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ABSTRAK  

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERMAIN DRAMA 

SISWA KELAS XI IPS 1 SMA NEGERI 1 WAY TUBA WAY KANAN 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Oleh 

Wenti Antarika 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan bermain drama siswa 

kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Tujuan 

penelitian ini untuk menganaliasis dan mendeskripsikan (1) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan menggunakan model role playing pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kompetensi bermain drama, (2) Pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model role playing  pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kompetensi bermain drama, (3) aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran role playing pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kompetensi bermain drama, (4) Keterampilan bermain drama siswa kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan dengan menggunakan model role playing.  

Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Tindakan Kelas (Class Room 

Action Research). Tempat penelitian adalah di SMA Negeri 1 Way Tuba Way 

Kanan kelas XI IPS 1. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Pada siklus I 

dilakukan dua kali pertemuan yaitu pada hari Selasa, 1 Maret 2016 dan Kamis, 3 

Maret 2016 bermain drama dilakukan dengan kelompok, pendekatan yang 

dilakukan dengan membangun kerja sama antarteman, percaya diri, bertanya, dan 

penilaian autentik. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan unjuk kerja. 

Data dianalisis dengan cara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan prinsip PTK. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPP pada kompetensi dasar keterampilan 

bermain drama telah disusun dengan menggunakan model role playing. 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan bermain drama dengan menggunakan 

model role playing telah mengubah suasana pembelajaran menjadi 

menyenangkan, dan terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran. Penilaian keterampilan dan sikap dalam pembelajaran telah 

disesuaikan untuk mengetaui keterampilan bermain drama siswa. Peningkatan 

keterampilan bermain drama melalui pengembangan model role playing yaitu 

prasiklus 47,25%, siklus I 61,86% dilanjutkan dengan siklus II 81,87%. 

  

Kata kunci: Model, role playing, bermain drama  



ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF LEARNING MODEL OF ROLE PLAYING 

TO INCREASE THE SKILL OF DRAMA PLAYING 

STUDENT GRADE XI IPS 1 SMA N 1 WAY TUBA WAY KANAN 

YEAR 2015/2016 

 

By 

Wenti Antarika 

 

The problem in this research is the lower of skill in drama playing student grade 

XI IPS 1 SMA N 1 Way Tuba kabupaten Way Kanan. The purpose of this 

research is to analyse and describe (1) the plan of learning process by use role 

playing model in bahasa indonesia studies competence in drama playing, (2) the 

learning process using role playing in studies of bahasa indonesia competence in 

drama playing, (3) the activity of student learning by using role playing role 

learning in studies of bahasa indonesia competence of drama playing, (4) the skill 

of drama playing students grade XI IPS 1 SMA N 1 Way Tuba Way Kanan by 

using role playing model. 

 

Methode that been use is class room action research is SMA N 1 Way Tuba Way 

Kanan grade XI IPS 1, this research done in two cycle. In the first cycle there are 

two meeting, that is on Tuesday March 1
st
 2016 and Thursday 3

rd
  March 2016 

drama playing is done in group, approachment is done to build a cooperation 

beetwen friends, confident, asking and authentic scoring. The data is collect by 

observation technic and work show. The data was analyse with qualitative and 

quantitative process base on PTK principe. 

 

The result of research shown that RPP in base  competence in drama playing skill 

has been arrange by using role playing model. The learning process of drama 

playing skill by using role playing model has change the condition of study 

become atractive, and there is a raise in student learning activity in learning 

process. The scoring of skill and attitude in learning has been suit to know the 

skill of student drama playing. The raise of drama playing through role model 

playing development is precycle 47,25%, 1
st
 cycle 61,86% continue with 2

nd
 cycle 

is 81,87%. 

Key word: Model, role playing, drama playing. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dana menengah, bahwa 

bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang studi. Arah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun 

tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya kesastraan manusia 

Indonesia ( Depdiknas, 2008 : 106 ). 

 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: (1) mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; (4) menulis 

(KTSP, 2006). Menurut Wahyuni dan Ibrahim (2012: 31) berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan. Berbicara sebagai salah satu keterampilan berbahasa pada 

hakikatnya merupakan keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi 
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untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada 

orang lain (Iskandarwassid dan Sunendar, 2011: 241). 

 

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang membutuhkan 

suatu pemahaman dan kompetensi kebahasaan. Keterampilan berbicara pada 

dasarnya harus dimilik oleh semua orang yang dalam kegiatannya 

membutuhkan komunikasi, baik bersifat satu arah, timbal balik ataupun 

keduanya. Namun, keterampilan berbicara tidaklah dimiliki oleh seseorang 

secara otomatis. Keterampilan berbicara yang baik dapat dimiliki dengan cara 

mengolah maupun melatih seluruh potensi yang ada (Iskandarwassid dan 

Sunendar, 2011: 243). 

 

Keterampilan berbicara harus dikembangkan melalui latihan. Salah satu 

latihan pengembangan keterampilan berbicara adalah bermain drama 

(Iskandarwassid dan Sunendar, 2011:244). Bermain drama merupakan suatu 

kegiatan memerankan tokoh yang ada dalam naskah melalui alat utama yakni 

percakapan (dialog), gerakan, dan tingkah laku yang dipentaskan. Banyak 

manfaat yang dapat diambil dari drama diantaranya adalah dapat membantu 

siswa dalam pemahaman dan penggunaan bahasa (untuk berkomunikasi), 

melatih keterampilan membaca (teks drama), melatih keterampilan menyimak 

atau mendengarkan (dialog pertunjukan drama, mendengarkan drama radio, 

televisi, dan sebagainya), melatih keterampilan menulis (teks drama 

sederhana, resensi drama, resensi pementasan), melatih bicara (melakukan 

pementasan drama) (Waluyo, 2003:158). 

 



3 
 

Dalam memerankan drama, seorang (aktor) harus mampu membawakan 

dialog sesuai dengan karakter tokoh yang diperankannya, menghayati sesuai 

dengan tuntutan peran yang ditentukan dalam naskah, mampu membawakan 

dialog tersebut dengan gerak yang pas (tidak berlebihan atau dibuat-buat), 

mampu membayangkan latar dan tindakannya serta mampu mengolah suara 

sesuai dengan pemahamannya terhadap peresaan dan pikiran pelaku. 

 

Kegiatan berbicara memiliki peran penting dalam kegiatan bermain drama. 

Hal-hal yang berhubungan dengan berbicara seperti kejelasan, artikulasi, 

vokal, kesesuaian jeda, sangat mendukung terjadinya dialog dalam 

pementasan drama. Dalam kegiatan bermain drama, peran kegiatan berbicara 

sangat dominan. Adapun untuk menginformasikan sesuatu dalam bermain 

drama dapat melalui gerak tubuh. 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencantumkan standar 

kompetensi bermain drama pada setiap satuan pendidikan. Pada kurikulum 

sekolah menengah, materi bermain drama diberikan kepada siswa kelas XI 

semester II. Materi bermain drama masuk ke dalam keterampilan berbicara 

dengan kompetensi dasar memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat. Realitanya, kegiatan bermain drama dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia kurang diminati oleh siswa disebabkan ketertarikan siswa 

dalam mengapresiasikan sastra sangatlah kurang. Rusiana (dalam Waluyo, 

2003:1) menyimpulkan bahwa minat siswa terhadap karya sastra secara 

berurutan yaitu prosa, puisi, dan drama perbandingannya adalah 6:3:1. Fakta 

tersebut menunjukkan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran drama 

semakin berkurang.  
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Permasalahan kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran drama juga 

terjadi di kelas XI IPS 1 SMA N 1 Way Tuba Way Kanan. Keadaan tersebut 

didukung oleh data dokumen nilai yang menyatakan bahwa keterampilan 

siswa dalam bermain drama masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari 30 siswa 

hanya 13 siswa (43,33%) yang mendapatkan nilai di atas kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 78 sedangkan sisanya 17 siswa 

(56,67%) nilainya masih dibawah KKM. 

 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh guru (peneliti), 

khususnya di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan Tahun 

Pelajaran 2014/2015 yang berkaitan dengan pembelajaran bermain drama. 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa pada 

pembelajaran bermain drama. Pertama, kurangnya partisipasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran bermain drama karena sebagian besar siswa 

menganggap pembelajaran bermain drama kurang penting. Kedua, kurangnya 

keterampilan guru dalam pengembangan dan penerapan model pembelajaran 

dalam pembelajaran bermain drama. Ketiga, masih rendahnya keterampilan 

siswa dalam bermain drama meliputi aspek ucapan, intonasi, pengaturan jeda, 

intensitas dan kelancaran berbicara, kemunculan pertama, pemanfaatan ruang 

yang ada untuk memosisikan tubuh, ekspresi dialog untuk menggambarkan 

karakter tokoh, ekspresi wajah mendukung ekspresi dialog, pandangan mata 

dan gerak anggota tubuh untuk mendukung ekspresi dialog, dan gerakan. 

 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran seperti yang telah dipaparkan, peneliti 

bersama kolaborator berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk 

memperbaiki rendahnya keterampilan bermain drama. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan salah satu model yang diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan bermain darma yaitu model role playing.  
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Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Role 

Playing untuk Meningkatkan Keterampilan Bermain Drama Siswa Kelas XI 

IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan Tahun Pelajaran 2015/2016.” 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah dalam penelitian ini 

adalah 

1. bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan penerapan model role 

playing dapat meningkatkan keterampilan bermain drama siswa di kelas 

XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan? 

2. bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model role 

playing dapat meningkatkan keterampilan bermain drama siswa di kelas 

XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan? 

3. bagaimanakah penilaian dengan penerapan model role playing dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 

Way Tuba Way Kanan?  

4. bagaimanakah penilaian dengan penerapan model role playing dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama pada siswa kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan? 
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1.3   Tujuan Penelitian 
 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

1. perencanaan pembelajaran dengan penerapan model role playing dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama siswa di kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 1 Way Tuba Way Kanan? 

2. pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model role playing dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama siswa di kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 1 Way Tuba Way Kanan? 

3. penerapan model role playing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan?  

4. penerapan model role playing dapat meningkatkan keterampilan bermain 

drama pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat pada perkembangan teori pembelajaran bahasa 

Indonesia, khususnya pada pembelajaran bermain drama serta menjadi bahan 

acuan bagi penelitian sejenis 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

 

1.4.2.1 Manfaat Bagi Siswa 

a. Menumbuhkan minat belajar siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya pada pembelajaran bermain drama. 
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b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain drama. 

 

1.4.2.2 Manfaat Bagi Guru 

a. Guru dapat mengetahui dan mengaplikasikan berbagai model 

pembelajaran dalam kelas. 

b. Guru dapat mengembangkan dan menciptakan pembelajaran yang 

terampil dan inovatif. 

 

1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan pembelajaran dengan lebih baik melalui penggunaan 

pendekatan inovatif. 

b. Menumbuhkan kerja sama antarguru yang berdampak positif pada 

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. 

c. Sekolah mendapat masukan tentang pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas.  

d. Meningkatkan kualitas output sekolah. 

 

1.5 Kajian Penelitian Relevan 

 

1. Putri (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) untuk meningkatkan 

Keterampilan Berbicara dalam Drama Siswa Kelas V SD Negeri 168 

Pekanbaru. Penelitian ini terdiri atas dua siklus. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan bermain drama dengan 

menggunakan model pembelajaran bermain peran (role playing) pada 

siswa kelas V. keterampilan meningkat dari siklus I dengan rata-rata kelas 
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sebesar 67,9 dengan kategori cukup. Siklus II dengan rata-rata kelas 

sebesar 83,5 dengan kategori baik. 

2. Aqip (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Bermain Drama dengan Metode Role Playing pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Wandan Kemiri Klambu Grobogan. Penelitian ini terdiri atas dua 

siklus. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

bermain drama dengan menggunakan metode role playing pada siswa 

kelas V. Keterampilan meningkat dari siklus I dengan rata-rata kelas 

sebesar 63,7 dan termasuk kategori cukup. Siklus II dengan rata-rata kelas 

sebesar 76,6 dan termasuk kategori baik. 

3. Sholihah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Bermain Drama dengan Pendekatan Pembelajaran Aktif 

Kreatif Efektif. Penelitian ini terdiri atas dua siklus. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan bermain drama dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran aktif kreatif efektif menyenangkan 

pada siswa kelas V. Keterampilan meningkat dari siklus I dengan rata-rata 

kelas sebesar 69,18. Siklus II dengan rata-rata kelas sebesar 79,77.  

4. Deirdre (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Cerita dari Lima 

Negara: Latar Belakang dan Kepercayaan dalam Menjalankan Pelayanan 

Guru Dasar pada Pendidikan Drama melalui Lima Negara. Persepsi latar 

belakang dan kepercayaan mereka pada pendidikan drama dengan 

hubungannya pada 5 negara (Australia, Afrika Selatan, Namibia, Amerika , 

dan Irlandia) dalam meneliti perbedaan antara setiap negara ada perbedaan 

signifikan pada data statistik dengan tujuan pendapat dari guru sebelum 
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pelayanan dari negara yang berbeda dalam hubungannya dengan latar 

belakang dan kepercayaan pada pendidikan drama.    

 

1.6 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah 

1. perencanaan pembelajaran dengan penerapan model role playing dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama siswa di kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 1 Way Tuba Way Kanan. 

2. pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model role playing dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama siswa di kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 1 Way Tuba Way Kanan. 

3. penerapan model role playing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan.  

4. penerapan model role playing dapat meningkatkan keterampilan bermain 

drama pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan? 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

II.  LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Belajar 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen 

yang satu sama lain saling berhubungan. Komponen tersebut meliputi tujuan 

materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus 

diperhatikan oleh guru dalam memilih pendekatan dan model-model 

pembelajaran apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran dikatakan berlangsung apabila ada aktivitas siswa di 

dalamnya. Untuk itu pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah 

pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dave Meller (dalam 

Martinis Yamin, 2008: 74) mengemukakan bahwa “Belajar harus dilakukan 

dengan aktivitas, yaitu menggerakkan fisik ketika belajar, dan memanfaatkan 

indera siswa sebanyak mungkin, dan membuat seluruh tubuh pikiran terlibat 

dalam proses belajar.” 

Pembelajaran efektif dan inovatif dapat diadaptasi dari model pembelajaran 

yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam 

pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di fikirannya 

tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas, perasaan tertekan dengan 

tenggang waktu batas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan 

tentu saja rasa bosan (Ramadhan, 2007: 2). 
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Selanjutnya Ramadhan (2007: 3) menjelaskan untuk membangun metode 

pembelajaran efektif dan inovatif bisa dilakukan dengan cara mengakomodir 

setiap karakteristik diri siswa. Artinya mengukur daya kemampuan serap ilmu 

masing-masing siswa. Contohnya saja sebagian orang ada yang 

berkemampuan dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual atau 

mengandalkan kemampuan pengelihatan, auditory atau kemampuan 

mendengar, dan kinestetik. Hal tersebut harus disesuaikan pula dengan upaya 

penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang akan mengakibatkan 

proses renovasi mental, diantaranya menbangun rasa percaya diri siswa. 

Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam 

sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan 

adalah suasana belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa 

memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah 

perhatiannya (“time on task”) tinggi. 

Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil 

dalam kompetisi mengingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Menurut Depdiknas 

(2006: 3) pembelajaran efektif setidaknya memenuhi prinsip-prinsip sebagai 

berikut 

a. proses belajar: (1) belajar tidak hanya sekedar menghapal. Siswa harus 

mengkontruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. (2) Anak belajar 

dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari 

pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru. (3) Para ahli 

sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seorang itu terorganisasi dan 

mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. (4) 
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Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau 

proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat 

diterapkan. (5) Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam 

menyikapi situasi baru. (6) Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-

ide. (7) Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur 

otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi 

pengetahuan dan keterampilan seseorang. 

b. transfer belajar: (1) Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari 

pemberian orang lain. (2) Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari 

konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit). (3) Penting bagi siswa tahu 

untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan itu. 

2.1.1 Proses Belajar 

 Penerapan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dapat dilakukan melalui 

pengembangan berbagai keterampilan belajar esensial secara efektif yang 

antara lain sebagai berikut. (1) berkomunikasi lisan dan tertulis secara efektif; 

(2) berpikir logis, kritis, dan kreatif; (3) rasa ingin tahu; (4) pengusaan 

teknologi dan informasi; (5) pengembangan personal dan sosial; (6) belajar 

mandiri. 

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 

19 ayat 1 yang berbunyi “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,  

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
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yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta fisiologis peserta didik. 

Silberman (1996) dalam bukunya yang berjudul Active Learning 

mengemukakan banyak cara yang bisa membuat siswa belajar secara aktif 

yang disebut dengan perlengkapan belajar aktif. Perlengkapan belajar aktif 

yang dimaksud yaitu tata letak ruangan kelas, metode mengaktifkan siswa, 

kemitraan belajar, melakukan analisis terhadap kebutuhan siswa, 

membangkitkan minat siswa, pemahaman dan melibatkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, pemilihan tugas dan strategi yang tepat, kegiatan 

eksperimen, bermain peran, penghematan waktu, dan pengendalian aktivitas 

siswa yang berlebihan. 

2.1.2 Hasil Belajar  

Menurut Gagne (dalam Sumarno, 2011: 68) hasil belajar merupakan 

kemampuan internal (kapabilitas) yang meliputi pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang telah menjadi milik pribadi seorang dan memungkinkan 

seseorang melakukan sesuatu. 

Pendapat hampir sama dikemukakan oleh Jenkins dan Unwin (Uno, 2011: 17) 

yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah pernyataan yang menunjukkan 

tentang apa yang mungkin dikerjakan siswa sebagai hasil dari kegiatan 

belajarnya. Jadi hasil belajar merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa dalam bentuk kemampuan-kemampuan tertentu. Senada 

dengan kedua teori di atas, Winkel (dalam Anneahira, 2011: 69) menjelaskan 

difinisi hasil belajar secara umum bahwa hasil belajar merupakan salah satu 
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bukti yang menunjukkan kemampuan atau keberhasilan seseorang yang 

melakukan proses belajar sesuai dengan bobot atau nilai yang diperolehnya. 

Pendapat lain tentang hasil belajar dikemukakan oleh Briggs (dalam Taruh, 

2003: 17) yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah seluruh kecakapan dan 

hasil yang dicapai melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan 

dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar. 

Hal ini senada dengan Rasyid (2008: 9) yang berpendapat bahwa jika ditinjau 

dari segi proses pengukurannya, kemampuan seseorang dapat dinyatakan 

dengan angka. Dengan demikian, hasil belajar siswa dapat diperoleh guru 

dengan terlebih dahulu memberikan seperangkat tes kepada siswa untuk 

menjawabnya. Hasil tes belajar siswa tersebut akan memberikan gambaran 

informasi tentang kemampuan dan penguasaan kompetensi siswa pada suatu 

materi pelajaran yang kemudian dikonversi dalam bentuk angka-angka. 

Dick dan Reiser (dalam Sumarno, 2011) mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil 

kegiatan pembelajaran, yang terdiri atas empat jenis, yaitu (1) pengetahuan, 

(2) keterampilan intelektual, (3) keterampilan motor, dan (4) sikap. 

Sedangkan pendapat yang lain dikemukakan oleh Bloom dan Kratwohl (dalam 

Usman, 1994: 29) bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku 

yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Bloom (dalam Usman, 1994: 29) membagi ranah kognitif menjadi enam 

bagian, yaitu (1) pengetahuan, yang mengacu pada kemampuan mengenal atau 



15 

 

mengingat materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada 

teori-teori yang sulit, (2) pemahaman, yang mengacu pada kemampuan 

memahami makna materi, (3) penerapan, yang mengacu pada kemampuan 

menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang 

baru dan menyangkut penggunaan aturan atau prinsip, (4) analisis, yang 

mengacu pada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen-

komponennya, (5) sintesis, yang mengacu pada kemampuan memadukan 

konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur 

atau bentuk baru, dan (6) evaluasi, yang mengacu pada kemampuan 

memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. 

