
 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1   Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun ajaran 

2012/2013 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran apresiasi drama siswa kelas XI 

IPS 2 terdiri atas 

1. Perencanaan pembelajaran apresiasi drama yang dirancang oleh guru sudah 

memenuhi delapan kriteria penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Tetapi masih terdapat kekurangan pada perumusan tujuan 

pembelajaran dan alokasi waktunya. Guru tidak mencantumkan alokasi waktu 

pada pelaksanaan pembelajaran dan pada perumusan masalah guru hanya 

memaparkan satu komponen dari empat komponen ABCD (audience, behavior, 

condition, dan degree). 

2. Pelaksanaan pembelajaran apresiasi drama meliputi aktivitas guru dan aktivitas 

siswa belajar. Aktivitas guru dalam pembelajaran apresiasi drama meliputi 

kegiatan prapembelajaran, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan 

prapembelajaran, guru mempersiapkan siswa untuk belajar dan melakukan 

kegiatan apersepsi. Pada kegiatan inti pembelajaran, guru melakukan beberapa 

kegiatan pokok pembelajaran yaitu, penguasaan materi pembelajaran serta 
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pendekatan/strategi pembelajaran yang dapat memudahkan guru dalam proses 

belajar-mengajar. Kegiatan penutup yang dilakukan guru yaitu pada pertemuan 

pertama guru hanya menyuruh siswa untuk berdiskusi dengan kelompok masing-

masing dan pada pertemuan kedua guru menyuruh siswa untuk mengekspresikan 

dialog para tokoh dan memberi tahu jika ada siswa yang belum mencapai nilai 

KKM maka akan diberikan tugas atau pun remedial. Aktivitas siswa dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran apresiasi drama terdiri atas aktivitas visual, aktivitas 

lisan, aktivitas mendengarkan, aktivitas bergerak, aktivitas mental, dan aktivitas 

emosi. 

3. Penilaian hasil belajar dalam pembelajaran apresiasi drama yang dilakukan oleh 

guru menggunakan penilaian perbuatan atau unjuk kerja. Cara penilaian ini 

dianggap oleh guru lebih autentik dari pada tes tertulis karena apa yang dinilai 

lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya.   

 

5.2   Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan saran kepada: 

1. Guru bahasa Indonesia SMA Negeri 16 Bandar Lampung (a) untuk 

memperhatikan perencanaan pembelajaran (RPP) yaitu pada aspek perumusan 

tujuan pembelajaran dan alokasi waktu, untuk dapat meningkatkan proses 

pembelajaran sebaiknya guru lebih menggunakan media yang mendukung 

pembelajaran agar siswa lebih memahami, dan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa sebaiknya guru melakukan refleksi dengan membuat 

kesimpulan terhadap materi yang sudah diajarkan, (b) Dalam pelaksanaan ketika 
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mengajar di kelas sebaiknya guru mengikuti pelaksanaan yang tercantum dalam 

RPP yang dibuatnya. 

 

2. Mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, diharapkan pada penelitian selanjutnya objek penelitian jangan 

difokuskan pada mengekspresikan dialog para tokoh dalam pementasan drama, 

tapi pada pembelajaran menulis naskah drama.  

 

 

 

 

 

 


