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ABSTRACT 

 
Wahyu Ratnawati, AN EFFORT TO INCREASE STUDENT’S SKILLS IN 
PLAYING DRAMA BY USING DRAMA VIDEO THE FIFTH YEAR 2008/2009 
(Classroom Action Research SD N 2 Sawahan Regency Boyolali). Research paper, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University, July 2009. 
 

The research aims to skills An Effort To Increase Student’s Skills In Playing 
Drama By Using Drama Video The Fifth Year 2008/2009. 

The variable becoming changing target in this classroom action research was 
skills in playing drama, while the action variable used was drama video. 

The research employed a classroom action research with cycle model. Each 
cycle consist of 4 step: planning, action implementation, observation and reflection. The 
object of research was the grades V students of SD N 2 Sawahan, as many as 29 
students. The object was taken with the reason that the research took the research 
subject classically. Technique of collecting data employed ware observation, questioner, 
interview, test and document. Validity test use democracy validity with employed 
source triangulation. Technique of analyzing data used was an interactive model 
analysis having three components of data reduction, data display, and verification.  

The result of classroom action research in cycle I indicates the improvement of 
skills in playing drama aspect pronoun and intonation. Aspect pronoun the means 
student’s value reaches 65,36 with student’s  percentage reaching above KKM of 
67,86%, and aspect intonation the means student’s value reaches 64,64 with student’s  
percentage reaching above KKM of 50%. The cycle II indicates the improvement of 
skills in playing drama aspect pronoun, intonation and expression. Aspect pronoun the 
means student’s value reaches 74,64 with student’s  percentage reaching above KKM of 
89,29%, aspect intonation the means student’s value reaches 74,29 with student’s  
percentage reaching above KKM of 89,29%, and aspect expression the means student’s 
value reaches 70,36 with student’s  percentage reaching above KKM of 75%. In the end 
of cycle III, indicates the improvement of skills in playing drama aspect pronoun, 
intonation, expression, pantomimic and blocking. Aspect pronoun the means student’s 
value reaches 82,41 with student’s  percentage reaching above KKM of 100%, aspect 
intonation the means student’s value reaches 82,07 with student’s  percentage reaching 
above KKM of 100%, and aspect expression the means student’s value reaches 81,38 
with student’s  percentage reaching above KKM of 96,55%, aspect intonation the means 
student’s value reaches 80 with student’s  percentage reaching above KKM of 96,55%, 
and aspect expression the means student’s value reaches 81,38 with student’s  
percentage reaching above KKM of 100%. Thus, it can be recommended that an effort 
to increase student’s skills in playing drama by using drama video the fifth SD N 2 
Sawahan, sub district Ngemplak, regency Boyolali year student of elementary school 
2008/2009. 
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ABSTRAK 

 
Wahyu Ratnawati. UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERMAIN 
DRAMA DENGAN PENGGUNAAN MEDIA VIDEO DRAMA SISWA KELAS V 
TAHUN 2008/2009 (Penelitian Tindakan Kelas SD N 2 Sawahan Kabupaten Boyolali). 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2009. 
 

Tujuan penelitian untuk meningkatkan keterampilan bermain drama dengan 
menggunakan media video drama siswa kelas V SDN 2 Sawahan Tahun 2008/2009. 

Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian tindakan kelas 
adalah keterampilan bermain drama, sedangkan variabel tindakan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah media video drama. 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai objek adalah siswa kelas V SDN 2 Sawahan 
yang berjumlah 29 siswa. Objek diambil dengan alasan peneliti dalam mengambil 
subjek secara klasikal. Teknik pengumpulan data digunakan observasi, angket, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah validitas 
demokratis dengan bentuk trianggulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi, 
sajian data, dan penerikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I menunjukkan 
peningkatan keterampilan bermain drama untuk aspek lafal dan intonasi. Aspek lafal 
nilai rata-ratanya 65,36 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 
67,86%, aspek intonasi nilai rata-ratanya 64,64 dengan prosentase siswa yang mencapai 
nilai KKM sebanyak 50%. Pada siklus II menunjukkan peningkatan keterampilan 
bermain drama untuk aspek lafal, intonasi dan ekspresi. Aspek lafal nilai rata-ratanya 
74,64 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 89,29%, aspek 
intonasi nilai rata-ratanya 74,29 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai KKM 
sebanyak 82,29%, dan aspek ekspresi nilai rata-ratanya 70,36 dengan prosentase 75%. 
Pada akhir Siklus III menunjukkan peningkatan keterampilan bermain drama untuk 
aspek lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking. Aspek lafal nilai rata-ratanya 
82,41 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 100%, aspek 
intonasi nilai rata-ratanya 82,07 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai KKM 
sebanyak 100%, aspek ekspresi nilai rata-ratanya 81,38 dengan prosentase 96,55%, 
aspek pantomimik nilai rata-ratanya 80 dengan prosentase 96,55%, dan aspek blocking 
nilai rata-ratanya 81,38 dengan prosentase 100%. Dengan demikian diajukan 
rekomendasi bahwa Upaya Meningkatkan Keterampilan Drama Dengan Penggunaan 
Media Video Drama Siswa Kelas V SDN 2 Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009. 
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MOTTO 
 
 

 
Orang lain bisa saya harus bisa. 
 
