang diperankan 

oleh seorang aktor dapat dilatih dengan proses pengamatan dan 

pengalaman yang empati terhadap tokoh dan lingkungannya 

(komunitasnya). Oleh karena itu seorang aktor harus sering 

melakukan pengamatan dan berbaur menghayati berbagai tokoh 

dengan latar belakang kehidupannya.  

 

8. Potensi Komunikasi  

Seorang aktor harus memiliki kemampuan komunikasi. Seorang 

aktor harus selalu terbuka dalam berkomunikasi. Dengan sering 

berkomunikasi dengan pihak-pihak lain diluar, seorang aktor 
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memperluas wawasan, dan mempertajam kepekaan sosial. Hal 

tersebut sangat bermanfaat bagi seorang aktor ketika tampil di 

panggung dalam berdialog dengan mitra mainnya. Karena 

berdialog itu adalah berkomunikasi dengan mitramainnya dalam 

rangka menyampaikan suatu informasi atau pesan. Dalam peran 

tersebut dibutuhkan kesadaran. Kesadaran sebagai pemberi pesan 

(yang berbicara) maupun kesadaran sebagai penerima pesan (yang 

mendengarkan/pendengar). Karena inti dari komunikasi adalah 

kesadaran, yakni kesadaran sebagai pemberi pesan maupun 

penerima pesan; sehingga terjadi respon akting (tanggapan gerak-

gerik/perilaku) maupun respon dialog (tanggapan bicara). 

 

9. Potensi Bahasa 

Sebagai alat komunikasi antartokoh (pemain drama) ataupun 

pemain dengan penonton adalah bahasa. Sebagai alat komunikasi, 

bahasa terdiri dari dua aspek, yaitu aspek linguistik dan aspek 

nonlinguistik atau paralinguistik. Aspek linguistik mencakupi 

tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis (kalimat) ketiganya 

mendukung terbentuknya yang akan disampaikan, yaitu semantik 

(makna, gagasan, ide, atau konsep). Aspek paralinguistik 

mencakupi (1) kualitas ujaran, yaitu pola ujaran seseorang, seperti 

falseto (suara tinggi), staccato (suara terputus-putus); (2) unsur 

suprasegmental, yaitu tekanan (stres), nada (pitch), dan intonasi; 

(3) jarak dan gerak-gerik tubuh, seperti gerakan tangan, anggukan 

kepala; dan (4) rabaan, yakni yang berkenaan dengan indera 

perasa (pada kulit). Potensi bahasa tersebut harus dikembangkan 

dengan cara bermitralatih dialog dengan aktor lain. Dengan 

penguasaan potensi bahasa yang baik, seorang aktor dalam dialog 

maupun monolog akan mampu menghidupkan karakter tokoh 

yang diperankan. Begitu juga pesan yang disampaikan oleh tokoh 

yang diperankan akan mudah ditangkap oleh mitramain maupun 

penonton. 
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ALIRAN FILSAFAT YANG MENDASARI PENCIPTAAN 

NASKAH DRAMA 

 

 

1. Aliran Klasik 

Aliran klasik mendasari penciptaan naskah drama yang 

bertemakan duka cerita seperti pada drama-drama zaman Yunani-

Romawi. Dialognya panjang-panjang dengan menggunakan 

bentuk sajak berirama. Lakonnya bersifat statis dan diselingi 

monolog. Dalam pementasan laku dramatis diselingi dengan 

deklamasi. Aspek keindahan akting dan dialog sangat diutamakan 

tanpa menghiraukan komunikatif tidaknya lakon. 

 

2. Aliran Romantik  

Aliran Romantik berkembang pada akhir abad XVIII, mendasari 

naskah drama yang isinya fantastis, seringkali tidak logis. Isi 

ceritanya bunuh membunuh, teriak-teriakan dalam gelap, korban 

pembunuhan hidup kembali, tokohnya bersifat sentimentil 

keindahan bahasa diutamakan dan memperhatikan aspek 

komunikatif. Dalam pementasan aktingnya lebih bernafsu dan 

bombastis dengan mimik yang dilebih-lebihkan (overacting). 

 

3. Aliran Realisme 

Aliran Realisme mendasari naskah drama yang melukiskan semua 

kejadian seperti apa adanya (sesuai dengan kenyataan yang ada). 