Pada tahun 2001, Anderson dkk (dalam Widodo, 2006: 1) melakukan revisi 

terhadap taksonomi Bloom di atas. Revisi ini perlu dilakukan untuk lebih bisa 

mengadopsi perkembangan dan temuan baru dalam dunia pendidikan. 

Taksonomi yang baru melakukan pemisahan yang tegas antara dimensi 

pengetahuan dengan dimensi proses kognitif. Pemisahan ini dilakukan sebab 

dimensi pengetahuan berbeda dari dimensi kognitif. Pengetahuan merupakan 

kata benda sedangkan proses kognitif merupakan kata kerja. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Rukmini (2008: 157) menjelaskan bahwa revisi taksonomi 

Bloom diajukan untuk melihat ke depan dan  merespon tuntutan 

berkembangnya komunitas pendidikan, termasuk pada bagaimana anak-anak 

berkembang dan belajar serta bagaimana guru menyiapkan bahan ajar. 

Anderson dkk (dalam Widodo, 2006: 2) menjelaskan ada empat macam 

dimensi pengetahuan dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi, yaitu (1) 

pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan yang berupabpotongan-potongan 
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informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin 

ilmu tertentu, yang mencakup pengetahuan tentang terminologi dan 

pengetahuan tentang bagian detail, (2) pengetahuan konseptual, yaitu 

pengetahuan yang menunjukkan saling keterkaitan antar unsur-unsur dasar 

dalam struktur yang lebih besar dan semuanya berfungsi sama-sama, yang 

mencakup skema, model pemikiran, dan teori, (3) pengetahuan prosedural, 

yaitu pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, baik yang bersifat 

rutin maupun yang baru, dan (4) pengetahuan metakognitif, yaitu mencakup 

pengetahuan tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri 

sendiri. 

Dimensi proses kognitif dalam taksonomi yang baru dibuat konsisten dan 

dengan obyek yang ingin dicapai (Rukmini, 2008: 159). Tujuan atau obyek 

merupakan suatu aktivitas dalam mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, dalam 

taksonomi yang telah direvisi, mengubah keenam kategori dalam taksonomi 

Bloom yang lama yang berupa kata benda menjadi kata kerja. Kata kerja yang 

digunakan dalam masing-masing level kognisi mencirikan penguasaan yang 

diinginkan. Anderson (dalam Widodo, 2006: 5) menjelaskan bahwa dimensi 

proses kognitif dalam taksonomi Bloom yang baru secara umum sama dengan 

yang lama yang menunjukkan adanya perjenjangan, dari proses kognitif yang 

sederhana ke proses kognitif yang lebih kompleks. Namun, perjenjangan pada 

taksonomi yang baru lebih fleksibel sifatnya. Artinya, untuk dapat melakukan 

proses kognitif yang lebih tinggi tidak mutlak disyaratkan pengusaan proses 

kognitif yang lebih rendah. 

Anderson (dalam Widodo, 2006: 140) menguraikan dimensi proses kognitif 

pada taksonomi Bloom Revisi yang mencakup (1) menghafal (remember), 
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yaitu menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka 

panjang, yang mencakup dua macam proses kognitif mengenali dan 

mengingat, (2) memahami (understand), yaitu mengkonstruk makna atau 

pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, atau 

mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang ada dalam 

pemikiran siswa, yang mencakup tujuh proses kognitif: menafsirkan 

(interpreting), memberikan contoh (exemplifying), mengklasifikasikan 

(classifying), meringkas (summarizing), menarik inferensi (inferring), 

membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining), (3) 

mengaplikasikan (apply), yaitu penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas, yang mencakup dua proses 

kognitif: menjalankan (executing) dan mengimplementasikan (implementing), 

(4) menganalisis (analyze), yaitu menggunakan suatu permasalahan atau 

obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar 

unsur-unsur tersebut, yang mencakup tiga unsur kognitif: menguraikan 

(differentiating), mengorganisir (organizing), dan menemukan pesan tersirat 

(attributing), (5) mengevaluasi (evaluate), yaitu membuat suatu pertimbangan 

berdasarkan kriteria dan standar yang ada, yang mencakup dua proses 

kognitif: memeriksa (checking) dan mengkritik (critiquing), dan (6) membuat 

(create), yaitu mengabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan, 

yang mencakup tiga proses kognitif: membuat (generating), merencanakan 

(planning), dan memproduksi (producing). 

Selai ranah kognitif tersebut di atas, evaluasi juga dilakukan pada ranah 

afektif. Menurut Davies (dalam Dimyati, 2009: 205), ranah afektif 

berhubungan dengan perhatian, sikap, penghargaan, nilai-nilai, perasaan, dan 
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emosi. Sumiati (2007: 215) menjelaskan bahwa tingkatan afektif ada lima, dari 

sederhana ke yang kompleks. Kelima tingkatan tersebut yaitu (1) kemauan 

menerima, (2) kemauan menanggapi, (3) berkeyakinan, (4) penerapan karya, 

dan (5) ketekunan dan ketelitian. 

Kratwohl, Bloom dan Masia (dalam Dimyati, 2009: 205) mengemukakan 

taksonomi ranah afektif, yaitu (1) menerima, merupakan tingkat terendah 

tujuan ranah afektif berupa perhatian terhadap stimulasi secara pasif yang 

meningkat secara lebih aktif, (2) merespon, merupakan kesempatan untuk 

menanggapi stimulan dan merasa terikat serta secara aktif memperhatikan, (3) 

menilai, merupakan kemampuan menilai gejala atau kegiatan sehingga dengan 

sengaja merespon lebih lanjut, (4) mengorganisasi, merupakan kemapuan 

untuk membentuk suatu sistem nilai bagi dirinya berdasarkan nilai-nilai yang 

dipercaya, dan (5) karakterisasi, merupakan kemampuan untuk 

mengkonseptualisasikan masing-masing nilai pada waktu merespon dengan 

jalan mengidentifikasi karakteristik nilai atau membuat pertimbangan-

pertimbangan. 

Hasil belajar yang berikutnya adalah dalam ranah psikomotor. Menurut Davies 

(dalam Dimyati, 2009: 207), ranah psikomotor berhubungan dengan 

keterampilan motorik, manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan 

koordinasi saraf dan koordinasi badan. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Sudjana (1987: 54) menjelaskan bahwa hasil belajar dalam ranah psikomotor 

tampak dalam bentuk keterampilan-keterampilan (skill), dan kemampuan 

bertindak individu. Harrow (dalam Dimyati, 2009: 208) mengemukakan 

taksonomi ranah psikomotor sekaligus menjelaskan bahwa penentuan kriteria 

untuk mengukur keteramoilan siswa harus dilakukan dalam jangka waktu 30 
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menit. Taksonomi ranah psikomotor Harrow disusun secara hirarkis dalam 

lima tingkatan, yaitu (1) meniru, artinay siswa dapat meniru atau mengikuti 

suatu prilaku yang dilihatnya, (2) manipulasi, artinya siswa dapat melakukan 

sesuatu tanpa bantuan visual sebagaimana pada tingkat meniru, (3) ketetapan 

gerak, artinay siswa diharapkan dapat melakukan sesuatu perilaku tanpa 

menggunakan contoh visual ataupun petunjuk tertulis, (4) artikulasi, artinya 

siswa diharapkan dapat menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, 

urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat, dan (5) naturalisasi, artinya 

siswa diharapkan melakukann gerakan tertentu secara spontan atau otomatis.  

2.2 Model Pembelajaran 

Model-model pembelajaran yang mengaktifkan siswa biasanya disusun 

berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar. Para ahli menyusun model 

pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, 

sosiologis, analisa sistem, atau teori-teori lain yang mendukung (Joyce & 

Weil, 1980). 

Joyce & Weil mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan teori 

belajar yang dikelompokkan menjadi empat model pembelajaran, yaitu (1) 

model interaksi sosial, dalam model ini siswa dituntut untuk aktif berinteraksi 

dengan lingkungan belajarnya; (2) model pemrosesan informasi, yaitu 

menuntut siswa untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi yang 

akan dipelajarinya; (3) model personal, yaitu menuntut siswa untuk mampu 

mengeksploitasi, mengelaborasi, dan mengaktualisasikan kemampuannya 

dalam kegiatan pembelajaran; (4) model modifikasi tingkah laku, yaitu siswa 

harus mampu mengembangkan kemampuannya melalui tugas-tugas belajar, 
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pembentukan perilaku aktif dan memanipulasi lingkungan untuk kepentingan 

belajar. 

Model pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu “model” dan “pembelajaran”. 

Istilah “model” diartikan oleh Suprijono (2010: 45) merupakan interprestasi 

terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari berbagai sistem. 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang diranjang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas. Arends (dalam Suprijono, 2010: 46) 

mengemukakan model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran mencakup penerapan dari suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran. 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

1. berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

2. mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

3. dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. 

4. memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) 

sistem sosial; (4) sistem pendukung. 

5. memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 
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6. membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilihnya (Rusman, 2010: 136). 

Rusman (2010: 137-138) memaparkan tentang strategi pembelajaran sebagai 

berikut 

a. kerja kelompok, bertujuan mengembangkan keterampilan serta dalam 

proses bermasyarakat dengan cara mengembangkan hubungan 

interpersonal dan discovery skill dalam bidang akademik. 

b. pertemuan kelas, bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai 

diri sendiri dan rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap kelompok. 

c. pemecahan masalah sosial atau Social Inquiry,  bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial 

dengan cara berpikir logis. 

d. bermainan peran, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik menemukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi 

tiruan. 

e. simulasi sosial, bertujuan untuk membantu siswa mengalami berbagai 

kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka. 

 

2.2.1  Model Permainan 

Menurut Hans Daeng (dalam Andang Ismail, 2009: 17) permainan adalah 

bagian mutlak dari kehidupan anak dan permaianan merupakan bagian integral 

dari proses pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya Andang Ismail (2009: 

26) menuturkan bahwa permainan ada dua pengertian. 
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Pertama, permainan adalah sebuah aktivitas bermain yang murni mencari 

kesenangan tanpa mencari menang atau kalah. Kedua, permainan diartikan 

sebagai aktivitas bermain yang dilakukan dalam rangka mencari kesenangan 

dan kepuasan, namun ditandai pencarian menang-kalah. 

Menurut Kimpraswil (dalam As’adi Muhammad, 2009: 26) mengatakan 

bahwa definisi permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) 

yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, 

kinerja, dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi 

dengan lebih baik. 

 

Lain halnya dengan Joan Freeman dan Utami Munandar (dalam Andang 

Ismail, 2009: 27) mendifinisikan permainan sebagai suatu aktivitas yang 

membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, 

sosial, moral, dan emosional. 

Menurut beberapa pendapat para ahli tersebut peneliti menyimpulkan definisi 

permainan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa anak untuk 

mencari kesenangan yang dapat membentuk proses kepribadian anak  dan 

membantu anak mencapai perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral, dan 

emosional. 

Permainan (games) biasanya digunakan untuk memperagakan atau menirukan 

keadaan sebenarnya. Keadaan tersebut tidak bisa dihadirkan langsung dalam 

ruang kelas. Melalui permainan yang dirancang khusus siswa dapat 

mengalami sendiri secara langsung suatu kejadian. 
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Dengan permainan siswa dapat merumuskan pemahaman suatu konsep atau 

keterampilan misalnya menjelaskan paragraf atau teks yang memang tidak ada 

wujud bendanya. Permainan akan menjadi lebih menarik jika dimasukkan 

unsur-unsur persaingan atau perlombaan di dalamnya sekaligus sebagai unsur 

untuk menghibur (Suyatna, 2005: 12). 

Permainan dalam belajar jika dimanfaatkan secara bijaksana dapat 

memberikan manfaat, antara lain (1) meyingkirkan keseriusan yang 

menghambat proses belajar; (2) menghilangkan stress dalam lingkungan 

belajar; (3) mengajak siswa terlibat penuh dalam kegiatan belajar; (4) 

meningkatkan proses aktivitas belajar (Meier, 2005: 206). Pembelajaran tidak 

selalu membutuhkan permainan, dan permainan sendiri tidak selalu dapat 

mempercepat pembelajaran, namun permainan yang dilaksanakan dengan 

tepat dapat menambah variasi, semangat, dan minat pada sebagian program 

belajar (Suyatna, 2005: 15). 

Model permainan merupakan cara menyajikan bahan pengajaran, siswa 

melakukan permainan untuk memperoleh atau menemukan pengertian dan 

konsep tertentu. Melalui metode ini, siswa melakukan kegiatan (permainan) 

dalam kerangka proses belajar mengajar, baik secara individual maupun 

kelompok. Penggunaan metode ini didasarkan atas tujuan penanaman dan 

pengembangan konsep, nilai, moral, dan norma yang dapat dicapai ketika 

siswa secara langsung bekerja dan melakukan interaksi satu sama lain dan 

pemecahan masalah dilakukan melalui peragaan. 
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Malahayati (2010: 29-31) mengatakan game adalah salah satu teknik belajar 

yang praktis untuk melatih kecerdasan siswa karena memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain 

a. dibanding dengan metode pembelajaran lainnya, game  termasuk media 

belajar yang fleksibel. 

b. beberapa nilai yang ditanamkan lewat game adalah kerja sama, 

kepercayaan diri, tolong menolong, dan kepercayaan pada orang lain. 

c. ada kalanya sifat tersembunyi dalam diri seseorang dapat keluar melalui 

game, misalnya suka menang sendiri, egois, tidak mau percaya pada orang 

lain, dan sebagainya. 

d. game mendorong individu menjadi mahluk sosial karena sering melibatkan 

interaksi dengan banyak orang di luar diri kita. 

Selanjutnya Ginnis mengemukakan (2008: 214) game secara efektif mengubah 

dinamika kelas dan biasanya menciptakan kemauan yang lebih besar untuk 

belajar dan bersikap. Game  yang tepat akan memberikan manfaat antara lain 

a. menciptakan hubungan kerja yang lebih fleksibel antara siswa. 

b. memecahkan kebekuan antara siswa dan guru. 

c. meningkatkan atau menurunkan level energi. 

d. memfokuskan perhatian. 

e. melatih berbagai kecakapan berpikir tanpa susah payah. 

Edward T. Hall menyatakan tentang pentingnya games dalam suatu 

pembelajaran: “salah satu kesalahan terbesar dalam pendidikan adalah 

overstructuring, yang tidak membolehkan bermain di setiap titik pada proses 

pendidikan”. Bertolak dari pernyataan tersebut, penting kiranya mengadobsi 
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metode games dalam pembelajaran bahasa. Metode games merupakan 

serangkaian prosedur pembelajaran bahasa yang difasilitasi dengan berbagai 

permainan untuk suatu tujuan berbahasa. Dalam metode ini, pembelajaran 

akan dilibatkan dalam berbagai aktivitas dengan aturan-aturan tertentu yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Games  yang 

direncanakan dalam pembelajaran bahasa diharapkan mengarah pada 

keakuratan (accuracy) dan kelancaran (fluency) berbahasa pembelajar tanpa 

harus meninggalkan unsur fun atau kesenangan (Hadfield, 1999: 8-10; Meier, 

2002: 206-207). 

2.2.1.1 Prinsip-Prinsip Metode Permainan atau Games  

Pembelajaran bahasa dengan metode games akan menjadi efektif, bermakna, 

dan tetap menyenangkan apabila dalam pelaksanaannya berdasarkan pada 

prinsip-prinsip yang dikembangkan beberapa pakar (Meier, 2002: 205; 

Hadfield, 1999: 810) sebagai berikut  

a. Games  yang dikembangkan hendaknya permainan yang terkait langsung 

dengan konteks hidup pembelajar. Games akan lebih bermanfaat bila dapat 

memberi pengetahuan, menguatkan sikap-sikap tertentu, dan mendorong 

pencapaian tujuan berbahasa secara aktif dan komunikatif. 

b. Games diterapkan untuk merangsang daya pikir, mengakses informasi, dan 

menciptakan makna-makna baru. 

c. Games yang dikembangkan haruslah menyenangkan dan mengasyikan 

pembelajaran. 

d. Games dilaksanakan dengan landasan kebebasan menjalin kerja sama 

dengan pembelajaran lain. 
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e. Games hendaknya menantang dan mengandung unsur kompetensi yang 

memungkinkan pembelajaran semakin termotivasi menjalini proses 

tersebut. 

f. Penekanan games linguistik pada akurasi isinya, sedangkan games 

komunikasi (dari pada kebenaran bahasa yang dipakai). 

g. Games dapat dipergunakan untuk semua tingkatan dan berbagai 

keterampilan berbahasa sekaligus. 

2.2.1.2 Pengelolaan Kelas dalam Penerapan Metode Permainan atau 

Games 

 

Kelas dapat dibagi menjadi beberapa kelompok ketika melaksanakan metode 

games. Jumlah pembelajaran dalam kelompok bisa variatif berdasarkan jenis 

games yang akan dimainkan. Pengelompokan bisa secara berpasangan, tiga-

tiga, atau empat-empat. Kondisi kelas diupayakan dapat diubah-ubah dengan 

mudah dan cepat untuk mendukung dinamisnya aktivitas. Apabila 

dimungkinkan, sususnan kursi dan meja dapat diubah membentuk huruf U, 

atau lingkaran, atau dikelompokkan berdasarkan jumlah pembelajaran dalam 

setiap kelompoknya. Apabila games tertentu melibatkan seluruh pembelajar, 

meja, dan kursi dapat dikumpulkan di satu tempat, sehingga tersedia ruangan 

yang relatif luas untuk melakukan aktivitas. 

 

2.2.1.3 Teknik-Teknik Permainan atau Games 

 

Hadfield (1999: 8-9) memaparkan beberapa teknik yang dapat dikembangkan 

dalam pembelajaran bahasa, antara lain kesenjangan informasi (information 

gap), menerka (guessing), mencari (search), menjodohkan (matching), 

mengganti, menukar (exchanging), mengumpulkan (collecting), 
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menggabungkan dan menyusun (combining and arranging), permainan kartu 

(card games), teka-teki (puzzles), dan bermain peran (role playing). 

a. Kesenjangan informasi merupakan teknik games yang sederhana. Dalam 

aktivitas ini pembelajar mendapat informasi yang tidak sama dan mereka 

harus berusaha melengkapi informasi tersebut dari pembelajar lain. Teknik 

ini dapat diterapkan baik secara berpasangan maupun kelompok. 

b. Permainan menerka adalah teknik yang sangat umum yang melibatkan dua 

pihak kelompok. Kelompok satu memberikan informasi yang belum utuh 

atau lengkap, sementara itu kelompok lain harus menerka apa yang akan 

terjadi. 

c. Permainan mencari (serching games), merupakan variasi games yang 

melibatkan seluruh pembelajar. Dalam permainan ini setiap pembelajar 

mempunyai satu informasi (atau lebih) yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Masing-masing pembelajar harus 

berkeliling untuk mendapatkan informasi dari pembelajar lain untuk 

melengkapi informasi yang mereka punyai sehingga pembelajar berfungsi 

sebagai penerima dan pemberi informasi sekaligus. 

d. Permainan mejodohkan (matching games), ini melibatkan trasfer informasi 

dari satu pembelajar ke pembelajar lain. Permainan ini dapat dilakukan 

dengan media kartu atau gambar dengan serangkaian informasi yang 

berkaitan dengan kartu dan gambar tersebut. Pembelajar harus 

menjodohkan kartu-kartu/gambar dengan informasi yang benar yang ada 

pada pembelajar lain. Informasi ini dapat berupa pendapat, alternatif 

pilihan, keinginan, dan kemungkinan-kemungkinan atas suatu persoalan 

yang harus dicarikan pasangannya. 
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e. Permainan menukar (informasi), merupakan permainan yang 

memungkinkan pembelajar melakukan barter dengan pembelajar lain 

sehingga pembelajar tersebut mendapatkan informasi yang tepat untuk 

solusi masalah yang mereka dapatkan dan sekaligus dapat juga membantu 

pembelajar dalam rangka melengkapi informasi. 

f. Permainan mengumpulkan informasi (collecting games), diarahkan pada 

terkumpulnya serangkaian informasi yang semula terpencar-pencar 

sehingga dapat dirangkaikan kembali menjadi satu informasi yang utuh 

dalam membentuk sebuah wacana. Pembelajar harus mengumpulkan 

informasi tersebut dari pembelajar lainnya dan mendapatkan keseluruhan 

informasi yang dapat mereka pahami. 

g. Permainan menggabungkan dan menyusun, merupakan permainan yang 

memungkinkan pembellajar menggabungkan informasi yang mereka 

punyai dengan informasi sejenis yang dimiliki pembelajar lainnya, 

kemudian menyusunnya dalam suatu tatanan yang telah ditentukan. 