Kesuksesan dapat diraih karena kerja keras, kerja ihklas dan kerja cerdas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, seperti dinyatakan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Oleh 

sebab itu, upaya meningkatan kualitas pembelajaran di kelas merupakan amalan 

mulia karena memberikan kontribusi dalam mengisi kemerdekaan yang telah 

direbut melalui pengorbanan yang tidak sedikit. Hal tersebut didukung dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami kemajuan sangat 

pesat. Teknologi komunikasi antara lain internet, telepon, radio, televisi, video 

dan komputer yang memberikan arti penting bagi proses komunikasi. Tuntutan 

masyarakat yang sangat besar terhadap pendidikan didukung kemajuan IPTEK 

sehingga pendidikan tidak mungkin lagi dikelola dengan pembelajaran yang 

konvensional tetapi perlu dilakukan pembelajaran yang lebih inovatif. Dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menuntut penggunaan IPTEK sebagai 

media pembelajaran.  

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah belum menunjukkan hasil 

yang diharapkan. Suasana pembelajaran yang didominasi guru dan keterampilan 

berbahasa siswa rendah. Siti Mariyah (2005:160) berdasarkan pengamatan dan 

pengalaman peneliti sebagai guru di sekolah dasar, ternyata dalam penyajiannya 

guru belum menggunakan metode yang bervariasi, proses pembelajaran 

didominasi oleh guru, kurang memanfaatkan atau menggunakan media 

pembelajaran, yang pada akhirnya pembelajaran kurang menarik, dan siswa 

menjadi pasif. Dengan kondisi pembelajaran bahasa Indonesia yang 

memprihatinkan, mengharuskan kita untuk melakukan pembenahan. Misalnya 
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xvii 
 

dengan pembelajaran yang lebih inovatif, penggunaan metode, serta media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan siswa.  

Pembelajaran yang inovatif menuntut penggunaan media pembelajaran 

untuk menumbuhkan minat dan keterampilan siswa. Arief S. Sadiman (2008:7) 

mengungkapkan media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa terjadinya proses 

belajar. Media pembelajaran yang digunakan guru  masih terbatas pada buku. 

Sedangkan metode yang digunakan guru  masih cenderung ceramah dan 

penugasan. Apabila pembelajaran tersebut dilakukan secara terus menerus akan 

mengakibatkan minat dan keterampilan yang dimiliki siswa berkurang. Dengan 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai, diharapkan minat dan keterampilan 

siswa akan meningkat. Suasana belajar dikelas akan menjadi lebih menarik. 

Contoh media yang dapat digunakan dalam pembelajaran misalnya gambar, foto, 

papan flannel, poster, radio, tape recorder, televisi, video dan sebagainya.  

Ketepatan penggunaan media sangat menunjang keberhasilan 

pembelajaran. Sehingga pemilihan dan penggunaan media dapat meningkatkan 

keterampilan yang dimiliki siswa. Demikian pula halnya dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN 2 Sawahan, penggunaan media yang 

terbatas pada buku. Padahal dalam meteri pembelajaran bahasa Indonesia kelas V 

banyak dibutuhkan penggunaan media  pembelajaran. Hal tersebut dilakukan 

untuk menggali dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki siswa.  

Adapun materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V salah satunya 

adalah bermain drama. Drama adalah sebuah lakon atau cerita berupa kisah 

kehidupan dalam dialog dan lakuan tokoh berisi konflik manusia 

(http://skripsi.dagdigdug.com). Ozdemir (2008:14) drama activities provide lots 

of opportunities for revealing, supporting and developing creativity. Dengan 

bermain drama sikap yang dapat menumbuhkan kreativitas, sikap budi pekerti, 

percaya diri, keberanian menghadapi banyak orang, bertanggung jawab, dan 

memiliki jiwa seni. Sedangkan keterampilan yang dapat dikembangkan, antara 
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lain memahami, menghayati, menghafal, berkomunikasi, berperan, kemampuan 

mengaktualisasikan diri kedalam situasi sosial yang dihadapi.  

Drama dapat digunakan sebagai sarana dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan dalam berbahasa.  Dalam kehidupan sehari – hari 

siswa sekolah dasar sudah mengaktualisasikan diri dengan teman sebaya. Hal 

yang sering terlihat pada siswa sekolah dasar, misalnya bermain dengan teman 

sebaya, bekerjasama, bercakap–cakap dan menirukan adegan di televisi. Dengan 

demikian pembelajaran drama merupakan wadah mengekspresikan dan 

menanamkan rasa sosial di diri siswa. Melalui pembelajaran drama diharapkan 

siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kepekaan sosial yang 

tinggi dan dapat memerankan tokoh drama sesui dengan perwatakannya. 