Kenyataan yang dilukiskan tidak dilebih-lebihkan dan tidak 

menggunakan perlambangan (lambang). Naskah drama ini disebut 

drama realis yang berusaha mengungkapkan problema-problema 

kehidupan sosial kemasyarakatan secara nyata. Namun demikian 

aspek keindahan tetap diperhatikan, yakni keindahan meniru alam 

dan lingkungan sebenarnya. Ada dua macam aliran realisme, yaitu 

realisme sosial dan realisme psikologis. 
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Realisme sosial melukiskan problema sosial yang sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan psikologis pelaku. Realisme 

sosial menyodorkan problema sosial seperti kesenjangan sosial, 

kemiskinan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan sejenisnya 

yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam 

pementasan aktingnya wajar, bahasanya sederhana (bahasa sehari-

hari yang digunakan masyarakat yang digambarkan dalam naskah 

drama). Pemakaian bahasa mencerminkan realita sosial 

kemasyarakatan. 

 

4. Aliran Ekspresionisme  

Aliran ekspresionisme terkenal juga dengan sebutan seni 

menyatakan, mengungkapkan maksud, menyatakan gagasan, 

mengekspresikan gagasan. Aliran ekspresionisme mendasari 

naskah drama yang menyodorkan perubahan sosial, seperti di 

Inggris dan Jerman ada revolusi industri; perubahan zaman seperti 

rezim Soeharto berganti dengan era reformasi. Nilai-nilai yang 

ditampilkan atau dipentaskan adalah chaos atau kekosongan dalam 

psikologis. Ciri-ciri aliran ekspresionisme adalah pergantian 

adegan berlangsung cepat, penggunaan pentas yang ekstrim, dan 

fragmen-fragmen ditampilkan secara filmis (meniru adegan dalam 

film). 

 

5. Aliran Eksistensialisme  

Aliran eksistensialisme mengikuti aliran filsafat eksistensialisme 

di negara barat yang dipelopori oleh Albert Camus, Jean Paul 

Sartre, Gabriel Marcel, Samuel Bachett. Naskah-naskah drama 

aliran eksistensialisme menyodorkan tema-tema yang berkaitan 

dengan keberadaan manusia, pilihan-pilihan hidup individual 

maupun komunal yang berhubungan langsung dengan eksistensi 

hakiki manusia (keberadaan manusia yang paling hakiki). 
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BENTUK DAN DENAH PANGGUNG 

 

 

1. Panggung lingkaran beroda 

 

 

 

 

Gambar panggung  

 

 

Keterangan gambar : 

a : Lantai terbuat dari papan kayu dilapisi kain atau karpet 

berwarna merah, hijau, atau warna lain. 

b : Batas penyekat terbuat dari tripleks untuk memisahkan 

panggung bagian depan (A) dan bagian belakang (B). 

penyekat ini biasanya dicat atau dilukis karena selain 

sebagai penutup ruang belakang juga sekaligus sebagai 

latar belakang ruang depan. 

c : Penutup samping kiri dan kanan untuk memisahkan 

ruang dalam (tempat persiapan pemain) dan ruang luar 

(tempat penonton) 

d : Kursi tempat duduk penonton yang ditata melingkar 

sesuai dengan bentuk panggung. 

e : Tanda panah menunjukkan arah gerak putaran panggung 

untuk membalik bagian depan panggung ke bagian 

belakang. Sebelum dibalik, di bagian belakang sudah 

disiapkan adegan berikutnya lengkap dengan 

peralatannya. 

f : Roda besi yang bertumpu pada rel tunggal untuk 

memudahkan gerak putar panggung. Cara 

menggerakkannya bisa secara manual (didorong) atau 

secara mekanis (menekan tombol) 
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2. Panggung setengah lingkaran  

 

 

 

 

 

 

Gambar panggung  

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

a : Lantai panggung terbuat dari bata dan adukan semen 

pasir atau papan kayu 

b : Tembok/dinding sebagai latar belakang panggung dan 

sekaligus sebagai penutup ruang belakang tempat 

pemain mempersiapkan diri. 

c : Jalan keluar dan masuk pemain sebelah kanan dan kiri. 