 

2.3   Model Pembelajaran Role Playing (Bermain Peran) 

Model role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan 

imajinasi dan penghayatan dapat dilakukan siswa dengan cara 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada 

umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal ini bergantung kepada apa yang 

diperankan (Hamdani, 2011:87). 

Role playing didefinisikan oleh Treffinger (dalam Waluyo, 2003:189) sebagai  

the acting of roles decided upon in advance, for such purpose as recreating 
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historical scenes of the past, possible events of the future, significant currents 

events, or imaginary situations at any place or time (peran dalam permainan 

dibagi sebelumnya, sebagai tujuannya adalah menciptakan kembali skenario 

cerita lampau, suatu kejadian yang akan terjadi, kejadian penting sekarang ini 

atau situasi hayalan pada suatu tempat atau waktu). 

Sanjaya (2006:161) mendefinisikan bahwa metode role playing adalah metode 

pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi 

peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, dan kejadian-

kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang.  

Model ini, pertama, dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin 

menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan 

nyata. Kedua, bahwa bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan 

perasaannya dan bahkan melepaskan. Ketiga, bahwa proses psikologis 

melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan (belief) kita serta mengarahkan pada 

kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis. Model ini di 

pelopori oleh George Shaftel (Uno, 2012:25). 

Role playing  dirancang untuk memengaruhi nilai-nilai pribadi dan sosial. 

Perilaku dan nilai-nilai diharapkan anak menjadi sumber bagi penemuan 

berikutnya (Rusman, 2010: 138) 

Role playing sebagai suatu model pembelajaran bertujuan untuk membantu 

siswa menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan memecahkan 

dilema dengan bantuan kelompok. Artinya, melalui bermain peran siswa 

belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang 

berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Proses 
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bermain peran dapat memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang 

berguna sebagai sarana bagi siswa untuk 

1. menggali perasaannya 

2. memperoleh inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, 

nilai, dan persepsinya. 

3. mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah, dan 

4. mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam cara. 

Hal ini akan bermanfaat bagi siswa pada saat terjun ke masyarakat kelak 

karena ia akan mendapatkan diri dalam situasi di mana begitu banyak peran 

terjadi, seperti dalam lingkungan keluarga, bertetangga, lingkungan kerja, dan 

lain-lain. 

Keberhasilan model pembelajaran role playing tergantung pada kualitas 

permainan peran (enactment) yang diikuti dengan analisis terhadapnya. Di 

samping itu, tergantung pula pada persepsi siswa tentang peran yang 

dimainkan t erhadap situasi yang nyata (real life situation). 

Menurut Aunurrahman (2014: 155) model role playing digunakan untuk 

membantu para siswa mengumpulkan dan mengorganisasikan isu-isu moral 

dan sosial, mengembangkan empati terhadap orang lain, dan berupaya 

memperbaiki keterampilan sosial. Jika ditelaah dari esensinya, model bermain 

peran lebih menitik beratkan keterlibatan partisipan dan pengamat dalam 

situasi atau masalah nyata serta berusaha mengatasinya. Melalui proses ini 

disajikan contoh perilaku kehidupan manusia yang merupakan contoh bagi 

siswa untuk menjajagi perasaannya, menambah pengetahuan sikap, nilai-nilai 
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dan persepsinya, mengembangkan keterampilan dan sikapnya di dalam 

pemecahan masalah, serta berupaya mengkaji pelajaran dengan berbagai cara. 

Model bermain peran merupakan suatu model mengajar siswa untuk 

mendramatisasikan tingkah laku atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang 

dalam hubungan sosial antarmanusia (Hamdani, 2011: 268). 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang model role playing, dapat disimpulkan 

bahwa model role playing adalah salah satu bentuk pembelajaran, dimana 

peserta didik ikut terlibat aktif memainkan peran-peran tertentu melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 

Langkah-Langkah Pembelajaran Role Playing 

1. Pemanasan (warming up), 

2. Memilih partisipan, 

3. Menyiapkan pengamat (observer), 

4. Menata panggung, 

5. Memainkan peran (manggung ulang), 

6. Diskusi dan evaluasi, 

7. Memainkan peran ulang (manggung ulang), dan 

8. Diskusi dan evaluasi kedua, 

9. Berbagai pengalaman dan kesimpulan. 

Langkah pertama, pemanasan. Peneliti berupaya memperkenalkan siswa pada 

permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi semua orang 

perlu mempelajari dan menguasainya. Bagian berikutnya dari proses 

pemanasan adalah menggambarkan permasalahan dengan jelas disertai contoh. 
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Hal ini biasa muncul dari imajinasi siswa atau sengaja disiapkan oleh peneliti. 

Sebagai contoh, peneliti menyediakan suatu cerita untuk dibaca di depan 

kelas. Pembacaan cerita berhenti jika dilema dalam cerita menjadi jelas. 

Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan oleh peneliti yang 

membuat siswa berpikir tentang hal terebut dan memprediksi akhir dari cerita. 

Langkah kedua, memilih pemain (partisipan). Siswa dan peneliti membahas 

karakter dari setiap pemain dan mementukan siapa yang akan memainkan. 

Dalam pemilihan pemain ini, peneliti dapat memilih siswa yang sesuai untuk 

memainkannya atau siswa sendiri yang mengusulkan akan memainkan siapa 

dan mendeskripsikan peran-perannya. Langkah pertama dilakukan jika siswa 

pasif dan enggan untuk berperan apa pun. Sebagai contoh, seorang anak 

memilih peran sebagai ayah. Dia ingin memerankan seorang ayah yang 

pemarah dengan kumis tebal. Peneliti menunjuk salah satu siswa untuk 

memerankan anak seperti ilustrasi di atas. 

Langkah ketiga, menata panggung. Dalam hal ini peneliti mendiskusikan 

dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan. Apa saja 

kebutuhan yang diperlukan. Penataan panggung ini dapat sederhana atau 

kompleks. Yang paling sederhana adalah hanya membahas skenario (tanpa 

dialog lengkap) yang menggambarkan urutan permainan peran. Misalnya, 

siapa dulu yang muncul, kemudian diikuti oleh siapa, dan seterusnya. 

Sementara penataan panggung yang lebih kompleks meliputi aksesoris lain 

seperti kostum dan lain-lain. Konsep sederhana memungkinkan untuk 

dilakukan karena intinya bukan kemewahan panggung, tetapi proses bermain 

peran itu sendiri.   
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Langkah keempat,  guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat. Namun 

demikian, penting untuk dicatat bahwa pengamat di sini harus juga terlibat 

aktif dalam bermain peran. Untuk itu, walaupun mereka ditugaskan sebagai 

pengamat, peneliti sebaiknya memberikan tugas peran terhadap mereka agar 

dapat terlibat aktif dalam permainan peran tersebut. 

Langkah kelima,  permainan peran dimulai. Permainan peran dilaksanakan 

secara spontan. Pada awalnya akan banyak siswa yang masih bingung 

memainkan perannya atau bahkan tidak sesuai dengan peran yang bukan 

perannya. Jika permainan peran sudah terlalu jauh keluar jalur, peneliti dapat 

menghentikannya untuk segera masuk ke langkah berikutnya. 

Langkah keenam,  peneliti bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan 

melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Usulan perbaikan 

akan muncul. Mungkin ada siswa yang meminta untuk berganti peran. Atau 

bahkan alur ceritanya akan sedikit berubah. Apa pun hasil diskusi dan evaluasi 

tidak jadi masalah. 

Langkah ketujuh,  permainan peran ulang. Seharusnya pada permainan peran 

kedua ini akan berjalan lebih baik. Siswa dapat memainkan perannya lebih 

sesuai dengan skenario. 

Langkah kedelapan, pembahasan diskusi dan evaluasi lebih diarahkan pada 

realitas. Mengapa demikian? Karena pada saat permainan peran dilakukan, 

banyak peran yang melampaui batas kenyataan. Misalnya seorang siswa 

memainkan peran sebagai pembeli. Ia membeli barang dengan harga yang 

tidak realitis. Hal ini dapat menjadi bahan diskusi. Contoh lain, seorang siswa 
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memerankan peran orang tua yang pemarah. Kemarahan yang dilakukan orang 

tua ini dapat dijadikan bahan diskusi. 

Langkah kesembilan, siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema 

permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat 

kesimpulan. Misalnya siswa akan berbagi pengalaman tentang bagaimana 

dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Kemudian, peneliti membahas 

bagaimana sebaiknya siswa menghadapi situasi tersebut. Seandainya jadi ayah 

dari siswa tersebut, sikap seperti apa yang sebaiknya dilakukan. 

2.3.1 Prinsip Dasar Model Role playing 

Menurut Nur (dalam Santoso, 2011) prinsip dasar dalam model role playing 

adalah sebagai berikut 

1. setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan dalam kelompoknya; 

2. setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota 

adalah tim; 

3. kelompok mempunyai tujuan yang sama; 

4. setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama diantara anggota kelompoknya; 

5. setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi; 

6. setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses 

belajarnya; 
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7. setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta mempertanggung jawabkan 

secara individual materi yang ditangani dalam kelompok bermain 

(Santoso, 2011) 

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Role playing  

Menurut Djamarah dan Zain (dalam Iru dan Arihi, 2012:88-89) kelebihan dan  

kekurangan dari model  Role Playing (Bermain Peran) adalah sebagai berikut. 

Kelebihan, 

a. siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat isi bahan yang 

akan diperankan. Sebagai pemain harus memahami, menghayati isi 

cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus 

diperankannya. Dengan demikian, daya ingatan siswa harus tajam dan 

tahan lama. 

b. siswa akan berlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu 

bermain peran para pemain dituntut untuk mengemukakan 

pendapatnay sesuai dengan waktu yang tersedia. 

c. bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimingkinkan 

akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah. 

d. kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-

baiknya. 

e. siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dengan sesamanya. 

f. bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang lebih baik agar 

mudah dipahami orang lain. 
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Kekurangan,  

a. sebagian anak yang tidak ikut bermain peran menjadi kurang aktif. 

b. memerlukan banyak waktu. 

c. memerlukan tempat yang cukup luas. 

d. sering kelas lain merasa terganggu oleh suara para pemain dan tepuk 

tangan penonton/pengamat. 

Sedangkan menurut Hamdani (2011:268) kelebihan dan kekurangan dari 

model  Role Playing antara lain: 

Kelebihan,  

a. siswa lebih tertarik perhatiannya pada pelajaran; 

b. karena bermain peran sendiri, mereka mudah memahami masalah-

masalah sosial tersebut; 

c. dengan bermain peran sebagai orang lain, siswa dapat menempatkan 

diri seperti watak orang lain; 

d. siswa dapat merasakan perasaan orang lain sehingga menumbuhkan 

sikap saling perhatian. 

Kekurangan, 

a. apabila peneliti tidak menguasai tujuan intruksional penggunaan teknik 

ini untuk sesuatu unit pelajaran, bermain peran tidak akan berhasil; 

b. apabila peneliti tidak memahami langkah-langkah pelaksanaan model 

ini, bermain peran akan menjadi kacau. 

Berdasarkan pernyatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap model yang 

digunakan guru tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Guru sebaiknya 
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mampu meminimalisasi dampak negatif dan kekurangan model tersebut 

dengan cara menyesuaikan dengan kondisi siswa, lingkungan belajar, serta 

sarana yang tersedia di sekolah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal. 

2.4  Keterampilan Memerankan Naskah Drama 

Keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik di 

sekolah meliputi empat aspek dasar, yaitu keterampilan mendengarkan atau 

menyimak (listening skill), membaca (reading skill), berbicara (speaking 

skill), dan menulis (writing skill) (Tarigan, 2013: 1).    

 

Setiap keterampilan itu, berhubungan erat sekali dengan tiga keterampilan 

yang lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memeroleh 

keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang 

teratur. Selanjutnya, setiap keterampilan itu berhubungan erat pula dengan 

proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang 

mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin 

cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan 

dikuasai dengan jalan praktek dan banyak latihan (Tarigan, 2013: 1). 

 

Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap, mampu, dan 

cekatan dalam menyelesaikan tugas. Menerampilkan berarti membuat jadi 

terampil atau memberikan keterampilan. Keterampilan secara bahasa adalah 

kecakapan untuk menyelesaikan tugas dan kecakapan dalam pemakaian 

bahasa baik secara lisan maupun tulis.  
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

semakin sering berlatih atau belajar orang akan semakin terampil. Semakin 

siswa diberikan kesempatan belajar dan berlatih akan semakin berkembang 

dan terampil kemampuan bahasanya. Dengan demikian, peran guru dalam 

proses pembelajaran dengan memilih pendekatan, metode, dan teknik yang 

tepat dalam pembelajaran sangat menentukan keberhasilan keterampilan 

berbahasa siswa khususnya yang peneliti lakukan dengan mengaktifkan 

keterlibatan siswa dalam berkomunikasi. 

 

Memerankan berarti kesanggupan pemain didalam melakukan sikap, tindakan, 

serta perilaku yang merupakan ekspresi dari tuntutan emosi. Pernyataan diatas 

memberi keterangan bahwa dalam memerankan sebuah lakon pemain dituntut 

untuk dapat bertindak dan berperilaku sesuai tuntutan emosi dalam drama. 

(Hasanuddin, 1996:177). Berdasarkan bahasan mengenai keterampilan dan 

drama tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksud penulis 

“meningkatkan keterampilan bermain drama” adalah kesanggupan pemain 

didalam bersikap, bertindak dan berperilaku memerankan tokoh cerita sesuai 

tuntutan emosi dalam drama dengan baik. 

2.5  Pengertian dan Hakikat Drama 

 

Kata drama berasal dari kata Greek (bahasa Yunani)  draien, yang diturunkan 

dari kata dromai yang semula berarti berbuat, bertindak, dan beraksi (to do, to 

act). Dalam perkembangan selanjutnya, kata drama mengandung arti kejadian, 

risalah, dan karangan (Satoto, 2012:1) 

Istilah drama mempunyai pengertian yang luas dan bermacam-macam:  
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“Dictionary of World Literature” Josept T. Shipley, (dalam Satoto, 2012:2). 

Istilah drama berarti segala pertunjukkan yang memakai mimik (any kind of 

mimetic performance). Berdasarkan batasan ini: permainan drama lawak, 

sulap, sirkus, patomim, upaca-upacara keagamaan pada masyarakat primitif, 

dan improvisasi yang tidak menggunakan kata-kata secara verbal, adalah 

termasuk drama. 

Aristoteles, (dalam Satoto 2012:2), mengatakan bahwa drama adalah 

gambaran suatu tindakan atau aksi/gerak (a representation of an action). 

M.H. Abrams, “Aglossary of Literary Terms” (dalam Satoto 2012:2), memberi 

batasan drama sebagai ragam sastra dalam bentuk dialog, yang dimaksudkan 

untuk dipertujukkan di atas pentas. Secara khusus, drama menunjuk pada 

lakon yang serius dapat berakhir dengan suka (suka cerita, komedi), maupun 

duka (duka cerita, tragedi). 

Panuti Sujiman “Kamus Istilah Sastra” (dalam Satoto 2012:2), memberi 

batasan drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan 

dengan mengemukakan tikaian atau konflik (conflict) dan emosi lewat lakuan 

(action) dan dialog (dialogue); dan lazimnya dirancang untuk pementasan 

dipanggung. 

Sebuah drama pada hakikatnya hanya terdiri atas dialog. Mungkin dalam 

drama ada petunjuk pementasan, namun pentunjuk pementasan ini sebenrnya 

hanya dijadikan pedoman oleh sutradara dan para pemain. Oleh karena itu, 

dialog para tokoh dalam drama disebut sebagai tesk utama ( hauptext ) dan 

petunjuk lakuannya disebut teks sampingan (nebenteks). 
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Drama seperti sebuah gambaran kehidupan masyarakat yang diceritakan lewat 

pertunjukan. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak, drama adalah 

menyaksikan kehidupan manusia yang diekspresikan secara langsung 

(Hasanuddin, 1996:2). Drama adalah sebuah karya tulis berupa rangkaian 

dialog yang menciptakan atau tercipta dari konflik batin atau fisik dan 

memiliki kemungkinan untuk dipentaskan (Riantiarno, 2003:8). Drama adalah 

kesenian yang melukiskan sifat dan sikap manusia dan harus melahirkan 

kehendak manusia dengan action dan perilaku. 

Dilihat dari beberapa pengertian drama yang telah diungkapkan tersebut tidak 

terlihat perumusan yang mengarahkan pengertian drama kepada pengertian 

dimensi sastranya, melainkan hanya kepada dimensi seni lakonnya saja, 

padahal, meskipun drama ditulis dengan tujuan untuk dipentaskan, tidak 

berarti bahwa semua karya drama yang ditulis pengarang haruslah 

dipentaskan. Tanpa dipentaskan sekalipun karya drama tetap dapat dipahami, 

dimengerti, dan dinikmati. Tentulah pemahaman dan penikmatan atas karya 

drama tersebut lebih pada aspek cerita sebagai ciri genre sastra dan bukan 

sebagai karya seni lakon. Oleh sebab itu, dengan mengabaikan aspek sastra 

didalam drama hanya akan memberikan pemahaman yang tidak menyeluruh 

terhadap suatu bentuk karya seni yang disebut drama. 

Pengertian drama yang dikenal selama ini yang hanya diarahkan kepada 

dimensi seni pertunjukkan atau seni lakon ternyata memberikan citra yang 

kurang baik terhadap drama khususnya bagi masyarakat Indonesia. Konsepsi 

bahwa drama adalah peniruan atau tindakan yang tidak sebenarnya,berpura-

pura diatas pentas, menghasilkan idiom-idiom yang menunjukkan bahwa 

drama bukanlah dianggap “sesuatu” yang serius dan berwibawa. Pernyataan 
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seperti “ janganlah kamu bersandiwara!” atau “pemilihan pimpinan organisasi 

itu merupakan panggung drama saja!”, menunjukan bahwa istilah drama atau 

sandiwara dipakai untuk suatu ejekan ketidakseriusan. Harus diluruskan 

pengertian “peniruan” didalam drama agar tidak disalahkan oleh masyarakat. 

Di samping itu, kenyataan ini tentulah amat bertentangan dengan hakikat 

sastra bahwa kebenaran, keseriusan, merupakan hal-hal yang dibicarakan di 

dalam sastra. Dengan demikian, drama sebagai salah satu genre sastra 

seharusnya dipahami bahwa didalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran dan 

keseriusan, dan bukan sekedar “permainan”  sehingga hakikatnya drama 

adalah karya yang memiliki dua dimensi karateristik, yaitu dimensi seni 

pertunjukkan dan dimensi sastra. 

