
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan selalu terjadi adanya proses belajar mengajar, baik itu disengaja 

maupun tidak disengaja, baik disadari maupun tidak disadari. Belajar tidak hanya 

terbatas oleh usia, ruang, dan waktu. Dalam situasi dan kondisi apapun apabila 

kita berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu maka disebut belajar. Kegiatan 

belajar dan mengajar ini merupakan proses interaksi antara siswa sebagai pihak 

yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar. Melalui pembelajaran yang 

diberikan oleh seorang pendidik atau guru diharapkan seseorang dapat berbeda 

pola pikir dan cara pandang untuk menyikapi suatu masalah dan tindakannya 

sesuai dengan  pengetahuan yang dikuasai dari proses pembelajaran.  

 

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu 

yang telah dirumuskan guru sebelum pengajaran dilakukan, serta sasaran belajar 

agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya. Dalam proses pembelajaran 

diperlukan adanya strategi pembelajaran yang terdiri atas seluruh komponen 

materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan 

oleh guru dalam rangka membantu peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. 
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Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan siswa dalam  

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun 

tulisan. Pembelajaran bahasa mencakup aspek menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Keempat aspek tersebut sebaiknya disajikan dalam bentuk terpadu 

dan disesuaikan dengan kondisi siswa, standar kompetensi yang diinginkan, dan 

sumber belajar atau media yang digunakan. Misalnya, pembelajaran sastra 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra 

(Suliani, 2004: 14). 

 

Dalam dunia pendidikan, sastra merupakan salah satu materi pembelajaran yang 

harus disampaikan. Pembelajaran sastra memiliki peranan yang sangat penting 

dalam mencapai aspek tujuan pendidikan, seperti aspek pendidikan susila, sosial, 

sikap, penilaian, dan keagamaan. Selain itu, pembelajaran sastra juga bertujuan 

agar siswa memperoleh pengalaman serta pengetahuan mengenai sastra.  

 

Berdasarkan bentuknya, karya sastra terdiri atas, (a) karya sastra bentuk prosa 

yaitu prosa lama dan prosa baru, (b) karya sastra bentuk puisi yaitu puisi lama, 

puisi baru, dan puisi modern, dan (c) karya sastra bentuk drama, yaitu drama 

tradisional dan drama modern. 

 

Drama adalah karya sastra yang berbentuk percakapan atau dialog yang 

diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku 

(akting) yang dipentaskan oleh aktor. Dengan bermain drama, maka keterampilan 

seseorang dapat diukur, karena drama menjadi salah satu objek kompetensi dasar 

dalam pembelajaran sastra di sekolah yang berkaitan dengan keterampilan 

berbicara. 
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Pada saat ini pembelajaran apresiasi drama di sekolah kurang mendapat perhatian 

dari para pengajar. Hal ini dikarenakan drama dianggap sulit (banyak memakan 

waktu dan tempat). Guru hanya memberikan teori seadanya  tidak diberikan cara 

atau teknik-teknik yang sesuai untuk mengapresiasi drama. Siswa hanya di suruh 

langsung mementaskan tanpa adanya arahan. Sebenarnya jika guru mampu 

mengajarkan apresiasi drama dengan baik maka akan membantu siswa menjadi 

orang yang berani tampil di depan orang banyak, memiliki keterampilan khusus 

dan mengajarkan mereka cara bekerja sama antara satu dengan yang lain. Lebih 

tinggi lagi mereka akan mudah memahami hidup secara proporsional. 

 

Pengajaran drama di sekolah sangat penting karena dengan bermain drama 

beberapa kemampuan siswa dapat dikembangkan seperti kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan menghafal, dan kemampuan mengaktualisasikan diri 

ke dalam situasi yang dihadapi. Selain itu, dengan bermain drama beberapa sikap 

dapat ditumbuhkan, misalnya percaya diri, berani menghadapi orang banyak, 

bertanggung jawab terhadap tugas, dan memiliki jiwa artistik yang merupakan 

salah satu sendi kehidupan manusia.  

 

Pada dasarnya, pembelajaran dilandasi oleh kemampuan guru dalam membuat 

keputusan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Melalui penelitian 

awal, guru telah menyusun RPP secara sistematis. Dalam silabus, standar 

kompetensi yaitu berbicara (mengungkapkan wacana sastra dalam bentuk 

pementasan drama) dan kompertensi dasar yang  berkaitan dengan  apresiasi 

drama adalah siswa mampu mengekspresikan dialog para tokoh dalam 

pementasan drama. Standar kompetensi dan kompetensi dasar digunakan untuk 
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mengembangkan rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai sebuah 

tujuan pembelajaran. 

  

Untuk mencapai indikator maka seorang pengajar harus menggunakan media, 

strategi dan metode pembelajaran yang tepat. Pemakaian ketiga unsur tersebut 

secara tepat akan memberikan respon positif terhadap siswa, sehingga siswa 

memiliki keinginan, minat, motivasi dan rangsangan dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian 

mengenai Pembelajaran Apresiasi Drama Siswa Kelas XI SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah pembelajaran apresiasi drama pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013?”. 

 

Untuk menjawab rumusan masalah  tersebut, peneliti merinci ke dalam beberapa 

pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran apresiasi drama siswa kelas XI SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran apresiasi drama siswa kelas XI SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013? 

3. Bagaimanakah evaluasi hasil belajar apresiasi drama siswa kelas XI SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran apresiasi drama 

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

Secara rinci, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran apresiasi drama siswa kelas XI 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran apresiasi drama siswa kelas XI 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Mendeskripsikan evaluasi hasil belajar apresiasi drama siswa kelas XI SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu 

1. Memberikan informasi bagi guru SMA Negeri 16 Bandar Lampung mengenai 

pembelajaran apresiasi drama. 

2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pembelajaran apresiasi 

drama di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

3. Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil objek 

penelitian yang sama. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah perencanaan pembelajaran oleh guru, 

pelaksanaan pembelajaran, yaitu aktivitas belajar antara guru dan siswa, dan  

evaluasi hasil belajar siswa. 
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2. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran apresiasi drama di SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung. 

 


