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Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembelajaran apresiasi drama 

siswa kelas XI SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pembelajaran apresiasi drama pada siswa kelas XI SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013 dalam mengekspresikan dialog para tokoh 

dalam pementasan drama. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran apresiasi drama  antara guru 

bidang studi bahasa Indonesia dan siswa kelas XI SMAN 16 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 33 siswa. Kegiatan pembelajaran yang 

dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada perencanaan pembelajaran yang 

dirancang oleh guru, pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas aktivitas guru 

dan aktivitas siswa, dan penilaian hasil belajar/evaluasi pembelajaran. Pada 

kegiatan pembelajaran guru menggunakan media cetak berupa naskah drama. 

Aspek yang diamati adalah mengekspresikan dialog para tokoh dalam pementasan 

drama. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran apresiasi drama 

yang dirancang oleh guru telah memenuhi delapan kriteria penyusunan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Tetapi, masih terdapat kekurangan pada 

perumusan tujuan pembelajaran dan alokasi waktunya. 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, 
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guru melakukan beberapa kegiatan pokok pembelajaran yaitu, penguasaan materi 

pembelajaran serta 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. 

 

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 daripada tes tertulis karena apa yang dinilai 

lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya yaitu cara siswa 

dalam mengekspresikan dialog tokoh dalam drama   

 

 

 

 