Keterampilan bermain drama siswa dapat dikuasai setelah mendapatkan 

bimbingan. Adanya latihan yang terarah, berencana, berkesinambungan siswa 

serta pengalaman yang nyata, maka keterampilan bermain drama siswa akan lebih 

baik. Tetapi guru tidak mengajarkan pengalaman yang nyata pada siswa, sehingga 

keterampilan bermain drama siswa sangat rendah.  

Melalui penggunakan media dapat merangsang ide dan ekspresi siswa 

bermain drama sesuai dengan karakter yang dimainkan siswa. Melalui 

pemahaman intonasi, pelafalan, ekspresi, blocking, maupun teknik–teknik lain 

yang harus diterapkan saat memerankan tokoh yang ada dalam drama. Sehingga 

media yang dianggap tepat untuk pembelajaran drama adalah media video drama. 

Ketepatan pemilihan dan penggunaan media video drama dapat meningkatkan 

kemampuan bermain drama. Hal ini ditegaskan oleh Wibawa Basuki (2001:73) 

menyatakan pendapatnya bahwa media ini dapat menyampaikan pesan audio–

visual–gerak. Kegiatan bermain drama siswa akan lebih terarah dan sesuai dengan 

karakter siswa. Media audio visual berupa video drama yang berisi contoh 

memerankan tokoh drama yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Diharapkan 

dengan adanya video drama, mampu memberikan inspirasi serta gambaran yang 

nyata bagi siswa untuk memerankan watak dan tokoh drama secara baik, sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. Dengan kata lain upaya untuk meningkatkan 
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keterampilan bermain drama siswa melalui penggunakan media video drama 

sebagai  media pembelajaran. 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

bermain drama sehingga kemungkinan akan dapat mempengaruhi 

keterampilan beramin drama siswa. 

2. Terbatasnya Kompetensi yang dimiliki guru menyebabkan proses 

penyampaian materi bermain drama terhadap siswa tidak tepat sasaran. 

3. Kurang keprofesionalan Guru Kelas V SDN 2 Sawahan belum menggunakan 

media video drama sehingga membawa dampak rendahnya keterampilan 

drama siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan 

suatu permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan bermain drama yang dimaksud meliputi: lafal, intonasi, 

ekspresi, pantomimic, dan blocking. 

2. Media video drama yang dimaksud adalah media berbentuk  audio visual yang 

memberi gambaran nyata anak untuk memerankan dialog drama.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Apakah penggunaan media video drama dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama pada siswa kelas V SDN 2 Sawahan ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : Untuk meningkatan keterampilan bermain drama 

dengan menggunakan media video drama pada siswa kelas V SD N 2 Sawahan. 
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F.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat 

praktis maupun teoretis.  

1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai bahan kajian untuk meningkatnya keterampilan bermain drama siswa. 

b. Sebagai solusi alternatif bagi guru untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam 

mengajar terkait dengan media pembelajaran. 

c. Sebagai acuan penelitian yang akan datang. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa adalah dapat meningkatnya keterampilan bermain drama. 

b. Manfaat bagi guru  adalah dapat meningkatnya wawasan pengajaran drama. 

c. Bagi sekolah adalah penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi sekolah dan 

instansi terkait dalam menyusun dan melaksanakan program pembinaan 

kepada guru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
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A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Pembelajaran Drama 

a. Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau 

mahkluk hidup belajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:17). Menurut Wina 

Sanjaya istilah “pembelajaran” terjemahan dari “ instruction” yang menunjukkan 

pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat perlakuan guru. Di 

sisi lain pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran (Oemar Hamalik, 2003:57). 

Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik, 

agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan (Error! Hyperlink reference not 

valid.). Mulyasa (2005:100) menambahkan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal yang datang dari dalam maupun faktor 

eksternal yang datang dari luar lingkungan diri individu. 

Berdasarkan  definisi-definisi pembelajaran yang diuraikan di atas, dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran adalah interaksi aktif antara guru dan siswa, 

dengan mengoptimalkan faktor internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari 

komponen-komponen pendukung kelancaran KBM. Komponen tersebut, antara 

lain: (1) siswa adalah sesorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai pelajaran, (2) guru 

adalah seseorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, 

katalisator belajar mengajar, dan peranan lainnya yang memungkinkan 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, (3) tujuan yakni pernyataan tentang 

perubahan perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa mencakup perubahan 

kognitif, psikomotor dan efektif setelah mengikuti belajar, (4) isi pelajaran yakni 
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segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan, (5) metode yakni cara teratur untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mencapai tujuan informasi yang dibutuhkan, (6) media yakni 

bahan mengajar dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyajikan 

informasi kepada siswa agar mereka dapat mencapai tujuan, (7) evaluasi yakni 

cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya (H.J. Gino 

dkk, 2000:30-31).  