Sebagai sebuah genre sastra, drama memungkinkan ditulis dalam bahasa yang 

memikat dan mengesankan. Drama dapat ditulis oleh pengarangnya dengan 

mempergunakan bahasa sebagaimana sebuah sajak. Penuh irama dan kaya 

akan bunyi yang indah namun sekaligus menggambarkan watak-watak 

manusia secara tajam. Jadi drama merupakan suatu genre sastra yang ditulis 

dalam bentuk dialog-dialog dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai suatu 

seni pertunjukkan. 

Paling sedikit ada tiga pihak yang paling berkaitan dalam pementasan, yaitu 

sutradara, pemain, dan penonton. Mereka tidak mungkin bertemu jika tidak 

ada naskah (teks). Secara praktis, pementasan bermula dari naskah yang 

dipilih oleh sutradara, tentunya setelah memulai proses studi. Ia memiliki 

penafsiran pokok atas drama itu yang selanjtnya ia tawarkan kepada para 

pemain dan pekerja panggung (teknisi). Persoalan drama dalam dimensi seni 

pertunjukkan masih terlihat sederhana karena setelah ini, penonton yang 
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menjadi tahu bahwa drama telah menjadi suatu seni pertunjukkan yang siap 

dinikmati. Bagi para pemain,unsur komposisi pentas harus dikuasai dengan 

sangat baik karena unsur ini merupakan saran utama bagi para pemain untuk 

berekspresi. Apapun adegan, tindakan, serta perilaku (acting) para pemain 

harus mereka mainkan di arena pentas. Pemain harus mengetahui posisi 

dimana mereka melakukan laku drama di atas pentas. Posisi pemain di atas 

pentas memberikan pengaruh tertentu bagi efektivitas tidaknya laku dramatik 

yang di lakukan tersebut (Endraswara 2011:289). 

Teknik bermain (action) merupakan unsur yang penting dalam seni seorang 

pemain (actor) merupakan alam maupun yang bukan. Pemain berdasarkan 

bakat alam dan yang bukan perlu mengetahui seluk beluk teknik bermain, 

meskipun cara mereka mendapatkan teknik itu berbeda. 

Konsep teknik bermain drama yang dirumuskan dapat disebutkan bahwa 

bermain peran adalah memberi bentuk lahir pada watak dan emosi aktor, baik 

dalam laku dramatik maupun didalam ucapan. Konsep ajaran teknik bermain 

drama tersebut antara lain, konsentrasi, kemampuan mendayagunakan 

emosional, kemampuan laku dramatik, kemampuan melakukan observasi, 

kemampuan menguasai irama. 

2.5.1 Ciri-Ciri Drama 

Satu hal yang menjadi ciri drama adalah bahwa semua kemungkinan itu harus 

disampaikan dalam bentuk dialog-dialog dari para tokoh. Akibat dari hal 

inilah maka seandainya seorang pembaca yang membaca suatu teks drama 

tanpa menyaksikan pementasan drama tersebut mau tidak mau harus 

membayangkan alur peristiwa di atas pentas. Pengarang pada prinsipnya 
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memperhitungkan kesempatan ataupun pembatasan khusus akibat orientasi 

pementasan. Maksudnya bagaimanapun pengarang drama telah memiliki 

banyak bahasa sebagai ciri utama drama inilah yang memberikan batasan yang 

dimaksud. Kelebihan drama dibandingkan dengan genre fiksi dan genre puisi 

terletak pada pementasannya. Penikmat akan menyaksikan langsung 

pengalaman yang diungkapkan pengarang. Penikmat benar-benar 

“menyaksikan” peristiwa yang dipanggung. Akibatnya terhadap penikmat 

akan lebih mendalam,lebih pekat, dan lebih intens. 

Ciri lain adalah drama dibangun dan dibentuk oleh unsur-unsur sebagaimana 

yang trelihat dalam genre sastra lainnya terutama fiksi. Secara umum 

sebagaimana fiksi terdapat unsur yang membentuk dan membangun dari 

dalamkarya itu sendiri (intrinsik) dan unsur yang mempengaruhi penciptaan 

karya yang tentunya berasal dari luar karya (ekstrinsik). Kekreativitasan 

pengarang dan unsur realitas objektif (kenyataan semesta) sebagai unsur 

ekstrisik mempengaruhi penciptaan drama. Sedangkan deari dalam karya itu 

sendiri cerita dibentuk oleh unsur-unsur penokohan, alur, latar, konflik-

konflik, tema dan amanat,serta aspek gaya bahasa. Selain itu, ada tiga unsur 

yang merupakan satu kesatuan menyebabkan drama dapat dipertunjukkan, 

yaitu unsur naskah, unsur pementasan, dan unsur penonton. Pada unsur 

pementasan terurai lagi atas beberapa bagian misalnya komposisi pentas, tata 

busana,tata rias,pencahayaan, dan tata suara. 

2.5.2   Pembelajaran Sastra  

Pengajaran sastra pada dasarnya mengemban misi efektif, yaitu memperkaya 

pengalaman siswa dan menjadikannya lebih tanggap terhadap peristiwa-
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peristiwa di sekelilingnya. Tujuan akhirnya adalah menanam, menumbuhkan, 

dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah manusiawi, 

pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai-nilai baik dalam konteks 

individual, maupun sosial. Melalui apresiasi seni atau sejarah kesenian, 

perasaan estetika manusia dapat dikembangkan. Kebiasaan melihat dan 

membicarakan karya seni manusia sendiri maka masing-masing akan dapat 

belajar memberikan penilaian. Seni juga merupakan suatu bentuk kreativitas. 

Kreativitas adalah kemampuan yang menakjubkan untuk memahami dua 

kenyataan yang saling berbeda tanpa keluar dari bidang pengalamannya dan 

ditemukan cahaya terang dengan membanding-bandingkan. 

Ditinjau dari segi edukatif hal ini berarti merangsang komunikasi antara nilai-

nilai keindahan dengan manusia. Pada suatu saat yang penting berapresiasi 

pada seni dipertunjukkan untuk pengembangan emosi dan sensitivitas 

pembiasan pada keindahan alam sekitar, benda-benda seni, serta jenis-jenis 

seni lainnya yang ada dilingkungan rumah tangga akan mempertebal perasan 

mereka. 

Pengembangan sensitivitas bagi anak-anak tidak hanya tertuju untuk 

kepentingan akan kenikmatan seni melainkan justru lewat pendidikan kesenian 

itu agar anak menjadi sensitive terhadap apapun yang berhubungan dengan 

hidupnya. Kepekaan, kenikmatan serta penghargaan pada seni menyangkut 

kegiatan perasaan. Fungsi perasaan ini digiatkan melalui pendidikan seni. 

Kebutuhan akan pendidikan seni makin dirasakan manfaatnya. Hal ini akibat 

adanya tanggapan dari masyarakat sendiri terhadap kemajuan yang dicapai 

oleh ilmu pengetahuan. Pendidikan seni dirasa sebagai suatu keharusan, sebab 

adanya kesadaran masyarakat karena bahaya yang mengancam kehidupan 
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manusia dengan memunculkan karya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Ilmu pengetahuan yang menitik-beratkan pada pikiran rasional dan 

menyisihkan nilai-nilai emosional. Manusia menjadi semakin tahu sebab 

banyak masalah-masalah yang timbul sebagai akibat tidak adanya 

keseimbangan antara nilai-nilai kehidupan, material dan spiritual. Oleh karena 

itu pendidikan seni makin berkembang setelah masyarakat menyadari hasil 

positif dari pendidikan itu. 

2.5.3 Pembelajaran Drama 

Karya seni akan memberikan “dulce at utile” artinya indah dan berguna, 

kegunaan sastra termasuk drama tidak perlu ditawar-tawar lagi, antara lain 

mendidik manusia agar memahami kehidupan lebih baik sehingga 

mempelajari drama akan menyebabkan manusia semakin tahu tentang 

hidupnya. Berbagai aspek pendidikan drama akan menempa diri manusia agar 

lebih humanis. Drama membawa pesan humanistik untuk memanusiakan 

manusia. (Endraswasra,2011:289) 

Drama menjadi wahana pendidikan bangsa. Kajian drama dan pendidikan 

dapat diarahkan dengan pendekatan ekstrinsik drama. Dalam kaitan ini, 

pengkaji dapat menggunakan kajian moral atau edukasi. Kedua hal ini tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Memahami drama dalam konteks pendidikan 

sama halnya sedang merefleksi, pendidikan apa saja yang terkandung dalam 

drama itu. Drama apapun dapat dikaitkan dengan pendidikan. Bahkan drama 

humor pun tetap merupakan saian yang memuat unsur pendidikan 

(Endraswara,2011:289. 
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Drama menjadi sebuah tawaran bagi pendidikan. Satra itu benda budaya yang 

bias dijadikan teladan, didalamnya terungkap nilai-nilai, kaidah-kaidah, 

tindak-tanduk yang baik dan buruk. Sastra ditulis berdasarkan tata nilai 

tertentu. Nilai itu bergeser tiap jaman. Dengan demikian mencermati drama 

akan dapat memetik nilai didik tertentu. Secara umum kajian sastra 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Sumbangan 

kajian sastra dalam dunia pendidikan ialah menunjang keterampilan 

berbahasa, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan cipta, rasa, karsa, 

dan mengembangkan pembentukan watak. 

Tokoh 

Tokoh adalah para pelaku atau subjek lirik dalam karya fiksi. Tokoh, 

berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh fisik dan 

tokoh imajiner dan karaktertokoh digambarkan melalui dialog dan lakuan para 

tokoh (Priatni, 2010:110). 

Tokoh sentra, tokoh bawahan, dan tokoh latar pun dijumpai didalam drama. 

Dalam drama biasa dijumpai pula tokoh protagonis dan antagonis. Penentuan 

tokoh bila dibagi berdasarkan sifat atau watak tokoh, tokoh dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis 

adalah tokoh yang berwatak baik sehingga disukai oleh pembaca. Sedangkan 

tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jelek, tidak sesuai dengan apa 

yang diidamkan oleh pembaca (Priatni, 2010:110). 

Pembagian tokoh berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan atas tokoh utama 

dan tokoh bawahan atau pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang 

memegang peran utama, frekwensi kemunculannya sangat tinggi, menjadi 
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pusat penceritaan. Sedangkan tokoh bawahan adalah tokoh yang mendukung 

tokoh utama yang membuat cerita lebih hidup (Priatni, 2010:110). 

Penokohan berkaitan dengan penamaan, pemeranan, keadaan fisik, keadaan 

sosial tokoh, serta karakter tokoh. Hal-hal yang termasuk dalam permasalahan 

penokohan ini saling berhubungan dalam upaya membangun permasalahan-

permasalahan atau konflik kemanusiaan yang merupakan persyaratan utama 

drama. Dalam drama, unsur penokohan merupakan aspek penting selain 

melalui aspek ini, aspek-aspek lain didalam drama dimungkinkan 

berkembang,  unsur penokohan didalam drama terkesan lebih tegas dan jelas 

pengungkapannya dibandingkan dengan fiksi.  

Tokoh itu adalah gerak atau “character is action”. Tokoh dalam drama 

mengacu pada watak (sifat-sifat pribadi seorang pelaku), sementara aktor atau 

pelaku mengacu pada peran yang bertindak atau berbicara dalam hubungan 

nya dengan alur peristiwa (Wiyatmi, 2009:50). 

Cara mengemukakan watak didalam drama lebih banyak bersifat tidak 

langsung, tetapi melalui dialog dan lakuan. Hal ini berbeda dengan yang 

terjadi dalam novel, watak tokoh cenderung disampaikan secara langsung. 

Dalam drama, watak pelaku dapat diketahui dari perbuatan dan tindakan yang 

mereka lakukan, dari reaksi mereka terhadap sesuatu situasi tertentu terutama 

situasi-situasi yang kritis, dari sikap mereka menghadapi suatu situasi atau 

peristiwa atau watak tokoh lain. Disamping itu, watak juga terlihat dari kata-

kata yang diucapkan. Dalam hal ini ada dua cara untuk mengungkapkan watak 

lewat kata-kata (dialog). Pertama, dari kata-kata yang diucapkan  sendiri oleh 

pelaku dalam percakapannya dengan pelaku yang lain. Kedua, melaui kata-
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kata yang diucapkan pelaku lain mengenai diri pelaku tertentu        

(Wiyatmi,2009:50). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut penulis mengacu pada teori bahwa 

tokoh adalah para pelaku atau subjek lirik dalam karya fiksi. Pelaku dalam 

karya fiksi ini adalah orang-orang yang berperan dalam drama tersebut. 

2.5.4 Jenis-Jenis Drama 

Drama dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu drama tragedi, drama komedi, dan 

melodrama. (Hadi, 1988:57) 

1. Drama Tragedi 

Drama tragedi biasanya mengisahkan seorang tokoh tragis yang mempunyai 

ciri-ciri yaitu sebagai berikut 

a. manusia yang memiliki keistimewaan dan berhati mulia. Tokoh ini 

mulia karena memiliki kemampuan merasa, kemampuan berpikir, luas 

pengetahuan dan kepekaan terhadap lingkungan lebih dari manusia 

umumnya. 

b. meskipun tokoh utama dalam (protagonist) istimewa dan berhati mulia 

namun memiliki cacat yang akan menyebabkan kesengsaraan dan 

kejatuhannya serta syukur dihilangkan misalnya terlalu cemburuan, 

cepat marah, gila kekuasaan, penuh keragu-raguan dalam mengambil 

keputusannya dan seterusnya. 

c. jatuhnya tokoh utama ini sampai pada kematiannya disebabkan oleh 

kesalahanya sendiri dan bukan oleh sebab-sebab dari luar seperti 

dibunuh dan mendapat kecelakaan. 
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d. kesedihan yang timbul dari tragedi bukan karena kita menyaksikan 

matinya tokoh yang baik, tetapi justru ketika kita ikut merasakan apa 

yang dirasakan oleh tokoh utama waktu menyadari kesalahan dan 

akibat yang akan menimpanya. 

e. orang yang begitu baik dan punya kelebihan saja dapat jatuh begitu 

parahnya apalagi kalau hal semacam itu menimpa kita yang biasa-biasa 

ini. 

f. kengerian dan ketakutan ini dapat lenyap dan diganti dengan rasa puas, 

apabila pembaca atau penonton dapat menyadari bahwa meskipun 

tokoh utama jatuh dan meninggal namun ia telah berjuang melawan 

kemalangannya sedikit mungkin  

2. Drama Komedi 

Ada beberapa ciri drama komedi, yaitu 

a. komedi mengungkapkan dan mencari kelemahan-kelemahan manusia. 

b. sikap dan kelakuan tokoh-tokohnya dinilai dari aturan-aturan 

masyarakat yang sedang berlaku. Tokoh-tokoh komedi rata-rata orang 

kebanyakan dan bukan orang dengan kedudukan terhormat seperti raja 

dan pangeran. 

c. jalan cerita tak perlu logis dan berkembang menurut hukum sebab 

akibat seperti tragedi. 

d. drama komedi yang ringan, yang romantik, kita menaruh simpati 

kepada tokoh-tokohnya (yang biasanya dalam percintaan) yang 

mengalami berbagai hambatan, namun akhirnya menemukan jalan 

keluarnya dan dengan lancar menuju keperkawinan. 
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3. Melodrama 

Dalam melodrama memiliki ciri-ciri tragedi dan komedi menjadi satu. 

Beberapa ciri melodrama, yaitu sebagai berikut 

1. memegang prinsip moral yang kuat. 

2. cerita dapat membangkitkan rasa simpati kepada tokoh baik yang 

sedang mengalami berbagai macam cobaan akibat ulah dari tokoh 

jahat. 

3. cerita penuh dengan kejadian yang menegangkan dan diluar dugaan. 

4. terdapat tokoh lucu atau eksentrik yang daapat menimbulkan ketawa, 

selain tokoh baik dan tokoh jahat. 

5. sumber cerita melodrama biasanya kejadian-kejadian yang 

menggambarkan, dahsyat, baik yang tersebar disurat-surat kabar, 

maupun dari peristiwa-peristiwa sejarah. 

Bagian Pembantu Drama 

Bagian pembantu drama ada sembilan sebagai berikut 

a. babak : bagian terbesar dalam drama. Dalam babak terjadi adegan-

adegan dan babak biasanya ditandai dengan naik turunnya layar. 

b. adegan : bagian babak dan sebuah adegan hanya menggambarkan satu 

suasana yang merupakan rangkaian suasana sebelum atau sesudahnya. 

Dalam setiap adegan tidak selalu terjadinya pergantian setting atau 

dekor. 
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c. prolog : kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan 

gambaran umum tentang pelaku, konflik atau hal yang terjadi dalam 

drama. 

d. dialog : percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog merupakan hal 

yang penting dalam drama. Dalam drama harus ada penjiwaan emosi 

dan juga dialog disampaikan dengan pengucapan kata serta volume 

suara yang jelas. 

e. monolog : percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. Dengan 

monolog kita akan mengetahui persoalan yang dialami seorang tokoh. 

f. epilog : kata penutup yang mengakhiri suatu pemetasan drama. Efilog 

berguna untuk merumuskan isi pokok drama. 

g. mimik : ialah ekspresi gerak-gerik air muka untuk mengambarkan 

emosi yang sedang dialami pelaku. 

h. pantomim : gerak-gerik anggota badan dalam mengambarkan suatu 

emosi yang sednag dialami pelaku. 

i. pantomimik : gerak-gerik anggota yang dipadukan dengan ekspresi air 

muka dalam mengambarkan suatu situasi yang diperankan pelaku 

(Badrun,1983:27). 

 

2.5.5 Unsur-Unsur Lakon Drama 

Delapan unsur lakon drama sebagai berikut   

1. tema   : pikiran pokok yang mendasari lakon drama. 

2. plot   : rangkaian peristiwa atau jalan cerita drama. 
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3. bahasa  : bahasa sebagai bahan dasar diolah untuk menghasilkan naskah 

drama. Karena itu, penulis lakon harus mengetahui berbagai hal yang 

berkaitan dengan bahasa. 

4. seting   : tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu adegan. 

5. amanat  : pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada 

pembaca naskah atau penonton drama. Hal mendasar yang 

membedakan antara karya sastra puisi, prosa, dan drama adalah pada 

bagian dialog. Dialog adalah komunikasi antar tokoh yang dapat dilihat 

dalam bentuk drama pementasan. 

6. dialog   : jalan cerita lakon drama diwujudkan melalui dialog 

dan gerak yang dilakukan para pemain. 

7. karakter  : karakter atau perwatakan adalah keseluruhan ciri-ciri 

jiwa seorang tokoh dalam lakon drama. 

8. interpretasi  : penulis lakon selalu memanfaatkan kehidupan 

masyarakat sebagai sumber gagasan dalam menulis cerita. Lakon 

drama sebenarnya adalah bagian kehidupan masyarakat yang diangkat 

kepanggung oleh para seniman. Oleh karena itu apa yang ditampilkan 

dipanggung harus bisa dipertanggungjawabkan terutama secara nalar 

(Wiyanto,2002:23). 

Unsur intrinsik drama jika dibandingkan dengan unsur intrinsik fiksi maka 

unsur intrinsik drama dapat dikatakan kurang sempurna. Didalam drama tidak 

ditemukan adanya unsur penceritaan sebagaimana terdapat dalam fiksi. Motif 

didalam drama menjadi penting karena aspek ini sudah menjadi perhatian 

pengarang sewaktu karya drama ditulis. Meskipun dalam menulis pengarang 

dapat mempergunakan kebebasan daya cipta yang dimilikinya, dia tetap harus 
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memikirkan kemungkinan dapat terjadinya laku (action) dipentas. Faktor laku 

merupakan wujud lakon, dan pembebasan merupakan landasannya. Dalam 

fiksi unsur pemaparan dan pembebasan merupakan sarana ampuh pengarang 

dalam mengembangkan daya imajinasinya dalam bentuk satuan-satuan 

peristiwa, sedangkan dalam drama tidak akan terjadi kecuali para tokoh 

memaparkan dan berbicara langsung kepada pembaca atau penonton. Drama 

merupakan sastra yang unik karena bukan hanya melibatkan aktor, melainkan 

juga melibatkan berbagai seniman. Selain itu tontonan drama juga 

mengandung banyak unsur. Unsur-unsur tersebut saling mendukung dan tidak 

dapat dipisahkan dari keutuhan drama (Hasanuddin,1996:75). 