Biasanya memakai tangga atau undak-undakan. 

d : Dinding kanan dan kiri sebagai pembatas ruang dalam 

tempat bermain mempersiapkan diri atau beristirahat 

menunggu giliran tampil di panggung. 

e : Lampu warna-warni yang diletakkan di bawah agar 

tersembunyi. Sinarnya diarahkan ke panggung supaya 

mengenai tubuh pemain dan tidak menyilaukan 

penonton. 

f : Kursi atau tempat duduk penonton yang diatur 

melingkar. Namun, dapat juga tempat duduk penonton 

ini diatur lurus. 
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3. Panggung Terbuka  

 

 

 

Gambar panggung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

 

a : Lantai panggung terbuat dari bata dan adukan semen 

pasir yang ukurannya cukup luas 

b : Jalan keluar masuk pemain bagian belakang tengah yang 

umumnya diberi hiasan tetap 

c : Jalan keluar masuk pemain bagian belakang samping 

kiri dan kanan 

d : Tangga luar untuk keluar masuk pemain tambahan 

(figuran) 

e : Kursi atau tempat duduk penonton 
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4. Panggung segi empat  

 

 

 

 

Gambar panggung  

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

a : Lantai panggung terbuat dari bata dan adukan semen 

pasir atau papan kayu. Biasanya dilapisi karpet tebal 

supaya lantai panggung tidak terasa keras. 

b : Dinding belakang atau layar sebagai batas ruang dalam 

dan sekaligus sebagai latar belakang. Layar (layar-layar) 

itu dapat dibuka dan ditutup (digulung) 

c : Dinding-dinding samping kiri dan kanan sebagai jalan 

keluar-masuk pemain dan penutup ruang dalam. 

d : Lampu warna-warni ditempatkan di bawah depan untuk 

penerang tambahan 

e : Lampu utama ditempatkan di bagian atas (langit-langit) 

panggung untuk  memantapkan adegan. 

f : Kursi atau tempat duduk penonton yang diatur lurus. 

Biasanya kursi yang paling depan tidakt terlalu dekat 

dengan panggung karena penonton yang mendudukinya 

akan mendongak. Lagi pula, bila tidak terlalu dekat, 

penonton tidak dapat melihat kekurangan-kekurangan 

kecil atau teknik-teknik tipuan sehingga pertunjukan 

yang ditontonnya tampak sempurna. 
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5. Denah Panggung  

a. Denah lantai panggung berukuran sempit 

 

 

 

 

 

 

Gambar panggung  

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

i : kiri   

a : kanan   

D : depan  

T : tengah  

B : belakang   

 

b. Denah lantai panggung berukuran besar 

 

 

Gambar  
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Keterangan : 

1. Bagian Panggung 

a. Bagian depan adalah lantai panggung yang dekat dengan 

penonton. 

b. Bagian belakang adalah lantai panggung yang dekat 

dengan layar paling belakang 

c. Bagian panggung kanan dan kiri adalah lantai panggung 

sebelah kanan dan kiri pemain (aktor) ketika sedang 

menghadap ke penonton. 

2. Pengertian masuk dan keluar 

a. Menurut sutradara dan pemain (aktor) 

(1) Masuk adalah aktor (pemain) masuk ke panggung 

untuk memperagakan lakon drama. 

(2) Keluar adalah aktor (pemain) keluar dari panggung 

menuju ruang dalam untuk berganti pakaian atau 

istirahat. 

b. Menurut penonton 

(1) Masuk adalah aktor (pemain) meninggalkan panggung 

menuju ruang dalam agar tidak terlihat penonton. 

(2) Keluar adalah aktor (pemain) menampakkan diri di 

panggung. 
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rama sebagai karya sastra, berbeda dengan novel, cerpen, dan 

puisi. Drama merupakan karya sastra yang ditulis dalam 

bentuk dialog dan diperuntukkan diangkat menjadi seni 

pertunjukkan. Sebagai seni pertunjukan, drama merupakan seni yang 

komplek; karena melibatkan naskah, aktor, sutradara, penata lampu, 

dekorasi, musik, panggung, dan penonton. 

Kompleksitas drama yang terkait dengan aspek-aspek lain, 

melahirkan sejumlah istilah dalam dunia drama. Istilah-istilah drama 

yang muncul tersebut dihimpun dan disusun secara teliti, tekun, dan 

cermat oleh Mohammad Kanzunnudin dalam bentuk Kamus Istilah 

Drama.  

Kamus Istilah Drama ini termasuk buku langka karena 

pembahasan terhadap drama dari sudut pandang peristilahan belum 

ada. Oleh karena itu Kamus Istilah Drama wajib dimiliki oleh para 

pelajar, mahasiswa sastra, dosen, praktisi kesusastraan, aktor, 

seniman, dan budayawan pada umumnya. Karena salah satu syarat 

untuk dapat membahas (membuat studi, analisis, kritik, dan lain-lain) 

terhadap drama harus menguasai sejumlah istilah drama maupun 

istilah yang terkait dengan drama. 
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