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Salah satu komponen pendukung kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar 

yakni tujuan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar disusun 

berdasarkan prinsip dan taksonomi tujuan pembelajaran yang berorientasi pada 

perubahan tingkah laku murid (Slamet, 2006:17). Berdasarkan Benjamin S. Blom 

(dalam Herman J. Waluyo, 2006:167-173) taksonomi Bloom membagi tujuan 

mengajar ke dalam tiga kawasan, yakni: 

1) Kawasan Kognitif, antara lain: 

a) Pengetahuan, yang meliputi pengetahuan akan hal khusus (definisi, 

membedakan, mendapatkan, megingat, mengenala kembali), pengetahuan akan 

kejadian khusus (mengingat, mengenal kembali informasi, mendapatkan sifat-

sifat, mengenali contoh dan gejala), pengetahuan tentang cara dan alat 

(mengingat bentuk, mengenali konvensi, mengenal kembali simbol, gaya, 

format, dan mnedapatkan kembali format), pengetahuan akan arah dan urutan 

(berkenaan, dengan mengingat dan mengenal/mendapatkan kembali perbuatan, 

proses, gerakan, urutan, arah, hubungan pengaruh), penggolongan dan kategori 

(mengingat daerah, ciri, kelas, tipe,set), pengetahuan akan criteria (mengingat 

kembali: criteria, dasar, hokum), pengetahuan akan metodelogi (mengingat 

kembali: metode, teknik, pendekatan), pengetahuan akan prinsip dan 

generalisasi (mengingat kembali teori, dasar, dan atar hubungan). 

b) Pemahaman,yang meliputi terjemahan arti, contoh, definisi, abstraksi, kata, 

kalimat), penafsiran (menafsirkan memesan lagi, membedakan, membuat, 

menerangkan, mempertunjukkan), perhitungan/ ramalan (mengihitung, 
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memberikan pendapat, membedakan, memperluas, mengisis, menggambarkan 

kemungkinan, menyimpulkan). 

c) Penerapan, yang meliputi: menerapkan prinsip, mengganeralisasikan 

(kesimpulan, metode, teori, gejala), menghubungkan, memilih, mengalihkan, 

menggolongkan (prosedur, teori, prinsip, hokum, situasi, gejala), 

menghubungkan, memilih, mengalihkan, menggolongkan (prosedur, teori, 

prinsip, hukum, situasi, gejala), mengorganisasikan, dan menyusun kembali 

(prinsip, kesimpulan, situasi, prosedur) 

d) Analisis, yang meliputi analisis unsure ( misalnya membedakan unsure, 

menemukan hipotesis, menarik kesimpulan bukti,mengenla kembali 

pernyataan, membedakan pernyataan), analisis hubungan (menganalisis 

hubungan, membedakan tema, relevansi, menerik kesimpulan dan sebagainya), 

analisis prinsip-prinsip organisasional (menganalisis, membedakan, 

menemukan, menarik kesimpulan terhadap bentuk,  pola, maksud, pandangan, 

teknik). 

e) Sintesis, yang merupakan hasil komunikasi yang untuk (menuliskan, 

menceritakan, menghasilkan mengubah, membuktikan kebenaran), hasil dari 

rencana dan kegiatan kegiatan yang disusulkan (mengusulkan, merencanakan, 

menghasilkan, merencanakan, memodifasikan, menetapkan, rencana, tujuan, 

bagan, kegiatan pemecahan), asal mula dari rangkaian hubungan abstrak 

(menghasilkan, menarik, merumuskan, mengubah gejala, system, persepsi, 

generalisasi, cara penemuan). 

f)  evaluasi, yang meliputi penimbangan mengenai kejadian internal (menilai, 

membuktikan, mengesahkan, memutuskan ketepatan, konsistensi, kekeliruan, 

cacat, keseksamaan keajegan), pertimbangan mengenai kriteria eksternal 

(menilai, membuktikan, mempertimbangkan, memvbandingkan, membedakan, 

menstandarisasikan tujuan, arti, efisiensi, kegunaan, alternatif, standar, teori, 

generalisasi) 

2) Kawasan Afektif antara lain: 

a) Menerima (receiving) menyangkut minat siswa terhadap sesuatu. Misalnya 

menerima terhadap pelajaran drama yang ditandai dengan m,minat atau 
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perhatian positif terhadap drama. Hal ini muncul melalui selective attention 

dari siswa terhadap macam pilihan. Mendapatkan perhatian, mempertahankan, 

dan memerintah atau mengatur perhatian siswa. 

b) Responding (menjawab atau mereaksi), artinya ikut berpatisipasi secara aktif 

dalam kegiatan drama. Dan dapat dilihat bagi siswa yang memberikan 

kawaban terhadap minatnya, misalnya: minat untuk mereaksi tugas yang 

diberikan, kepuasan jika melakukan hal tersebut. Bukti responding yang 

tertinggi, adalah tumbunya interes, misalnya ikut dengan rasa senang terhadap 

aktivitas drama.  

c) Menaruh penghargaan kepada tingkat ini siswa mampu memberikan penilaian 

terhadap drama yang akan atau sudah dipentaskan (dibaca). Penilaian ini dapat 

sederhana, dapat pula kompleks. Penilaian ini didasarkan atas kemampuan 

terhadap nilai tertentu dari dalam diri siswa, tetapi dapat tampak dari 

performance siswa. Attitude (sikap) terhadap drama dan apresiasi termasuk 

dalam tingkat ini. 