Tahapan pemain Sebelum Pentas  

Sebelum pemain melakukan pementasan, maka pemain harus melakukan 

persiapan agar pertunjukkannya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan 

hasil yang baik. Beberapa tahapan pemain sebelum pentas sebagai berikut 

a. memahami cerita secara keseluruhan. 

b. menganalisis peran yang dimainkan 

c. menganalisi dialog yang diucapkan. 

d. observasi peran yang dimainkan. 

e. mencoba hasil observasi tanpa dialog sesuai peran dalam cerita. 

f. berlatih gerakan dan dialog yang dimainkan. 

g. berlatih dengan lawan main. 

h. berlatih secara keseluruhan alur 
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(skripsi Nurjayanti, 2014) 

2.5.6 Tolok Ukur Keberhasilan Memerankan Tokoh dalam Drama. 

Drama dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan tolok ukur yang 

digunakan. Beberapa hal berikut menjadi tolok ukur keberhasilan memerankan 

tokoh dalam drama sebagai berikut 

1. Ucapan  

Ucapan atau pelapalan merupakan unsur yang harus ada dalam drama karena 

melalui pelapalan, suara atau percakapan isi dan alur cerita dapat terlihat jelas 

serta menonjolkan pikiran dan perasaan. Pelafalan yang baik dari pada pemain 

untuk kepentingan pementasan drama adalah pelapalan yang jelas, merdu, dan 

keras. (1) Jelas, maksudnya artikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap para 

pemain jelas dan jernih kata-kata yang diucapkan jelas terdengar dan benar 

menurut kaidah pengucapannya. (2) Merdu, maksudnya suara yang dihasilkan 

oleh alat ucap manusia itu enak untuk didengar. Kemerduan suara termasuk 

masalah intonasi, tekan dinamik, tekanan tempo, tekanan nada, dan modulasi. 

(3) Keras, maksudnya suara yang dihasilkan, jika diucapkan dapat terdengar 

dengan radius yang cukup luas. Adapun dalam suara atau percakapan ini 

beberapa istilah, yaitu prolog, merupakan peristiwa pendahuluan dalam drama 

(sandiwara) berupa musik, pidato dan sebagainya. Monolog merupakan 

pembicaraan yang dilakukan dengan sendiri (adegan dengan pelaku tunggal 

yang membawakan percakapan seorang diri), dialog merupakan percakapan 

dalam sandiwara yang disajikan dalam bentuk percakapan antar dua tokoh 

atau lebih, epilog adalah bagian penutup pada karya sastra yang fungsinya 
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menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud karya tersebut oleh 

seorang aktor pada akhir cerita (Hasannuddin,1996:161) 

2. Intonasi 

Keseluruhan macam tekanan dan perhentian (dalam ujaran) merupakan satu 

kesatuan yang disebut intonasi. Jadi, intonasi adalah kerjasama antara tekanan 

(nada, dinamik, dan tempo) dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu 

tutur. Intonasi adalah tekanan tinggi rendahnya nada dalam pengucapan satu 

kata dalam sebuah kalimat. Penekanan kejelasan suara memberikan gambaran 

penting tentang tokoh karena memperlihatkan keaslian watak tokoh bahkan 

dapat merefleksikan pendidikan, dan dari mana tokoh berasal (Minderop, 

2005:36). 

Supaya penonton dapat mengikuti dan merasakan percakapan yang sedang 

berlaku di panggung, maka haruslah pemain memperlihatkan modulasi dan 

intonasi yang jelas dan irama yang hidup. Secara normal, nada suara harus 

menyenangkan (manis), berkualitas dan bervariasi. Suara aktor harus dapat 

didengar dan dimengerti penonton, serta diekspresikan tanpa ketegangan 

(Endraswara, 2011:59). Suara itu hendaklah jelas, nyaring, mudah ditangkap, 

komunikatif, dan diucapkan sesuai daerah artikulasinya (Endraswara, 

2011:66). 

3. Pengaturan Jeda 

Irama permainan berarti gerak naik turun permainan yang beraturan, hal ini 

dapat dijumpai dalam gerak dan suara. Tempo yang terlalu cepat akan sukar 

dimengerti, sebaliknya jiak lamban maka permainan akan membosankan, 



56 

 

sehingga tempo permainan harus diatur dengan seksama (Endraswara, 

2011:76). Sutradara harus mengatur cepat lambatnya permainan sehingga 

konflik drama dapat menanjak dan mencapai klimaksnya sesuai dengan 

harapan naskah. Sebab itu, pengaturan kecepatan adegan, dialog, dan saling 

merespon dialog, dirumuskan secara baik oleh sutradara. Ada dialog yang 

harus diselingi jeda (perhentian), tetapi ada dialog yang membutuhkan 

sambutan cepat, mengalir secara berurutan. Tempo itu harus tumbuh dari 

dalam jiwa pemain yang menggambarkan situasi pikiran dan perasaan sang 

peran (Endraswara, 2011:92). 

Jeda atau kesenyapan ini terjadi antara dua bentuk linguistik, baik antar 

kalimat, antar frase, antar kata, antarmorfem, antarsilaba, maupun 

antarfornem. Jeda di antara dua bentuk linguistik yang lebih tinggi tatarannya 

lebih sama kesenyapannya bila dibanding dengan jeda antarfrase. Jeda 

antarfrase lebih lama bila dibanding denganjeda antarkata (Muslich, 

2011:114). 

4. Intensitas dan Kelancaran Berbicara 

Artikulasi yang baik ialah pengucapan yang jelas. Setiap suku kata terucap 

dengan jelas dan terang meskipun diucapkan dengan cepat sekali (Endraswara, 

2011:277). 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaan. 
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Berbeda dengan alat-alat musik, manusia memiliki alat-alat artikulasi untuk 

mengucapkan kata-kata. Alat-alat artikulasi tersebut terdiri dari bibir, gigi, 

lidah, langit-langit, dan hidung. Walaupun pada dasarnya setiap orang 

memiliki unsur-unsur tersebut, tetapi kemampuannya dapat berbeda-beda 

sebab kemampuan ini perlu dipelajari, dilatih, dan dibiasakan (Hadi, 1988:15). 

5. Kemunculan Pertama 

Teknik muncul (technique of entrasce), ialah bagaiman cara seorang pemain 

(aktor) tampil untuk kali pertamanya diatas pentas satu sandiwara. Teknik ini 

penting dibina karena berguna untuk menimbulkan kesan pertama terhadap 

penonton tentang watak peran yang dibawakannya (Endraswara, 2011:72). 

Ilusi penonton terhadap aktor pada saat pertama masuk pentas akan sangat 

menentukan pengembangan acting berikutnya. Oleh sebab itu,sejak muncul 

pertama dipentas, akting pemain hendaknya terarah dan tidak berlebihan 

(Endraswara, 2011:63), 

Cara yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut 

a. pemain muncul dipentas, lalu jeda (berhenti) sekejap guna memberikan 

tekanan, baru akting dilanjutkan. 

b. berikan gambaran pertama tentang watak, gaya ucapan, atau 

pandangan mata. 

c. berikan gambaran perasaan peran. 

d. pemunculan harus sesuai dengan suasana perasaan adegan dan 

perkembangan. 

6. Pemanfaatan Ruang yang ada untuk Memosisikan Tubuh atau       

Blocking. 
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Blocking ialah penempatan pemain dipanggung diusahakan antara pemain 

yang satu dengan yang lainnya tidak saling menutupi sehingga penonton tidak 

dapat melihat pemain yang ditutupi (Endraswara, 2011:278). Dalam metode 

pembelajaran drama, seseorang yang belajar akting akan ditempa oleh 

pengalaman. Oleh sebab itu, baik akting maupun blocking dipanggung perlu 

dipelajari dengan seksama. Kalau akan bergerak dipanggung, blocking perlu 

mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada tujuan atau tidak, untuk apa 

bergerak, tidak membelakangi penonton terlalu lama, diupayakan untuk 

menarik penonton, beralasan, sambil berbicara, jalan pelan, baru bergerak, dan 

tidak tiba-tiba gerak-gerak cepat boleh asalkan mendasar. Jika terlalu banyak 

gerak, penonton akan bingung sendiri (Endraswara, 2011:68) 

7. Ekspresi Dialog untuk Mengambarkan Karakter Tokoh 

Dialog yang baik ialah (1) terdengar (volume baik), (2) jelas (artikulasi baik), 

ucapannya mendukung makna, tidak ambigu, penuh perasaan, (3) dimengerti 

(lafal benar), mudah diselami, mendukung konteks, (4) menghayati (sesuai 

dengan tuntutan/jiwa peran yang ditentukan  dalam naskah) (Endraswara, 

2011:277). 

8. Ekspresi Wajah Mendukung Ekpresi Dialog 

Mimik adalah gerak-gerik raut muka pada permainan sandiwara atau drama. 

Mimik adalah gerak-gerik raut muka pada pemain dan merupakan pernyataan 

perasaan yang dilakukan dengan perubahan-perubahan pada air muka. Di 

dalam drama mimik berperan penting saat pementasan drama berlangsung. 
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Karena mencerminkan perkembangan emosi dan memberikan pengembangan 

pada adegan atau juga pada dialog yang diucapkan. 

Aktor juga harus  berusaha mengambil posisi sedemikian rupa sehingga 

ekspresi wajahnya dan gerak-gerik yang mengandung makna, dapat dihayati 

oleh penonton (Endraswara, 2011:67). Satu kalimat dengan nada dan intonasi 

yang sama dapat berubah arti jika diiringi dengan air muka yang berbeda 

(Endraswara, 2011:74). 

9. Pandangan Mata dan Gerak Anggota Tubuh untuk Mendukung 

Ekspresi Dialog 

 

Aktor harus mampu memerintahkan badan, suara, emosi dan semua situasi 

dramatik. Ia harus mampu membantu dan mengontrol karakter. Tubuh aktor 

harus terkoordinasi secara baik. Movement harus dilaksanakan secara anggun, 

Gesture harus mampu memberikan reinforcement (penguatan) bagi suaranya. 

Semua itu dilakukan oleh aktor secara jelas, logis, menarik, dan bertujuan 

dengan benar. Gaya individual actor harus dikembangkan agar membedakan 

peran satu dengan yang lainnya. Seorang aktor tidak perlu meniru aktor lain 

melainkan harus berusaha menciptakan kreasi sendiri (Endraswara, 2011:62). 

10. Gerakan 

Sikap pemain harus diatur dan ditentukan secara cermat. Sikap itu harus 

memancarkan oleh gerak yakin, yaitu gerak yang disertai oleh alasan yang 

kuat. Kalau tidak ada alasan, lebih baik rileks, mengatur pernafasan untuk 

suatu gerak yang kelak dibutuhkan. Dengan sikap rileks ini, pemain 

dihindarkan dari sikap gugup terhadap peran yang tiba-tiba harus dibawakan. 

Jika ia berbicara harus menghayati benar apa yang dibicarakan, dan 
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mengetahui dengan pasti apa yang dibicarakan lawan bicaranya. Sebab itu 

sikap rileks ini tidak berarti tanpa perhatian. Sikap rileks nya harus selalu 

disertai pemusatan  pikiran dan perhatian terhadap kelangsungan adegan itu 

(Endraswara,2011:92). 

Setiap aktor harus berusaha mengendalikan aktingnya dalam arti semua 

geraknya beralasan dan tidak berlebihan. Semua tindakan acting pemain harus 

disertai emotion touch untuk mengendalikan acting yang dilakukan. Penonton 

harus diberi kesan bahwa acting yang dibawakan tampak wajar dan mudah. 

Aktor harus menguasai permainan secara tuntas, baik dalam seni vocal, fisik, 

maupun emosional. Inilah teknik terbaik. Semua yang diekspresikan harus 

bersifat natural (tidak dibuat-buat). Penampilan yang sempurna akan terlihat 

oleh penonton begitu mudah,begitu benar, tetapi cukup mempesonakan 

penonton karena seolah-olah semua penampilan actor itu tanpa dilatih, tanpa 

dihafalkan (Endraswara, 2011:63). 

Gerak yang baik, yaitu (1) terlihat (blocking baik), cukup beralasan, ada tujuan 

yang pasti, (2) jelas (tidak ragu-ragu, meyakinkan), memilih arah, bermakna, 

(3) dimengerti, (sesuai dengan hukum gerak dalam kehidupan), mengikuti alur 

yang jelas, (4) menghayati (sesuai dengan tuntutan atau jiwa peran) yang 

ditentukan dalam naskah. Komposisi diatur hanya bertujuan ragu-ragu, 

meyakinkan, mempunyai pengertian bahwa gerak yang dilakukan jangan 

setengah-setengah bahkan jangan sampai berlebihan. Kalau ragu-ragu terkesan 

kaku sedangkan kalau berlebihan terkesan  over acting, (2) dimengerti, berarti 

apa yang kita wujudkan dalam bentuk gerak tidak menyimpang dari hukum 

gerak dengan tangan kanan, maka tubuh kita akan miring kekiri, dan 

sebagainya, (3) menghayati berarti gerak-gerak anggota tubuh maupun gerak 



61 

 

wajah harus sesuai tuntutan peran dalam naskah termasuk pula bentuk dan 

usia (Endraswara, 2011:277-278). 

Menentukan Casting 

Casting adalah pemilihan peran. Meng-casting tokoh atau pemain adalah tugas 

sutradara. Tugas ini sebaiknya cukup adil dan proporsional. Adil artinya ada 

kesesuaian dengan isi naskah. Proporsional berarti tidak hanya memilih asal-

asalan (Endraswara, 2011:44) 

1. Casting by ability adalah pemilihan peran berdasarkan kecakapan atau 

kemahiran yang sama atau mendekati peran yang dibawakan. Kecerdasan 

seseorang memegang peranan penting dalam membawakan peran yang 

sulit dan dialognya panjang. Tokoh utama suatu lakon disamping 

persyaratan fisik dan psikologis, juga dituntut memiliki kecerdasan yang 

cukup tinggi sehingga daya hafal dan daya tanggap yang cukup cepat. 

2. Casting to type adalah pemilihan pemeran berdasarkan atas kecocokan 

fisik sipemain. Tokoh tua dibawakan oleh orang tua, tokoh pedagang 

dibawakan oleh orang yang berjiwa dagang, dan sebagainya. 

3. Antitype casting adalah pemilihan pemeran bertentangan dengan watak 

dan ciri fisik yang dibawakan. Sering pula disebut education casting 

karena bermaksud mendidik seseorang memerankan watak dan tokoh yang 

berlawanan dengan wataknya sendiri dan ciri fisiknya sendiri. 

4. Casting to emotional temperamen adalah pemilihan pameran berdasarkan 

observasi kehidupan pribadinya calan pemeran. Mereka yang mempunyai 

banyak kecocokan dengan peran yang dibawakan dalam hal emosi dan 

temperamennya akan terpilih membawakan tokoh itu. Pengalaman masa 
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lalu dalam hal emosi akan memudahkan pemeran tersebut dalam 

menghayati dan menampilkan dirinya sesuai dengan tuntutan cerita. 

Temperamen yang cocok juga akan membantu proses penghayatan diri 

peran yang dibawakan. 

5. Therapeutik-casting adalah pemilihan pemeran dengan maksud untuk 

penyembuhan terhadap ketidak seimbangan psikologis dalam diri 

seseorang. Biasanya watak dan temperamen pemeran bertentangan dengan 

tokoh yang dibawakan, misalnya orang yang selalu ragu-ragu harus 

berperan sebagai orang yang tegas, cepat memutuskan sesuatu. Seorang 

yang curang memerankan tokoh yang jujur atau penjahat berperan sebagai 

polisi. Jika kelainan jiwa cukup serius maka bimbingan khusus sutradara 

akan membantu proses therapeutic itu. 

Peran 

Peranan berasal dari kata peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau 

memegang pimpinan yang terutama. Peranan adalah suatu konsep perihal apa 

yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, 

peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. Rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan 

dari pemegang tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga 

diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan 

lain-lain. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka 

seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan 

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan 
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tersebut karena itulah ada yang disebut dengan role expectation. Harapan 

mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari 

si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari 

pekerjaan atau posisi tersebut. 

 

  

 

2.6   Rencana Pembelajaran 

Menurut peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 

tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah bahwa: rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana 

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah di 

jabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup 

1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator 

untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. 

2.6.1 Langkah-Langkah Menyusun RPP 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
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prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan 

yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

Komponen RPP adalah 

1. Identitas mata pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, 

program-program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 

pertemuan. 

2. Standar kompetensi 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan menimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester 

pada suatu mata pelajaran. 

3. Kompetensi dasar  

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyususnan 

indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

4. Indikator pencapaian kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur 

dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar 

tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator 

pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 
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operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. 

5. Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

 

 

 

6. Materi ajar  

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi. 

7. Alokasi waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD 

dan beban belajar. 

8. Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh peneliti untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar 

atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode 

pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, serta 

karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai 

pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan 

untuk siswa. 

9. Kegiatan pembelajaran 

a. Pendahuluan 
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Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. 

b. Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini 

dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

c. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 

atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut. 

10. Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrument penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar 

penilaian. 

11. Sumber belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi. 
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2.6.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan Pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran; 

b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; 

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

2. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 
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a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alam terkembang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

3) memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; 

5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

b. Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis; 

3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah dan bertindak tanpa rasa takut; 

4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 
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5) memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

6) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan kreasi, kerja 

individual maupun kelompok; 

8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan; 

9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 

didik, 

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar, 

a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 
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b) membantu menyelesaikan masalah; 

c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 

3. Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. bersama-sama dengan pesrta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik; 

e. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

    

 



 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian tindakan memiliki karakteristik tersendiri dan kekhasan. 

Penelitian tindakan kelas merupakan gabungan antara tindakan pembelajaran 

dengan prosedur ilmiah untuk memahami serta ikut dalam proses perbaikan 

pembelajaran. Suharsimi Arikunto (2011:3) mengatakan bahwa penelitian 

tindakan merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar yang berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama. 

 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SMA Negeri 1 Way Tuba Way 

Kanan dengan menggunakan satu kelas yaitu kelas XI IPS 1, oleh karena itu 

respon yang nampak belum dapat dijadikan generalisasi secara umum. 

Kesimpulan dan hasil hanya berlaku pada SMA Negeri 1 Way Tuba Way 

Kanan. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian merupakan cara penelitian yang akan digunakan dalam 

pemecahan masalah. Pendekatan penelitian ini menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK/Action Research). Dengan penekanan hasil belajar 

siswa pada standar kompetensi dasar penerapan model pembelajaran role 

playing untuk meningkatkan keterampilan bermain drama siswa kelas XI IPS 
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1 di SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan. Pemilihan metode ini didasarkan 

pendapat bahwa penelitian tindakan dilakukan tujuan untuk memperbaiki 

suatu praktek pembelajaran di kelas sehingga keterampilan siswa dapat 

meningkat. 

Penelitian tindakan kelas adalah sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di 

dalam kelas. Dikarenakan ada tiga kata yang membentuk PTK sebagai berikut. 

1. Penelitian menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh atau 

informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus 

kegiatan siswa. 

3. Kelas dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Yang dimaksud dengan kelas adalah 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama. 

 

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata diatas yaitu penelitian, 

tidakan, kelas dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan 

oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. 

 

Adapun menurut Masnur Muslich (2011 : 9), bahwa penelitian tindakan kelas 

juga terkait dengan : 
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a. PTK bersifat reflektif. Maksudnya adalah PTK diawali dari proses 

perenungan atas dampak tindakan yang selama ini dilakukan guru terkait 

dengan tugas-tugas pembelajaran di kelas. Dari perenungan ini akan 

diketahui apakah tindakan yang selama ini telah dilakukan telah 

berdampak positif dalam pencapaian tujuan pembelajaran atau tidak. 

b. PTK dilakukan oleh pelaku tindakan. Maksudnya adalah PTK dirancang, 

dilaksanakan, dan dianalisis oleh guru yang bersangkutan dalam rangka 

ingin memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapinya di kelas. 

Kalaupun dilakukan secara kolaboratif, pelaku utama PTK tetap oleh guru 

yang bersangkutan. 

c. PTK dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksudnya 

adalah dengan PTK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas berbagai 

aspek pembelajaran sehingga kompetensi yang menjadi target 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal (efektif dan efesien). 

d. PTK dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas 

diri. Maksudnya adalah setiap langkah yang dilakukan dalam PTK harus 

dilakukan dengan terprogram dan penuh kesadaran sehingga dapat 

diketahui aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki demi 

ketercapaian kompetensi yang ditargetkan. 

e. PTK bersifat situasional dan kontekstual. Maksudnya adalah PTK selalu 

dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu, untuk kelas dan topik mata 

pelajaran tertentu sehingga simpulan atau hasilnya pun hanya di arahkan 

pada konteks yang bersangkutan, bukan untuk konteks yang lain. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

3.2.1 Tempat Penelitian   

 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Satu Way 

Tuba, sebuah sekolah yang termasuk ruang lingkup pemerintah Way Kanan, di 

wilayah provinsi Lampung.  

 

Sekolah Menengah Atas Negeri Satu way Tuba terdiri dari 13 kelas yaitu X1, 

X2, X3, X4, XI IPA1, XI IPA2, XI IPS1, XI IPS2, XII IPA1, XII IPA2, XII 

IPA3, XII IPS1, dan XII IPS2. Alasan peneliti memilih kelas XI IPS1 adalah 

karena peneliti mengajar di kelas tersebut. Jumlah siswa kelas XI IPS1 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas XI IPS1 SMAN 1 Way Tuba Way Kanan 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

Kelas Siswa Laki-laki Siswa Perempuan Jumlah 

XI IPS1 15 orang 15 orang 30 orang 

 

 

3.2.2  Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan dua tahapan, yaitu persiapan 

(prapenelitian) dan pelaksanaan. Tahap prapenelitian dilakukan pada bulan 

Februari 2016, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada awal bulan Maret 2016 

sampai pada pertengahan bulan Maret 2016. 
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3.3 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan Penelitian 

 

Penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk medapatkan data 

yang berhubungan dengan aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran 

dengan model role playing. Penilaian keberhasilan siswa juga dilihat pada 

indikator keberhasilan. 

 

3.3.1. Lama Tindakan 

 

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu dari bulan Februari 2016 

sampai bulan Maret 2016. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa siklus. 

Setiap pertemuan memerlukan waktu sebanyak 2 jam pelajaran (2x45 menit). 

Penelitian ini akan selesai apabila indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

tercapai. 

 

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan pra penelitian melalui pengamatan dan diskusi bersama guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia yang lain untuk mengetahui proses 

belajar bahasa Indonesia yang selama ini berlangsung. 

b. Kelas yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu kelas XI IPS1 (Daftar 

nama siswa). 

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Format APKG 1). 

d. Pelaksanaan Pembelajaran (Format APKG 2). 

e. Rubrik-rubrik penilaian kegiatan siswa. 

f. Pengukuran keterampilan bermain drama siswa di kelas. 
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3.3.2. Indikator Keberhasilan Penelitian 

 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya keterampilan 

bermain drama siswa yang ditunjukkan dengan meningkatnya aspek proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun dengan 

menggunakan model pembelajaran role playing dinyatakan berhasil bila 

nilai lembaran penelitian RPP mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya dan siklus dihentikan jika nilai pada penilaian RPP mencapai 

skor ≥ 75% dengan kategori baik. (dinilai dengan menggunakan format 

APKG 1). 

b. Pelaksanaan pembelajaran dinyatakan berhasil bila dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran mencapai skor ≥ 75% dengan kategori baik 

(dinilai dengan format APKG 2). 

c. Penilaian aktivitas belajar siswa yang aktif pada setiap siklusnya dan siklus 

akan dihentikan jika jumlah siswa yang aktif mencapai skor ≥ 75% dengan 

kategori baik (dinilai dalam format aktivitas belajar siswa). 

d. Penilaian keterampilan bermain drama yang dilakukan dalam bentuk unjuk 

kerja pada setiap siklusnya akan dihentikan jika siswa yang aktif dalam 

setiap indikator mencapai skor ≥ 75% dengan kategori baik (dinilai dalam 

format unjuk kerja siswa). 

 

Untuk lebih jelas mengetahui indikator keberhasilan dalam penelitian ini, 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.2 Indikator Keberhasilan 

No Aspek Kriteria 

1 Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

RPP mencapai skor ≥ 75% 

(kategori baik) 

2 Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan pelaksanaan mencapai 

skor ≥ 75% (kategori baik) 

3 Penilaian aktivitas belajar 

siswa 

Jumlah siswa yang aktif mencapai 

skor ≥ 75% (kategori baik) 

4 Peningkatan keterampilan 

bermain drama dalam bentuk 

unjuk kerja siswa 

Jumlah siswa yang aktif dalam 

setiap indikator mencapai ≥ 75% 

(kategori baik) 

 

  

3.4 Prosedur Penelitian  

 

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan refleksi atas 

proses dan hasil belajar dengan tujuan untuk mencari dan mengidentifikasi 

masalah yang terjadi di kelas. Beberapa masalah yang diidentifikasi dibatasi 

dan dirumuskan dan selanjutnya diupayakan mencari solusinya yang berupa 

perencanaan dan tindakan. Selanjutnya peneliti melakukan tindakan sesuai 

yang direncanakan disertai dengan observasi, kemudian diadakan refleksi. 

Diskusi dilakukan guru dengan siswa di kelas dan rekan sejawat yang ikut 

mengamati kegiatan pembelajaran sehingga menghasilkan perbaikan proses 

untuk tidakan selanjutnya pada siklus berikutnya. 

 

Tahapan penelitian pada suatu siklus meliputi empat tahapan, yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi ini dikemukakan oleh Kurt 

Lewin. Siklus ini berlanjut dan akan berhenti jika dirasa sudah cukup 

memenuhi kebutuhan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Prosedur 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang langkah-

langkahnya diadaptasi dari rancangan penelitian kelas oleh Kurt Lewin. 
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Bagan 3.1 Hubungan Perencanaan, Tindakan, Pengamatan, dan Refleksi Model Kurt 

Lewin 

 

Secara garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim dilakukan dalam penelitian. 

a) Menyusun rancangan tindakan (planning). Dalam tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan akan dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal 

sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan 

tindakan dan pihak yang mengamati proses yang dijalankan. 

b) Pelaksanaan penelitian atau tindakan (acting). Tahap ini merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, berupa langkah-langah 

melakukan tindakan di kelas. 

c) Pengamatan (observing), yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh         

pengamat. Dalam tahap ini, guru sebagai pelaksana (peneliti) dan teman 

sejawat (oberver) mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar 

memperoleh data yang akurat untuk penelitian siklus berikutnya. 

d) Refleksi (reflecting), merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali 

apa yang sudah dilakukan.  Dalam tahap ini, guru berusaha untuk 

menemukan hal-hal  yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sudah 

Tindakan  

(acting) 

Pengamatan 

(observating) 

Perencanaan 

(planning) 

Refleksi 

(reflecting) 
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sesuai dengan rancangan dan secara cermat mengenali hal-hal yang masih 

perlu diperbaiki. 

 

3.4.1 Perencanaan 

 

Menyusun rancangan tindakan (planning). Dalam tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan akan dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan 

secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang 

mengamati proses yang dijalankan. 

 

Pada tahap ini, peneliti merancang atau mendesain suatu tindakan 

pembelajaran role playing untuk meningkatkan keterampilan bermain drama 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan. Perencanaan tindakan 

bermain drama meliputi: 

1. Membuat skenario tindakan (perangkat pembelajaran), 

2. Mempersiapkan sarana pembelajaran, 

3. Menyusun instrument penelitian tentang proses pembelajaran dan 

dampaknya atau hasil, 

4. Menentukan kreteria keberhasilan tindakan dan dampak (hasil-hasilnya), 

5. Pembagian tugas antara guru dan kolaborator. 

 

Pada tahap perencanaan disusun secara rinci kegiatan yang akan dilakukan, 

yaitu 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan 

langkah-langkah dan tujuan pembelajaran yang menggunakan model role 

playing. Adapun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) seperti berikut 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus I) 

 

                                Sekolah  : SMA Negeri 1 Way Tuba 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Pertemuan ke : 1  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (90 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

    14. Mengungkapkan wacana sastra dalam bentuk pementasan drama 

 

B. Kompetensi Dasar 

       14.1   Mengekspresikan dialog para tokoh dalam pementasan drama  

 

C. Indikator 

1) Pengucapan terdengar jelas oleh penonton saat pementasan drama 

2) Intonasi bervariasi sesuai tuntutan naskah drama 

3) Pengaturan jeda tepat sehingga maksut kalimat mudah ditangkap 

penonton saat pementasan drama 

4) Intensitas dan kelancaran berbicara konsisten dalam pementasan drama 

5) Kemunculan pertama mantap dan memberikan kesan yang baik dalam 

pementasan drama 

6) Pemanfaatan ruang yang ada untuk memosisikan tubuh (blocking) saat 

pementasan drama 

7) Ekspresi dialog untuk menggambarkan karakter tokoh (sesuai karakter 

tokoh) saat pementasan drama 

8) Ekspresi wajah mendukung ekspresi dialog (sesuai dengan karakter 

tokoh) saat pementasan drama 

9) Pandangan mata dan gerak anggota tubuh untuk mendukung ekspresi 

dialog (sesuai dengan karakter tokoh) dalam pementasan drama 

10) Gerakan bersifat alamiah dan tak dibuat-buat dalam pementasan drama 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

     Siswa mampu 

1) Mengucapkan dengan jelas sehingga terdengar oleh penonton saat 

pementasan drama 

2) Mengintonasi variasi sesuai tuntutan naskah drama 

3) Mengatur jeda dengan tepat sehingga maksut kalimat mudah ditangkap 

penonton saat pementasan drama 

4) Mengintensitas dan melancarkan berbicara konsisten dalam 

pementasan drama 

5) Memberikan kesan yang baik dan kemunculan pertama mantap dalam 

pementasan drama 

6) Memanfaatan ruang yang ada untuk memosisikan tubuh (blocking) saat 

pementasan drama 

7) Mengekspresi dialog untuk menggambarkan karakter tokoh (sesuai 

karakter tokoh) saat pementasan drama 

8) Mengekspresi wajah untuk mendukung ekspresi dialog (sesuai dengan 

karakter tokoh) saat pementasan drama 
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9) Menggerakkan anggota tubuh dan pandangan mata untuk mendukung 

ekspresi dialog (sesuai dengan karakter tokoh) dalam pementasan 

drama 

10) Melakukan gerakan yang bersifat alamiah dan tak dibuat-buat dalam 

pementasan drama 

 

E. Materi Pokok 

1) Teks drama 

2) Bermain drama 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran  

No. Kegiatan Alokasi 

waktu 

Metode 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3         

Pendahuluan 

Guru 

- Mengkondisikan kelas 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Pengantar teknik bermain drama. (eksplorasi) 

 

Kegiatan Inti (langkah-langkah role playing) 

Siswa membentuk kelompok drama 

1) Memperkenalkan siswa pada permasalahan 

yang mereka sadari sebagai suatu hal yang 

bagi semua orang perlu mempelajari dan 

menguasai 

2) Membahas karakter dari setiap pemain dan 

menentukan siapa yang  akan 

memainkannya. 

3) Mendiskusikan dengan siswa tentang 

penataan panggung 

4) Mempersiapkan siswa sebagai pengamat 

dalam bermain drama 

5) Memainkan peran secara spontan oleh 

siswa 

6) Mendiskusikan permainan yang telah 

dilakukan dan melakukan evaluasi terhadap 

peran-peran yang dilakukan antara guru 

dan siswa. 

7) Memainkan peran ulang, siswa dapat 

memainkan perannya lebih sesuai dengan 

skenario 

8) Mendiskusikan  dan mengevaluasi peran 

agar lebih diarahkan pada realitas antara 

guru dan siswa. 

9) Mengajak siswa untuk berbagi pengalaman 

tentang tema permainan drama yang telah 

dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat 

kesimpulan. 

Penutup   
Guru bersama siswa 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

70 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Tanya jawab 

diskusi 

unjuk kerja 
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No. Kegiatan Alokasi 

waktu 

Metode 

 - menyimpulkan materi pembelajaran 

- refleksi 

- memberikan tindak lanjut berupa tugas di 

rumah  

menit 

 

 

 

G. Media 

 1.  Teks drama dengan judul “Aladin” dan “Cinderella” 

2. Buku Kompeten Berbahasa Indonesia, Erlangga, Jakarta 

 

H. Evaluasi 

Jenis Tagihan: 

 tugas individu 

 tugas kelompok 

Bentuk Instrumen: 

 unjuk kerja (siswa bermain drama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui :        .....................,             

Kepala Sekolah                                              Guru Mata Pelajaran 

   

   

             

 

 

 

...................................                                      ......................................... 
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Tabel 3.3 

Instrumen penilaian penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) model role playing pada kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba 

Way Kanan tahun pelajaran 2015/2016  

No Komponen  
Pelaksanaan  Skor Nilai Ket.  

Ya Tidak 5 4 3 2 1 

1 Kejelasan perumusan tujuan 

pembelajaran (tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

dan memuat perilaku hasil 

belajar) 

        

2 Pemilihan materi ajar (sesuai 

dengan tujuan dan karakteristik 

peserta) 

        

3 Pengorganisasian materi ajar 

(keruntutan, sistematika, dan 

kesesuaian dengan alokasi 

waktu) 

        

4 Pemilihan sumber/media 

pembelajaran (sesuai dengan 

tujuan, materi, dan karakteristik 

peserta didik) 

        

5 Kejelasan skenario 

pembelajaran (langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran awal, 

inti, dan penutup) 

        

6 Kerincian skenario 

pembelajaran (setiap langkah 

tercermin strategi/metode dan 

alokasi waktu pada setiap 

tahapan) 

        

7 Kesesuaian teknik dengan 

tujuan pembelajaran 
        

8 Kelengkapan instrumen 

(pedoman penyekoran) 
        

Keterangan:  ketercapaian  : 85% - 100% = A    Baik Sekali 

1 = sangat kurang           70% -   84% = B    Baik    

2 = kurang                           55% -   69% = C    Cukup    

3 = cukup                         <55% = D    Kurang    

4 = baik 

5 = sangat baik   

 

 

 

            
              

                  
                     

 

 

 

Penilaian terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berpedoman pada 

rubrik di bawah ini 
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Tabel 3.4 

Rubrik Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

1 Kejelasan 

perumusan tujuan 

pembelajaran (tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

dan mengandung 

perilaku hasil 

belajar). 

a. Dirumuskan secara jelas. 

b. Lengkap mengandung 

ABCD. 

c. Berurutan, lengkap. 

d. Tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak. 

2. 1 deskriptor 

tampak 

3. 2 deskriptor 

tampak. 

4. 3 deskriptor 

tampak. 

5. 4 deskriptor 

tampak. 

2 Pemilihan materi 

ajar. 

a. Dikembangkan  sesuai 

tujuan pembelajaran. 

b. Relevan dengan 

perkembangan terakhir. 

c. Sesuai karakteristik 

siswa. 

d. Sesuai dengan KD. 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak. 

2. 1 deskriptor 

tampak 

3. 2 deskriptor 

tampak. 

4. 3 deskriptor 

tampak. 

5. 4 deskriptor 

tampak. 

3 Pengorganisasian 

materi ajar. 

a. Dikembangkan sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Relevan dengan 

perkembangan terakhir. 

c. Materi ajar runtut. 

d. Sesuai dengan alokasi 

waktu. 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak. 

2. 1 deskriptor 

tampak 

3. 2 deskriptor 

tampak. 

4. 3 deskriptor 

tampak. 

5. 4 deskriptor 

tampak. 
4 Pemilihan 

sumber/media 

pembelajaran. 

a. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Sesuai dengan 

materi/bahan. 

c. Sesuai dengan 

perkembangan siswa. 

d. Dicantumkan lebih dari 

satu. 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak. 

2. 1 deskriptor 

tampak 

3. 2 deskriptor 

tampak. 

4. 3 deskriptor 

tampak. 

5. 4 deskriptor 

tampak. 
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No 
Indikator 

 
Deskriptor Skala Penilaian 

5 Kejelasan skenario 

pembelajaran. 

a. Ada pendekatan 

pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Ada metode pembelajaran 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

c. Langkah kegiatan 

pembelajaran sistematis 

d. Jenis kegiatan 

pembelajaran bervariasi 

e. Ada alokasi waktu yang 

terperinci 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak. 

2. 1 deskriptor 

tampak 

3. 2 deskriptor 

tampak. 

4. 3 deskriptor 

tampak. 

5. 4 deskriptor 

tampak. 

6 Kerincian skenario 

pembelajaran. 

a. Tercermin strategi 

pembelajaran. 

b. Tercermin metode 

pembelajaran. 

c. Tercermin 

strategi/metode 

pembelajaran. 

d. Ada alokasi waktu tiap 

tahap. 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak. 

2. 1 deskriptor 

tampak 

3. 2 deskriptor 

tampak. 

4. 3 deskriptor 

tampak. 

5. 4 deskriptor 

tampak. 
7 Kesesuaian teknik 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

a. Tidak ada kesesuaian 

teknik pembelajaran 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Ada teknik pembelajaran 

namun, kurang sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

c. Tidak ada teknik 

pembelajaran. 

d. Ada teknik pembelajaran. 

e. Ada kesesuaian teknik 

pembelajaran 

1. Jika tampak 

deskriptor C. 

2. Jika tampak 

deskriptor A 

3. Jika tampak 

deskriptor B. 

4. Jika tampak 

deskriptor D. 

5. Jika tampak 

deskriptor E. 

8 Kelengkapan 

instrumen 

penilaian. 

a. Ditentukan prosedur 

penilaian. 

b. Ditentukan jenis penilaian 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

c. Dirumuskan alat 

penilaian yang sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

d. Dicantumkan 

penyekoran. 

1. Tidak ada 

deskriptor tampak. 

2. 1 deskriptor 

tampak 

3. 2 deskriptor 

tampak. 

4. 3 deskriptor 

tampak. 

5. 4 deskriptor 

tampak. 
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b. Menyusun Instrumen penilaian kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

langkah-langkah dan tujuan pembelajaran yang menggunakan model role 

playing. Adapun instrumen penilaian kegiatan pembelajaran seperti berikut 

Tabel 3.5 

Instrumen penilaian kegiatan pembelajaran (sesuai dengan standar 

proses) model role playing pada kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1  

Way Tuba Way Kanan tahun pelajaran 2015/2016 

No Komponen 
Pelaksanaan Skor nilai Ket. 

Ya Tidak 5 4 3 2 1 

I Prapembelajaran.         

1.Mempersiapkan siswa untuk 

belajar. 
        

2.Melakukan kegiatan apersepsi.          

II Kegiatan Inti Pembelajaran.         

A Penguasaan Materi 

Pembelajaran 

        

3.Menunjukkan penguasaan 

materi pembelajaran. 
        