d) Mengorganisasi sistem nilai. Nilai-nilai dalam diri seseorang bersikap 

kompleks, maka nilai-nilai itu bersikap kait mengkait, sehingga menjadi 

system nilai. Untuk mengetahui kemampuan dalam pengorganisasikan nilai ini, 

dapat dilihat dari kemampuan seseorang membandingkan berbagai nilai, 

menghubungkan nilai-nilai, dan mensintesiskan sistim nilai. 

e) Mengadakan karakterisasi nilai. Kemampuan tertinggi dalam kemampuan 

afektif dalam mengkarakterisasikan nilai- nilai. Maksunya nilai-nilai itu sudah 

menjadi karakterisasi yang siap untuk menjadi tingkah laku seseorang. 

 

3) Kawasan Psikomotorik, antara lain: 

a) Persepsi, yaitu proses kesadaran akan adanya perubahan setelah keaktifan alat 

indera. 

b) Kesiapan, yaitu kemampuan untuk membedakan presepsi yang masuk. 

c) Respon terpimpin, yaitu kemampuan mencatat dan membuat laporan. 

d) Mekanisme, yaitu penggunaan skill dalam aktivitas kompleks. 

e) Respon yang kompleks, yaitu penggunaan skill berdasarkan, 1,2,3,dan 4 
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Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai salah satu bidang studi pada usia 

sekolah dasar memberikan sumbangan yang penting dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan (Slamet, 2006:17). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

menambahkan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu (1) 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis, (2) menghargai dan bangga menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, (3) Memahami bahasa 

Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, 

(4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial, (5) menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, (6) menghargai dan 

mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah manusia Indonesia 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008:44).  

Berdasarkan definisi-definisi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan 

intelektual dan kemampuan komunikatif dalam berbahasa, baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

siswa. Dengan pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan khasanah 

budaya dan intelektual serta dapat meningkatkan wawasan,  mengembangkan 

sastra Indonesia dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. 

 

c. Hakikat Pembelajaran Drama 

Barone and Eisner (dalam George Belliveau, 2006:1) Over the last few 

decades, the arts, including drama, have become meaningful methods of inquiri in 

qualitative research. Herman J. Waluyo (2006:160) menambahkan saat ini 

disadari, bahwa drama  semakin popular di sekolah. Sesuai dengan KTSP 2004 

pada siswa kelas V SD yaitu memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat.  Lewat dramatisasi, dimungkinkan suatu pengetahuan, dapat 

menjadi sikap, dan kemudian menjadi tingkah laku (Herman J. Waluyo, 
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2006:160).  Pembelajaran drama semakin popular di sekolah sesuai dengan 

kurikulum KTSP 2004  kelas V menjadikan siswa dapat berdramatisasi melalui 

pengetahuan yang didapat serta menerapkan dalam bertingkah laku. 

Menurut Herman J. Waluyo (2006:159) pengajaran drama di sekolah 

dapat ditafsirkan dua macam, yaitu pengajaran teori drama atau pengajaran 

apresiasi drama. Masing-masing terdiri atas dua jenis, yaitu pengajaran teori, 

tentang teks (naskah drama), dan pengajaran tentang teori pementasan drama. 

Apabila teori-teori termasuk dalam kawasan kognitif, maka apresiasi menitik 

beratkan kawasan afektif. Herman J. Waluyo (2006:173) menambahkan pada 

pengajaran drama, pementasan drama memasuki kawasan psikomotorik, akan 

tetapi juga dijiwai oleh aspek kognitif dan afektif. Pada saat berkesenian yang 

dalam hal ini ber-acting dalam drama, terjadi peleburan kawasan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Ketiga hal itu menyatu dalam diri actor yang sedang ber-

acting. Dalam pembacaan drama juga terlibat aspek psikomotorik, tetapi tidak 

total seperti dalam pementasan drama. Kesimpulan dari penjabaran tersebut 

adalah bahwa pembelajaran drama mencakup tiga kawasan yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor.  

Herman J. Waluyo (2006:162) mengatakan bahwa pengajaran drama di 

sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu:  (1) pengajaran teks 

drama yang termasuk sastra, dan (2) pementasan drama yang termasuk bidang 

teater. Dalam pementasan drama di kelas (untuk demonstrasi) dan pementasan 

untuk sekolah yang ditontonkan oleh seluruh siswa di sekolah itu. Pementasan 

drama di kelas V sekolah dasar dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia aspek sastra yaitu bermain drama pendek. Herman J. Waluyo 

(2006:199) tahap-tahap pementasan drama tergantung pada teks drama yang 

disediakan oleh guru dan peran disesuaikan dengan anggota kelompok. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

drama di kelas V sekolah dasar adalah memerankan tokoh drama dengan lafal, 

intonasi, dan ekspresi. Pembelajaran drama yang baik mencakup aspek kognitif, 

afektif, serta psikomotorik. 
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2. Hakikat Bermain Drama 

a. Pengertian Drama 

Istilah drama berdasarkan etimologi, kata drama berasal dari bahasa 

Yunani dram yang berarti gerak (Asul Wiyanto, 2002:1). Menurut Herman J. 