4.Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan. 
        

5.Menyampaikan materi yang 

jelas, sesuai dengan hirarki 

belajar dan karateristik siswa. 

        

6.Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan. 
        

B Pendekatan/ strategi 

pembelajaran  

        

7.Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai dan 

karakteristik siswa. 

        

8.Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut. 
        

9.Menguasai kelas.         

10.Melaksanakan pembelajaran 

dengan model role playing 
        

11.Melaksanakan pembelajaran 

yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif. 

        

12.Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan. 

        

C Pemanfaatan Sumber Belajar/ 

Media Pembelajaran 

        

13.Menggunakan media secara 

efektif dan efisien 
        

14.Menghasilkan pesan yang 

menarik. 
        

15.Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media. 
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No Komponen 
Pelaksanaan Skor nilai 

Ket. 
Ya Tidak 5 4 3 2 1 

D Pembelajaran yang Memicu 

dan Memelihara Keterlibatan 

Siswa  

        

16.Menumbuhkan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran. 
        

 17.Menunjukan sikap terbuka 

terhadap respon siswa. 
        

18.Menumbuhkan kerjasama dan 

antusiasme siswa dalam belajar.  
        

E Penilaian Proses dan Hasil 

Belajar 

        

19.Memantau kemajuan belajar 

selama proses 
        

20.Melakukan penilaian akhir 

sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 

        

F Penggunaan Bahasa         

21.Menggunakan bahasa lisan 

dan tulis secara jelas, baik dan 

benar.  

        

22.Menyampaikan pesan dengan 

gaya yang sesuai 
        

G Penutup         

23.Melakukan refleksi dan 

membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa. 

        

24.Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan 

kegiatan atau tugas sebagai 

pekerjaan rumah. 

 

        

Skor total  
   Keterangan:   ketercapaian  : 85% - 100% = A    Baik Sekali 

    1 = sangat kurang                                                70% -   84% = B    Baik   

    2 = kurang                                           55% -   69% = C    Cukup   

    3 = cukup                                       <55% = D    Kurang   

    4 = baik 

    5 = sangat baik   
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Tabel 3.6 

Rubrik Penilaian Kegiatan Pembelajaran Kurikulum  

Tingkat Satuan Pendidikan 

No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

1 Mempersiapkan 

siswa untuk 

belajar 

a. Ada persiapan siswa untuk 

belajar 

b. Persiapan siswa untuk 

belajar dilakukan dengan 

baik 

c. Persiapan siswa untuk 

belajar dilakukan dengan 

benar 

d. Mengkondisikan kelas. 

e. Mengkondisikan siswa 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

2 Melakukan 

kegiatan 

apersepsi 

a. Dilakukan orientasi. 

b. Dilakukan apersepsi 

c. Ada usaha motivasi siswa 

d. Ada pemberian acuan 

e. Ada penyampaian materi 

pembelajaran. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

3 Menunjukkan 

pengusaan 

materi 

a. Mengusai bahan. 

b. Penyajiannya jelas. 

c. Penyajiannya sistematis. 

d. Ada pengayaan materi 

e. Penyajian baik 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

4 Menyajikan 

materi dengan 

pengetahuan 

yang relevan 

a. Mengaitkan materi dengan 

pengtahuan yang relevan. 

b. Tidak mengaitkan materi 

dengan pengetahuan yang 

relevan. 

c. Mengaitkan pengetahuan 

yang relevan dengan baik. 

d. Mengaitkan pengetahuan 

yang relevan dengan 

cukup. 

e. Mengaitkan pengetahuan 

yang relevan dengan 

kurang baik. 

1. Jika tampak 

deskriptor B. 

2. Jika tampak 

deskriptor E. 

3. Jika tampak 

deskriptor D. 

4. Jika tampak 

deskriptor C. 

5. Jika tampak 

deskriptor A. 

 

 

 

5 Menyampaikan 

materi dengan 

jelas, sesuai 

dengan hirarki 

dan belajar 

karakteristik 

siswa 

a. Menyampaikan materi 

dengan sangat jelas. 

b. Menyampaikan materi 

dengan jelas. 

c. Menyampaikan materi 

dengan tidak jelas. 

d. Menyampaikan materi 

sesuai dengan hirarki 

belajar. 

e. Menyampaikan materi 

sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

 

 

 

1. Jika tampak 

deskriptor C. 

2. Jika tampak 

deskriptor B. 

3. Jika tampak 

deskriptor A. 

4. Jika tampak 

deskriptor D. 

5. Jika tampak 

deskriptor E. 
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No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

6 Mengaitkan 

materi dengan 

realitas 

kehidupan. 

a. Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan dengan 

sangat baik. 

b. Mengaitkan materi dengan 

realita kehidupan dengan 

baik. 

c. Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan dengan 

cukup. 

d. Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan dengan 

kurang. 

e. Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan dengan 

tidak baik. 

1. Jika tampak 

deskriptor E. 

2. Jika tampak 

deskriptor D. 

3. Jika tampak 

deskriptor C. 

4. Jika tampak 

deskriptor B. 

5. Jika tampak 

deskriptor A. 

 

 

 

7 Melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

kompetensi 

(tujuan) yang 

akan dicapai dan 

karakteristik 

siswa. 

a. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi siswa. 

b. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan tujuan. 

c. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik   

siswa. 

d. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan kemampuan siswa. 

e. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan dunia siswa. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

8 Melaksanakan 

pembelajaran 

secara runtut. 

a. Melaksanakan 

pembelajaran secara 

umum. 

b. Melaksanakan 

pembelajaran secara jelas. 

c. Melaksanakan 

pembelajaran secara 

sistematis. 

d. Melaksanakan 

pembelajaran secara baik. 

e. Melaksanakan 

pembelajaran secara benar. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

9 Menguasai 

kelas. 

a. Kondisi kelas baik. 

b. Kondisi kelas nyaman. 

c. Kondisi kelas enak. 

d. Kondisi kelas santai. 

e. Kondisi kelas 

menyenangkan. 

 

 

 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 
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No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

10 Melaksanakan 

pembelajaran 

dengan model 

role playing 

a. Melaksanakan 

pembelajaran yang 

menggunakan model role 

playing di awal kegiatan 

inti. 

b. Melaksanakan 

pembelajaran yang  

menggunakan model role 

playing di pertengahan 

kegiatan inti. 

c.  Melaksanakan 

pembelajaran yang 

menggunakan model role 

playing di akhir kegiatan 

inti. 

d. Melaksanakan 

pembelajaran yang 

menggunakan model role 

playing dari awal hingga 

akhir kegiatan inti. 

e. Melaksanakan 

pembelajaran yang 

menggunakan model role 

playing pada waktu yang 

tepat. 

 

1. Jika tampak 

deskriptor A. 

2. Jika tampak 

deskriptor B. 

3. Jika tampak 

deskriptor C. 

4. Jika tampak  

deskriptor D. 

5. Jika tampak 

deskriptor E. 

 

 

 

11 Melaksanakan 

pembelajaran 

yang 

memungkinkan 

tumbuhnya 

kebiasaan 

positif. 

a. Siswa belajar aktif. 

b. Siswa belajar antusias. 

c. Siswa belajar termotivasi. 

d. Siswa belajar dengan 

semangat. 

e. Siswa belajar dengan 

cermat. 

 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

12 Melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

alokasi waktu 

yang 

direncanakan. 

a. Belajar tepat waktu. 

b. Belajar cepat. 

c. Belajar terencana. 

d. Belajar sistematis. 

e. Belajar padu. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

13 Menggunakan 

media secara 

efektif dan 

efisien 

a. Media belajar memadai. 

b. Media belajar canggih. 

c. Media belajar tersedia. 

d. Media belajar lengkap. 

e. Media belajar kondisi baik. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 
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No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

14 Menghasilkan 

pesan yang 

menarik. 

a. Pembelajaran 

menghasilkan pesan yang 

menarik. 

b. Pembelajaran 

menghasilkan pesan yang 

banyak. 

c. Pembelajaran 

menghasilkan pesan yang 

berkesan. 

d. Pembelajaran 

menghasilkan pesan yang 

sederhana. 

e. Pembelajaran 

menghasilkan pesan yang 

lengkap. 

 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

15 Melibatkan 

siswa dalam 

pemanfaatan 

media. 

a. Siswa aktif dalam 

pemanfaatan media. 

b. Siswa ikut menyediakan 

media. 

c. Siswa ikut menjaga dalam 

pemanfaatan media. 

d. Siswa antusias dalam 

pemanfaatan media. 

e. Siswa senang dalam 

pemanfaatan media. 

 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

16 Menumbuhkan 

partisipasi siswa 

dalam 

pembelajaran. 

a. Upaya menertibkan siswa. 

b. Upaya melibatkan siswa. 

c. Menangani perilaku siswa 

bermasalah. 

d. Menata fisik kelas. 

e. Menumbuhkan partisifasi 

siswa dalam pembelajaran. 

 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

17 Menunjukan 

sikap terbuka 

terhadap respon 

siswa. 

a. Menunjukkan sikap 

terbuka terhadap siswa. 

b. Mengajak siswa terlibat 

dalam pembelajaran. 

c. Ada prakarsa. 

d. Peka terhadap masalah. 

e. Berani mengambil 

keputusan. 

 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

18 Menumbuhkan 

kerjasama dan 

antusiasme 

siswa dalam 

belajar. 

a. Siswa bekerjasama. 

b. Siswa kompak. 

c. Siswa antusias. 

d. Siswa semangat. 

e. Siswa termotivasi. 

 

 

 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 
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No Indikator Deskriptor Skala Penilaian 

19 Memantau 

kemajuan 

belajar selama 

proses 

a. Memantau kemajuan 

belajar selama proses 

pembelajaran. 

b. Mengamati kemajuan 

belajar selama proses 

pembelajaran. 

c. Mengarahkan kemajuan 

belajar. 

d. Memberi bimbingan untuk 

kemajuan belajar. 

e. Menyampaikan kemajuan 

belajar. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

20 Melakukan 

penilaian akhir 

sesuai dengan 

kompetensi 

(tujuan) 

a. Pre tes. 

b. Penilaian proses. 

c. Penilaian akhir. 

d. Umpan balik. 

e. Pengayaan. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

21 Menggunakan 

bahasa lisan dan 

tulis secara 

jelas, baik dan 

benar. 

a. Menggunakan bahasa lisan 

dan tulis secara benar. 

b. Menggunakan bahasa lisan 

dan tulis secara baik. 

c. Menggunakan bahasa lisan 

dan tulis secara jelas. 

d. Menggunakan bahasa lisan 

dan tulis secara sederhana. 

e. Menggunakan bahasa lisan 

dan tulis secara ilmiah. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor 

tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

22 Menyampaikan 

pesan dengan 

gaya yang 

sesuai 

a. Pesan dengan cara yang 

baik. 

b. Pesan dengan cara yang 

sopan. 

c. Pesan dengan cara yang 

sederhana. 

d. Pesan dengan cara yang 

menarik. 

e. Pesan dengan cara yang 

menyenangkan. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

23 Melakukan 

refleksi dan 

membuat 

rangkuman 

dengan 

melibatkan 

siswa. 

a. Ada kesungguhan. 

b. Ada ketegasan. 

c. Ada keterbukaan. 

d. Ada keobjektifan. 

e. Ada kebersamaan. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 

24 Melaksanakan 

tindak lanjut 

dengan 

memberikan 

arahan kegiatan 

atau tugas 

sebagai 

pekerjaan 

rumah. 

a. Ada pengayaan. 

b. Ada tugas kelompok. 

c. Ada tindak lanjut. 

d. Ada arahan. 

e. Ada tugas mandiri. 

1. 1 deskriptor tampak. 

2. 2 deskriptor tampak. 

3. 3 deskriptor tampak. 

4. 4 deskriptor tampak. 

5. 5 deskriptor tampak. 
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c. Menyusun lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

Tabel 3.7 

Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

 
Hari, Tanggal  :  

Observer     :   
 

No. Nama 
1 2 3 4 5 

∑ 
Ket. 

a b c a b c a b c a b c a b c  

1                   

2                   

3                   
4                   

5                   

…                   

Jumlah                  

Keterangan : 
1. Kesiapan belajar                     a = Amat Baik 
2. Interaksi antarsiswa                  b = Baik 
3. Interaksi siswa guru                  c = Cukup 
4. Tanggung jawab 
5. Pemahaman Tugas  

     
 

 

            
                       

                             
       

 

 

d. Menyusun lembar keterampilan bermain drama siswa dalam bentuk unjuk 

kerja. 
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Tabel 3.8 

Indikator dan Deskriptor Keterampilan Siswa dalam Memerankan 

Tokoh Drama 

 

No Indikator Skor Deskriptor 1 2 3 4 5 

1 Ucapan 

(terdengar 

jelas oleh 

penonton) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Pelafalan jelas, tidak 

terdengar, tidak merdu, 

tidak komunikatif,  dan 

tidak alamiah. 

Pelafalan jelas, terdengar 

keras, tidak merdu, tidak 

komunikatif, dan tidak 

alamiah. 

Pelafalan jelas, terdengar 

keras, merdu, tidak 

komunikatif, dan tidak 

alamiah. 

Pelafalan jelas, terdengar 

keras, merdu, komunikatif, 

dan tidak alamiah. 

Pelafalan jelas, terdengar 

keras, merdu, komunikatif, 

dan jelas. 

 

    

2 Intonasi 

(bervariasi 

sesuai 

tuntutan 

naskah) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Bervariasi, tidak sesuai 

artikulasi, tidak jelas, tidak 

nyaring, ketidaktepatan 

tekanan. 

Bervariasi, sesuai 

artikulasi, tidak jelas, tidak 

nyaring, ketidaktepatan 

tekanan. 

Bervariasi, sesuai 

artikulasi,  jelas, tidak 

nyaring, ketidaktepatan 

tekanan. 

Bervariasi, sesuai 

artikulasi,  jelas,  nyaring, 

ketidaktepatan tekanan. 

Bervariasi, sesuai 

artikulasi,  jelas,  nyaring, 

ketepatan tekanan. 
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No Indikator Skor Deskriptor 1 2 3 4 5 

3 Pengaturan 

jeda 

(pengaturan 

jeda tepat 

sehingga 

maksud 

kalimat 

mudah di 

tangkap 

penonton) 

    1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Ada jeda, maksud kalimat 

tidak mudah ditangkap, 

tidak beraturan, tidak tepat, 

dan tidak sesuai naskah. 

Ada jeda, maksud kalimat  

mudah ditangkap, tidak 

beraturan, tidak tepat, dan 

tidak sesuai naskah. 

Ada jeda, maksud kalimat  

mudah ditangkap, 

beraturan, tidak tepat, dan 

tidak sesuai naskah. 

Ada jeda, maksud kalimat  

mudah ditangkap, 

beraturan, tepat, dan tidak 

sesuai naskah. 

Ada jeda, maksud kalimat  

mudah ditangkap, 

beraturan,  tepat, dan  

sesuai naskah. 

 

 

 

    

4 Intensitas dan 

kelancaran 

berbicara 

(konsisten) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Dimengerti, tidak lancar, 

terbata-bata, tidak jelas, 

dan tidak konsisten. 

Dimengerti,  lancar, 

terbata-bata, tidak jelas, 

dan tidak konsisten. 

Dimengerti,  lancar, tidak 

terbata-bata, tidak jelas, 

dan tidak konsisten. 

Dimengerti, tidak lancar, 

tidak terbata-bata, jelas, 

dan tidak konsisten. 

Dimengerti,  lancar, tidak 

terbata-bata,  jelas, dan 

konsisten.  
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No Indikator Skor Deskriptor 1 2 3 4 5 

5 Kemunculan 

pertama 

(mantap dan 

memberikan 

kesan yang 

baik) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Terlihat, tindakan tidak 

sesuai dengan tuntutan 

dalam naskah, sikap yang 

tidak wajar, tidak 

meyakinkan, dan gerakan 

tidak beralasan. 

Terlihat, tindakan sesuai 

dengan tuntutan dalam 

naskah, sikap yang tidak 

wajar, tidak meyakinkan, 

dan gerakan tidak 

beralasan. 

Terlihat, tindakan sesuai 

dengan tuntutan dalam 

naskah, sikap yang  wajar, 

tidak meyakinkan, dan 

gerakan tidak beralasan. 

Terlihat, tindakan sesuai 

dengan tuntutan dalam 

naskah, sikap yang  wajar,  

meyakinkan, dan gerakan 

tidak beralasan. 

Terlihat, tindakan  sesuai 

dengan tuntutan dalam 

naskah, sikap yang  wajar, 

meyakinkan, dan bergerak 

beralasan. 

 

    

6 Pemanfaatan 

ruang yang 

ada untuk 

memosisikan 

tubuh 

(blocking) 

saat 

pementasan 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

Terlihat, tidak ada tujuan, 

tidak sesuai, 

mengelompok, dan 

membelakangi penonton. 

Terlihat, ada tujuan, tidak 

sesuai, mengelompok, dan 

membelakangi penonton. 

Terlihat, ada tujuan, 

sesuai, mengelompok, dan 

membelakangi penonton. 

Terlihat, ada tujuan, 

sesuai, tidak  

mengelompok, dan 

membelakangi penonton. 

Terlihat, ada tujuan, 

sesuai, tidak 

mengelompok, dan tidak 

membelakangi penonton. 
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No Indikator Skor Deskriptor 1 2 3 4 5 

7 Ekspresi 

dialog untuk 

menggambark

an karakter 

tokoh (sesuai 

karakter 

tokoh) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Sesuai karakter, tidak 

terdengar, tidak jelas, tidak 

dimengerti, dan tidak 

menghayati. 

Sesuai karakter,  terdengar, 

tidak jelas, tidak 

dimengerti, dan tidak 

menghayati. 

Sesuai karakter, terdengar,  

jelas, tidak dimengerti, dan 

tidak menghayati. 

Sesuai karakter,  terdengar,  

jelas, dimengerti, dan tidak 

menghayati. 

Sesuai karakter, terdengar,  

jelas,  dimengerti, dan 

menghayati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

8 Ekspresi 

wajah 

mendukung 

ekspresi 

dialog (sesuai 

dengan 

karakter 

tokoh) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Mendukung dialog, 

refleksi emosi tidak tepat, 

tidak menghayati, tidak 

mencerminkan watak, dan 

tidak memberikan 

pengembangan pada 

adegan. 

Mendukung dialog, 

refleksi emosi tepat, tidak 

menghayati, tidak 

mencerminkan watak, dan 

tidak memberikan 

pengembangan pada 

adegan. 

Mendukung dialog, 

refleksi emosi tepat, 

menghayati, tidak 

mencerminkan watak, dan 

tidak memberikan 

pengembangan pada 

adegan. 

Mendukung dialog, 

refleksi emosi tepat, 

menghayati, 

mencerminkan watak, dan 

tidak memberikan 

pengembangan pada 

adegan. 

Mendukung dialog, 

refleksi emosi tepat, 

menghayati,  
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mencerminkan watak, dan 

memberikan 

pengembangan pada 

adegan. 

9 Pandangan 

mata dan 

gerak anggota 

tubuh untuk 

mendukung 

ekspresi 

dialog (sesuai 

karakter 

tokoh) 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Pandangan mata dan gerak 

tubuh sesuai karakter 

tokoh, tidak alamiah, tidak 

beralasan, ragu-ragu, dan 

tidak jelas. 

Pandangan mata dan gerak 

tubuh sesuai karakter 

tokoh, alamiah, tidak 

beralasan, ragu-ragu, dan 

tidak jelas. 

Pandangan mata dan gerak 

tubuh sesuai karakter 

tokoh, alamiah, beralasan, 

ragu-ragu, dan tidak jelas. 

Pandangan mata dan gerak 

tubuh sesuai karakter 

tokoh, alamiah, beralasan, 

tidak ragu-ragu, dan tidak 

jelas. 