Waluyo (2006:2) mengemukakan istilah drama berasal dari terminologi Yunani 

draomai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak atau beraksi. Drama berarti 

perbuatan, tindakan atau action yang disertai dengan gerakan.  

Drama merupakan bentuk sastra yang memiliki ciri tersendiri yang 

membedakannya dengan karya sastra yang lain. Menurut Clay Hamilton dalam 

Brahim (1968:52) bahwa  tiap drama merupakan suatu cerita, yang dikarang dan 

disusun untuk dipertunjukkan oleh pelaku-pelaku di atas panggung dan di depan 

publik. Soediro Satoto (1993: 4) arti drama adalah cerita konflik manusia dalam 

bentuk dialog, yang diproyeksikan pada pentas, yang menggunakan bentuk 

cakapan (dialoque, monoloque, adside, soliloquy) dan gerak (action) atau 

penokohan (karakterisasi atau perwatakan) di hadapan para penonton (audience 

atau publik). Sedangkan menurut Panuti Sudjiman (dalam Herman J. Waluyo dan 

Ahmat Saliman, 1994:169) secara lebih lengkap menyebut drama sebagai karya 

sastra yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan 

pertikaian (konflik) dan emosi lewat lakuan (action) dan dialog. Muchlis 

(2008:12) menambahkan drama merupakan bentuk karya sastra yang bersifat 

dialogis, karena bentuknya berupa dialog-dialog antar tokoh. 

Asul Wiyanto (2002:1) tontonan drama memang menonjolkan 

percakapan (dialog) dan gerak-gerik para pemain (acting) di panggung.  

Percakapan atau dialog yang terdapat pada drama tidak terlepas dari naskah 

drama. San and Aral (dalam Ozdemir, 2008:14) menambahkan “drama is to 

perform a word, concept, behavior, sentence, idea, experience or event by 

utilizing theater techniques ang developing a game or games”. Atau disalin secara 

bebas “ drama adalah menampilkan sebuah kata, konsep, tingkah laku, kalimat, 

ide, pengalaman atau kejadian dengan menggunakan teknik peran dan 

mengembangkan permainan. 
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Berdasarkan uraian di atas drama adalah cerita karangan manusia yang 

dikonsep berupa naskah dialog, menggambarkan tingkah laku manusia dengan 

mengemukakan pertikaian (konflik), emosi lewat lakuan (action) dan dialog serta 

mengembangkan permainan sehingga dapat menghasilkan sebuah karya sastra. 

b. Jenis-Jenis Drama 

Jenis – jenis drama yang dikemukankan oleh Soediro Satoto (1993:107-

114) antara lain: 

1) Drama Ajaran 

Drama Ajaran yaitu drama yang lakon-lakon abad pertengahan dengan 

tokoh yang melambangkan kebaikan, keburukan, kematian, kegembiraan, 

persahabatan dan sejenisnya. Dalam lakon demikian, biasanya terjadi 

ketidaksesuaian antara jiwa dan raga: jiwa kemudian berusaha membimbing raga 

ke jalan yang benar. Di alam baka kemudian  ditunjukkan keputusan Illahi yang 

dijatuhkan pada raga yang berdosa itu, apakah memperoleh pengampunan atau 

hukuman. Adegan dialam baka tersebut biasanya disajikan dengan menampilkan 

keempat puteri Tuhan’, yaitu: Keampunan dan Kedamian (untuk pengampunan), 

serta Keadilan dan Kebenaran (untuk hukuman). 

2) Drama Baca (Closet Drama) 

Drama Baca yaitu drama hanya untuk dibaca, tidak dipentaskan. Drama-

drama buah karya para sastrawan pada umumnya lebih bersifat ‘drama baca’ 

daripada ‘drama pentas’. 

3) Drama Pentas (Drama Teateral, Drama Teatrika)  

Drama Pentas yaitu dicipta untuk dipentaskan. Drama pentas disamping 

memiliki aspek-aspek litere (sastra), terutama memiliki aspek teateral atau aspek 

teatrikal. Drama-drama yang diciptakan oleh teaterawan dan terutama para 

sutradara, pada umumnya memang dipersiapkan untuk dipentaskan. 

4) Drama Busana (Make-Up Drama)  

Drama Busana yaitu drama atau lakon dengan latar masa yang berbeda 

dengan masa kini, sehingga untuk pementasannya memerlukan tata busana 

khusus.  

5) Drama Masa  
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Drama Masa yaitu lakon yang ditulis pada akhir abad XIX. 

6) Drama Duka (Tragedy)  

Drama Duka yaitu drama yang tokoh utamanya menemui akhir yang 

menyedihkan dan bahkan sering kali kehancuran Drama duka disebut juga tragedi. 

7) Drama Ria (Comedy)  

Drama Ria yaitu drama atau cara bermain yang mengundang tawa karena 

penonton mengenali kepincangan-kepincangan atau kelucuan-kelucuan serta 

pertentangan – pertentangan yang menggelikan antara tokoh, watak, kejadian 

ataupun ujaran-ujaran. Drama ria juga disebut komedi. 

8) Drama Dukaria  

Drama Dukaria yaitu sebuah lakon yang siratan, tragiknya dihindarkan 

oleh peristiwa-peristiwa jenaka dan dengan demikian berakhir suka (biasanya 

dengan menggunakan unsure urai paksa). Drama dukaria disebut juga tragedi-

komedi. 

9) Drama Riadi  

Drama Riadi yaitu drama ria mencapai efeknya melalui tokoh dan watak, 

alur, bahasa dan satire. Drama Riadi terutama menghimbau akal budi penonton, 

dan bahkan seringkali mengandung amanat yang serius. 

 

 

10) Drama Riang (comedy of intrique)  

Drama Riang yakni drama ria yang mencapai efeknya yaitu tawa dan 

riang dengan cara-cara yang langsung dan dengan menciptakan situasi yang 

menggelikan tidak melalui watak dan dialog serta alur seperti Drama Riadi. 

11) Drama Riantik  

Drama Riantik yaitu drama yang menunjukkan irama ria yang secara 

romantic menyajikan kembali kehidupan sebagaimana diangan-angankan 

penulisanya dan tidak sebagaimana nyatanya. 

12) Drama Romantik ( Romantic Drama)  
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Drama Romantik yaitu drama yang ditulis dalam zaman romantic 

susastraan, yaitu pada akhir abad XVIII sampai pada awal abad XIX terutama 

drama-drama Jerman Karya Schiller (1959-1805) 

13) Drama Santun  

Drama Santun yaitu drama atau cara bermain yang menyajikan tokoh-

tokoh canggih (sophisticated) atau kelas ningrat yang berada dalam keadaan 

beramah-tamah dan menyoroti serta menyindir kebiasaan serta sikap suatu zaman 

atau kelas tertentu, dengan menekankan segi adat-istiadat, sopan santun, serta 

sikap-sikapnya dalam kata-kata, kalimat-kalimat, serta perbuatan-perbuatan 

jenaka. 

14) Drama Sebabak (one act play)  

Drama Sebabak yaitu karya dramatic yang singkat dan padu. Biasanya 

terbatas  baik dalam hal jumlah pemeran maupun pergantian adegan, peristiwa 

disajikan dalam alur yang sederhana. 

15) Drama Wiraan  

Drama wiraan yaitu jenis lakon yang ditulis dalam bait-bait sajak berlarik 

ganda yang berirama dan menerapkan sendi-sendi puisiepik pada drama. Jenis ini 

popular di Inggris antara tahun 1664 dan 1678. 

 

 

 

16) Drama Puitik (Peotic Drama)  

Drama Puitik yaitu ragam drama yang mengandung unsure-unsur puitik, 

baik yang berima, maupun tanpa rima. Dalam kesusastraan Inggris, pola    uitik 

yang sering dijumpai dalam ragamnya adalah jenis sajak swarima. 

17) Drama Liris (Liric Drama)  

Drama Liris (Liric Drama) yakni drama yang digunakan untuk puisi 

dramatik yang menggunakan bentuk drama untuk mengekspresikan tema-tema 

lisris yaitu perasaan dan pandangan hidup penulis dan tidak mendasarkan kejadian 

pada ceritanya. 
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18) Drama Simbolis (Symbolic Drama)  

Drama Simbolis (Symbolic Drama) yaitu drama yang gaya pementasan 

drama dimulai pada awal abad XX lebih banyak berurusan dengan simbol-simbol 

atau lambang-lambang kehidupan serta makna batini daripada dengan obyek-

obyek yang berhubungan dengan kenyataan lahir. 

19) Drama Monolog (Monoloque drama)  

Drama Monolog (Monoloque drama) yaitu lakon yang dipentaskan dan 

pemerannya hanya seorang. Kadang-kadang seorang pemeran tersebut 

memerankan beberapa peran watak dalam lakon yang dipentaskan itu. 

20) Drama Rakyat (folklore drama)  

Drama Rakyat (folklore drama) yaitu drama yang mengetengahkan orang 

kebanyakan dan sikap hidup mereka. Di mana yang lampau istilah ini menujuk 

pada lakon yang memang diciptakan rakyat, sperti pesta rakyat. 

21) Drama Tradisional (tradisional drama)  

Drama Tradisional (tradisional drama) yaitu jenis drama yang sudah 

mentradisi selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Drama tradisional telah 

akrab dan menyatu dengan publiknya telah merakyat maka sering juga disebut 

drama rakyat. Tiap-tiap daerah biasanya memiliki drama jenis ini, dengan 

menggunakan bahasa daerah sebagai mediumnya. Maka sering juga disebut drama 

daerah. 

 

22) Drama Modern  

Drama Modern diartikan jenis drama yang menggunakan naskah lakon. 