Pandangan mata dan gerak 

tubuh sesuai karakter 

tokoh, alamiah, beralasan, 

tidak ragu-ragu, dan  jelas. 

 

    

10 Gerakan 

(bersifat 

alamiah dan 

tak dibuat-

buat) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Jelas, tidak meyakinkan, 

tidak alamiah, tidak rileks, 

dan tidak menghayati. 

Jelas, meyakinkan, tidak 

alamiah, tidak rileks, dan 

tidak menghayati.  

Jelas, meyakinkan, 

alamiah, tidak rileks, dan 

tidak menghayati. 

Jelas, meyakinkan,  

alamiah,  rileks, dan tidak 

menghayati. 

Jelas,  meyakinkan, 

alamiah,  rileks, dan  

menghayati. 

 

    

Sumber : penelitian terdahulu (skripsi Nurjayanti, 2014) 

Keterangan:   ketercapaian  : 85% - 100% = A    Baik Sekali 

    1 = sangat kurang                                                70% -   84% = B    Baik   

    2 = kurang                                           55% -   69% = C    Cukup   

    3 = cukup                                       <55% = D    Kurang   

    4 = baik 

    5 = sangat baik   
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3.4.2 Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan penelitian atau tindakan (acting). Tahap ini merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, berupa langkah-langah melakukan 

tindakan di kelas. 

 

Salah satu yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan kelas yaitu 

bagaimana langkah-langkah praktis pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

tersebut dapat dijabarkan secara jelas dan mudah dipahami. Untuk mengetahui 

bagian yang difokuskan pada kegiatan pokok pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas adalah (1) Planning, (2) acting, (3) observing, (4) reflecting. Apabila 

satu siklus belum menunjukkan tanda-tanda perubahan kearah perbaikan 

(peningkatan mutu), kegiatan penelitian dilanjutkan pada siklus kedua, dan 

seterusnya, sampai peneliti merasa puas. Komponen pokok dalam penelitian 

tindakan kelas Kurt Lewin adalah : 

1. Perencanaan (planning) 

2. Pelaksanaan (acting) 

3. Pengamatan (observing) 

4. Refleksi (reflecting) 
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Bagan 3.2 Siklus kegiatan pemecahan masalah 

Hubungan keempat konsep pokok tersebut dapat diuraikan beberapa kegiatan 

sebagai berikut : 

3.4.2.1. Siklus I 

a. Perencanaan ( Planning ) 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi 

drama 

meliputi pengertian drama, jenis-jenis drama, dan unsur-unsur drama. 

2. Mempersiapkan alat pengumpul data yaitu lembar observasi untuk rencana 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran, dan  

3. Mempersiapkan lembar penilaian unjuk kerja keterampilan bermain 

drama. 

Planinng 

Acting 

Observing 

Reflecting 

Revised 

Planing 

Re-acting 

Re-Observing 

Re-reflecting 
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b. Pelaksanaan Tindakan ( Acting ) 

1. Pertemuan Pertama 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

d. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi meliputi 

pengertian drama, jenis-jenis drama, dan unsur-unsur drama. 

e. Guru membentuk siswa menjadi 2 kelompok, satu kelompok dengan judul 

drama ”Aladin” yang terdiri dari 10 siswa, dan kelompok satunya dengan 

judul drama ”Cinderella” yang terdiri dari 20 siswa. 

f. Guru membagikan teks drama kepada masing-masing kelompok. 

g. Siswa berkumpul bersama kelompoknya untuk menentukan perannya 

masing-masing. 

h. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan perlengkapan yang 

akan digunakan untuk pementasan drama pada pertemuan selanjutnya. 

i. Siswa diberi kesempatan untuk berlatih dalam kelompok. 

j. Guru melakukan undian untuk menentukan kelompok yang akan maju 

sekaligus menentukan pengamat yang ditugasi mengamati pertunjukkan 

masing-masing kelompok pada pertemuan selanjutnya. 

k. Perwakilan kelompok maju menjelaskan hasil diskusi kelompok dalam 

menentukan perlengkapan yang dibutuhkan dalam bermain drama pada 

pertemuan selanjutnya. 

l. Guru memberikan penguatan dan mengulas materi penting dalam 

pembelajaran. 
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m. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya hal-hal yang belum 

dipahami dalam pembelajaran. 

n. Siswa bersama guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran. 

o. Guru memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut agar siswa berlatih 

bermain drama bersama kelompoknya di rumah. 

2. Pertemuan Kedua 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

d. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam bermain drama. 

e. Guru mengecek perlengkapan yang akan digunakan siswa untuk bermain 

drama. 

f. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan. 

g. Masing-masing kelompok mendapat lembar pengamatan untuk mengamati 

pementasan drama kelompok lain. 

h. Siswa maju memerankan drama bersama kelompoknya. 

i. Kelompok lain menyimak dan melakukan pengamatan pertunjukkan 

drama. 

j. Siswa mengomentari pertunjukkan masing-masing kelompok. 

k. Setelah seluruh naskah drama selesai dipentaskan, guru mengomentari 

pertunjukkan drama kelompok yang tampil. 

l. Guru memberikan penguatan dan mengulas materi penting dalam 

pembelajaran. 

m. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami 

dalam pembelajaran. 
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n. Siswa bersama guru merefleksi dan menyimpilkan pembelajaran. 

o. Guru memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut. 

c. Pengamatan ( Observing ) 

1. Melaksanakan pengamatan rencana pembelajaran dalam pembelajaran 

bermain drama siswa menggunakan model role playing. 

2. Melaksanakan pengamatan pelaksanaan pembelajaran dalam pembelajaran 

bermain drama siswa menggunakan model role playing. 

3. Melaksanakan pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

bermain drama menggunakan model role playing. 

4. Melakukan penilaian keterampilan bermain drama dalam aspek ucapan, 

intonasi, pengaturan jeda, intensitas dan kelancaran berbicara, kemunculan 

pertama, pemanfaatan ruang yang ada untuk memosisikan tubuh, ekspresi 

dialog untuk menggambarkan karakter tokoh, ekspresi wajah mendukung 

ekspresi dialog, pandangan mata dan gerak anggota tubuh untuk 

mendukung ekspresi dialog, dan gerakan. 

d. Refleksi 

1. Menganalisis hasil observasi pada siklus I. 

2. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I. 

3. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus I 

4. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

5. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 
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3.4.2.2.  Siklus II 

 

a. Perencanaan ( Planning ) 

 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi 

drama meliputi pengertian nama-nama tokoh, karakter tokoh, dan amanat 

dalam drama. 

2. Mempersiapkan alat pengumpul data yaitu lembar observasi untuk rencana 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran, dan  

3. Mempersiapkan lembar penilaian unjuk kerja keterampilan bermain 

drama. 

b. Pelaksanaan Tindakan ( Acting ) 

1. Pertemuan Pertama 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

d. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan pementasan drama pada 

pertemuan yang lalu kemudian guru mengomentari dan memberikan 

masukan. 

e. Guru menjelaskan materi pembelajaran dan melakukan tanya jawab 

dengan siswa tentang materi tersebut. 

f. Guru membentuk siswa menjadi 2 kelompok, satu kelompok dengan judul 

drama ”Aladin” yang terdiri dari 10 siswa, dan kelompok satunya dengan 

judul drama ”Cinderella” yang terdiri dari 20 siswa. 
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g. Guru membagikan teks drama kepada masing-masing kelompok. 

h. Siswa berkumpul bersama kelompoknya untuk menentukan perannya 

masing-masing. 

i. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan perlengkapan yang 

akan digunakan untuk pementasan drama pada pertemuan selanjutnya. 

j. Siswa diberi kesempatan untuk menghafalkan teks drama dan berlatih 

dalam kelompok. 

k. Siswa dengan bimbingan guru berlatih ucapan, intonasi, pengaturan jeda, 

intensitas dan kelancaran berbicara, kemunculan pertama, pemanfaatan 

ruang yang ada untuk memosisikan tubuh, ekspresi dialog untuk 

menggambarkan karakter tokoh, ekspresi wajah mendukung ekspresi 

dialog, pandangan mata dan gerak anggota tubuh untuk mendukung 

ekspresi dialog, dan gerakan dalam bermain drama. 

l. Guru melakukan undian untuk menentukan kelompok yang akan maju 

sekaligus menentukan pengamat yang ditugasi mengamati pertunjukkan 

masing-masing kelompok pada pertemuan selanjutnya. 

m. Salah satu kelompok maju berlatih drama di depan kelas. 

n. Siswa dan guru mengomentari penampilan drama kelompok yang baru 

saja maju. 

o. Guru memberikan rewards kepada siswa. 

p. Guru memberikan penguatan dan mengulas materi penting dalam 

pembelajaran. 

q. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya hal-hal yang belum 

dipahami dalam pembelajaran. 

r. Siswa bersama guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran. 
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s. Guru memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut agar siswa berlatih 

bermain drama bersama kelompoknya di rumah. 

2. Pertemuan Kedua 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

d. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam bermain drama. 

e. Guru mengecek perlengkapan yang akan digunakan siswa untuk bermain 

drama. 

f. Kelompok yang belum tampil mendapatkan lembar pengamatan untuk 

mengamati pementasan drama kelompok lain. 

g. Siswa maju memerankan drama bersama kelompoknya. 

h. Kelompok lain menyimak dan melakukan pengamatan pertunjukkan 

drama. 

i. Kelompok pengomentar, mengomentari pertunjukkan kelompok yang baru 

saja maju. 

j. Setelah seluruh naskah drama selesai dipentaskan, guru mengomentari 

pertunjukkan drama semua kelompok. 

k. Guru memberikan rewards kepada kelompok terbaik, pemeran putra 

terbaik, dan pemeran putri terbaik. 

l. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami 

dalam pembelajaran. 

m. Siswa bersama guru merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran. 

n. Guru memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut. 
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c. Pengamatan ( Observing ) 

1. Melaksanakan pengamatan rencana pembelajaran dalam pembelajaran 

bermain drama siswa menggunakan model role playing. 

2. Melaksanakan pengamatan pelaksanaan pembelajaran dalam pembelajaran 

bermain drama siswa menggunakan model role playing. 

3. Melaksanakan pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

bermain drama menggunakan model role playing. 

4. Melakukan penilaian keterampilan bermain drama dalam aspek ucapan, 

intonasi, pengaturan jeda, intensitas dan kelancaran berbicara, kemunculan 

pertama, pemanfaatan ruang yang ada untuk memosisikan tubuh, ekspresi 

dialog untuk menggambarkan karakter tokoh, ekspresi wajah mendukung 

ekspresi dialog, pandangan mata dan gerak anggota tubuh untuk 

mendukung ekspresi dialog, dan gerakan. 

d. Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus II. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

4. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus III (apabila diperlukan). 

 

3.4.3 Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan (observing), yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh         

pengamat. Dalam tahap ini, guru sebagai pelaksana (peneliti) dan teman 

sejawat (oberver) mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar 

memperoleh data yang akurat untuk penelitian siklus berikutnya. 
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Pada tahap ini, guru bertindak sebagai peneliti dimana akan melakukan 

pengamatan yang dilakukan pada waktu tindakan sedang berlangsung. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format 

observasi/penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara 

cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu serta dampak 

terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa 

data kualitatif (hasil tes) atau data kualitatif yang menggambarkan keaktifan 

siswa, antusias siswa, serta mutu bermain drama yang dilakukan. 

Inti pokok yang diamati saat pembelajaran berlangsung sebagai berikut. 

a. Kegiatan siswa, berupa keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang 

meliputi prestasi, tanya jawab, dan mengerjakan tugas diakhir tindakan. 

b. Kekurangan dan kelebihan model role playing yang digunakan, tahap 

pemeblajaran dan media pembelajaran yang digunakan. 

c. Kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk perbaikan siklus 

berrikutnya. 

 

3.4.4 Refleksi 

 

Refleksi (reflecting), merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan.  Dalam tahap ini, guru berusaha untuk menemukan hal-

hal  yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sudah sesuai dengan 

rancangan dan secara cermat mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan-tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

 



109 

 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Istilah refleksi di sini sama dengan 

“memantul, seperti halnya memancarkan dan menatap kena kaca.” Dalam hal 

ini, guru pelaksana sedang memantulkan pengalamannya pada peneliti yang 

baru saja mengamati kegiatan dalam tindakan. Apabila guru pelaksana juga 

berstatus sebagai pengamat, yaitu mengamati apa yang ia lakukan, maka 

refleksi dilakukan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, guru tersebut 

melihat dirinya kembali dalam melakukan “dialog” untuk menemukan hal-hal 

yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sudah sesuai dengan rancangan 

dan secara cermat mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. 

 

Jika terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian 

ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan: perencanaan ulang, 

tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi 

(Suhardjono, 2011: 20). 

 

Dalam refleksi ada beberapa kegiatan penting, seperti dikemukakan oleh 

Kunandar (2008 : 75) adalah: 

a. Merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari tindakan 

yang telah dilakukan; 

b. Menjawab tentang penyebab situasi dan kondisi yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung; 

c. Memperkirakan solusi atas keluhan yang muncul; 

d. Mengidentifikasi kendala atau ancaman yang mungkin dihadapi; 

e. Memperkirakan akibat dan implikasi atas tindakan yang direncanakan. 
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Pengelompokkan indikator penilaian dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, 

dan peningkatan keterampilan. 

 

3.5  Sumber Data  

 

1. Proses Belajar Mengajar 

Sumber data dalam penelitian ini adalah proses belajar mengajar bermain 

drama. Adapun unsur-unsur proses belajar-mengajar yang dimaksud terdiri 

atas (a) kesiapan belajar siswa, (b) proses belajar-mengajar dengan tujuan 

untuk memperbaiki proses dan meningkatkan keterampilan bermain drama 

siswa, dan (c) pembelajaran model role playing berupa tugas belajar siswa 

selama proses belajar berlangsung. 

2. Dokumen Kelompok Kerja 

 

3.6  Teknik dan Alat Pengumpul Data  

 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Observasi, yaitu melalui pengamatan selama proses belajar 

berlangsung yang dilakukan oleh teman sejawat (observer).  

2) Rekaman, digunakan sebagai alat pencatat untuk menggambarkan 

apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu bermain drama 

3) Unjuk kerja, digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui 

keterampilan bermain drama setelah melalui model pembelajaran 

role playing pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba 

Tahun Pelajaran 2015/2016.  
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3.6.2 Alat Pengumpul Data  

 

1) Observasi adalah kegiatan pengamatan pengambilan data untuk melihat 

seberapa jauh efek tindakan mencapai sasaran. 

Tabel 3.9 

Lembar Observasi Aktivitas belajar siswa 

No Aktivitas 
∑ 

Siswa 

Skor 

a b c 

1 Kesiapan belajar     

2 Interaksi antarsiswa     

3 Interaksi siswa-guru     

4 Tanggung jawab     

5 Pemahaman tugas     

Jumlah     

Persentase     
Keterangan: 

a= Baik (75% - 95%)      b = Cukup (65% - 74%)     c = Kurang (55% - 64%) 

2) Unjuk kerja, digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui keterampilan       

bermain drama setelah menggunakan model role playing. 

 

 3.7 Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data yang peneliti lakukan melalui  tahap-tahap sebagai berikut. 

1. Memberikan penilaian pada pementasan drama siswa. 

2. Mengelompokan dan mempresentasekan tingkat keterampilan siswa dalam     

memerankan tokoh. Untuk menghitung presentase, peneliti menggunakan 

rumus 

Skor yang diperoleh x 100% 

Skor maksimal 

3. Menetapkan tingkat keterampilan siswa yang didasarkan pada tolok ukur 

yang digunakan. 
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4. Menghitung rata-rata keterampilan siswa dalam memerankan seseorang 

tokoh dalam naskah drama. 

5. Mendeskripsikan hasil yang dicapai siswa dalam memerankan tokoh 

drama. 

6. Menyimpulkan hasil yang dicapai siswa dalam memahami karakter tokoh 

yang diperankan. 

Tabel 3.10  Tolok Ukur Tingkat Keterampilan Bermain Drama  

Nomor Rentang Skor Predikat 

1. 85—100 Sangat Baik (A) 

2. 70—84 Baik (B) 

3. 55—69 Cukup (C) 

4. 40—54 Kurang (D) 

5. <40 Sangat Kurang (E) 

  (Kusumah, Wijaya dkk 2011:159) 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut 

1. Perencanaan pembelajaran keterampilan bermain drama dengan 

menggunakan model role playing di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 

Way Tuba Way Kanan mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 

Pada siklus I, skor yang diperoleh 27 atau 67,5% dengan kategori 

cukup. Pada siklus II, skor yang diperoleh 37 atau 92,5% dengan 

kategori sangat baik. Kemampuan guru telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu minimal mendapatkan kategori 

baik dengan nilai rata rata ≥ 75%. Hal ini menunjukkan bahwa model 

role playing dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun 

rencana pembelajaran. 

2. Proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan bermain drama 

dengan menggunakan model role playing di kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 1 Way Tuba Way Kanan mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Pada siklus I, skor yang diperoleh 89 atau 74,17% dengan 

kategori baik. Pada siklus II, skor yang diperoleh 110 atau 91,67% 



207 
 

dengan kategori sangat baik. Kemampuan guru telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu minimal mendapatkan 

kategori baik dengan nilai rata-rata ≥ 75%. Hal ini menunjukkan 

bahwa model role playing dapat meningkatkan kemampuan guru 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 

3. Pelaksanaan penilaian pembelajaran keterampilan bermain drama 

pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan 

dengan menggunakan model role playing dari siklus I sampai siklus II 

menggunakan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Penilaian 

proses dilaksanakan dengan mengamati aktivitas belajar siswa sejak 

awal hingga akhir pembelajaran. Aktivitas yang diamati meliputi 

kesiapan belajar, interaksi antarsiswa, interaksi siswa guru, tanggung 

jawab, dan pemahaman tugas. Penilaian hasil dilakukan dengan unjuk 

kerja bermain drama secara berkelompok dengan berpedoman kepada 

rubrik penilaian yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

4. Terjadi peningkatan keterampilan bermain drama pada siswa kelas XI 

IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba kabupaten Way Kanan dengan 

menggunakan model role playing dari prasiklus, siklus I sampai siklus 

II. Pada prasiklus rata-rata nilai keterampilan bermain drama 47,25% 

dan pada siklus I rata-rata nilai tersebut mengalami peningkatan 

menjadi 61,86% dilanjutkan dengan siklus II rata-rata nilai tersebut 

mengalami peningkatan lagi menjadi 81,87%. Aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Peningkatan itu dapat 

dilihat pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I, nilai rata-rata skor 
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yang diperoleh 67,14% dengan kategori cukup. Pada siklus II, nilai 

rata-rata skor yang diperoleh 78,67% dengan kategori baik. Aktivitas 

siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

minimal mendapatkan kategori baik degan nilai rata-rata ≥ 75%. Hal 

ini menunjukkan bahwa model role playing dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

 

5.2  Saran  

 

Berdasarkan hasil simpulan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Way Tuba Way Kanan, peneliti 

dapat memberi saran sebagai berikut 

a. guru dapat menggunakan model role playing sebagai salah satu solusi 

untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain drama. Selain 

itu, guru juga dapat menggunakan model, metode, maupun 

pendekatan yang bervariatif, sehingga membuat pembelajaran lebih 

bermakna. 

b. siswa diharapkan banyak berlatih drama agar keterampilan siswa 

dalam bermain drama lebih meningkat. 

c. siswa diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, 

misalnya dengan menanyakan hal-hal yang kurang jelas dalam 

pembelajaran dan membaca banyak buku refrensi sehingga ilmu 

pengetahun yang dimiliki dapat bertambah dan berkembang. 

d. guru dan siswa diharapkan dapat bekerjasama dalam proses 

pembelajaran agar hasil belajar yang didapatkan lebih optimal dan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
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