Sekarang keterbatasan tersebut ada kelemahannya. Karena sekarang banyak 

drama modern yang tidak menggunakan naskah. Paling tidak bentuk naskah tidak 

seperti lazimnya. 

23) Drama Absurd  

Drama Absurd yaitu drama pertengahan abad XX yang lakon-lakonnya 

menyajikan kesia-siaan segala makna, tujuan, usaha, dan keberhasilan alam 

semesta. Istilah drama absurd sering disejajarkan dengan drama pemberang 

(enrage drama). Drama-drama absurd dan drama pemberang, kedua-duanya 
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sangat mendasarkan diri pada kekuatan bahasa. Drama absurd diartikan pula 

sebagai penulisan drama yang avant-garde. Di dalamnya konvensi tentang struktur 

alur, penokohan, serta struktur tematik diabaikan atau bahkan disampangi atau 

dilanggar. Drama absurd juga disebut teater absurd. Teater absurd merujuk kejenis 

teater yang mula-mula berkembang di Eropa Barat pada tahun 1950-an. 

24) Drama Problema (problem play)  

Drama Problema (problem play) yaitu drama yang menekankan 

pentingnya problem kemasyarakatan yang dihadapi tokoh-tokohnya dalam 

menentukan pilihan atau tindakannya. 

25) Drama Sejarah (chronicle play)  

Drama Sejarah (chronicle play) yaitu drama yang ditulis berdasarkan 

bahan-bahan sejarah berupa peristiwa yang disusun secara longgar dan mengikuti 

urutan waktu. 

26) Drama Liturgi (liturgical drama) 

Drama Liturgi (liturgical drama) yaitu drama yang dikarang dengan 

maksud untuk dipertunjukkan sebagai bagian dari upacara keagamaan di gereja. 

Istilah ini juga mengacu ke drama ajaran dan drama tentang kegaiban yang umum 

ada pada Abad Pertengahan di Eropa. 

Sedangkan Asul Wiyanto (2002:7-12) menjelaskan bahwa jenis drama  

dibedakan berdasarkan kegunaannya ada tiga dasar, yaitu berdasarkan penyajian 

lakon, berdasarkan sarana, dan berdasarkan keberadaan naskah. 

1) Berdasarkan Penyajian Lakon 

Menurut Asul Wiyanto (2002:7-10) berdasarkan penyajian lakon, 

sedikitnya drama dapat dibedakan menjadi delapan jenis, yaitu tragedi, komedi, 

tragekomedi, opera, melodrama, farce, tablo, dan sendratari. 

a) Tragedi 

Herman J Waluyo (2006:39) menjelaskan bahwa tragedi atau drama 

duka adalah drma yang melukiskan kisah sedih yang besar dan agung. 

Tokoh-tokohnya terlibat dalam bencana yang besar. Kenyataan hidup 

yang dilukiskan berwarna romantik atau idealis, sebab itu lakon yang 

dilukiskan sering kali mengungkapkan kekecewaan hidup karena 
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pengarang mengharapkan sesuatu yang sempurna atau yang paling 

baik tentang hidup ini. Dialog bersajak menceritakan tokoh utama 

yang menemui kehancuran karena kelemahannya sendiri, keangkuhan 

dan sifat iri hati. Tragedi yaitu drama yang melukiskan kisah duka 

atau kejadian pahit, sedih yang amat dalam. Tujuan naskah ini yaitu 

agar penonton dapat memandang hidup dan kehidupan secara optimis 

dikutip dari (http://havidyazid.blogspot.com/2009/01/apresiasi-

drama.html). Asul Wiyanto (2002:8) menambahkan tragedi adalah 

drma penuh kesedihan karena pelaku utama dari awal sampai akhir 

pertunjukan selalu sia-sia ( gagal) dalam memperjuangkan nasibnya 

yang jelek. Ujung cerita berakhir dengan kedukaan yang mendalam 

karena maut menjemput tokoh utama. Oleh karena itu, tak jarang 

penonton ikut merasa sedih bahkan juga dapat menanggis. 

b) Komedi 

Komedi (suka cerita) adalah drama penggeli hati, penuh kelucuan 

yang menimbulkan gelak tawa penonton (Error! Hyperlink reference not 

valid.). Gelak tawa penonton dibangkitkan lewat kata-kata. Kekuatan 

kata-kata yang dipilih itulah yang membangkitkan kelucuan. Herman 

J. Waluyo (2006:42) mengatakan daya apresiasi penonton 

berhubungan dengan pemahaman latar belakang budaya sebuah 

komedi. Dengan daya apresiasi yang tinggi, seorang penonton mampu 

memahami sebuah komedi dan mampu ikut tertawa oleh kelucuan 

yang tersirat dalam komedi itu. Asul Wiyanto (2002:8) menambahkan 

kelucuan itu sering mengandung sindiran dan kritik kepada anggota 

masyarakat tertentu. Karena itu, bahan yang digunakan diambil dari 

kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat. 

c) Tragekomedi 

Menurut Agustinus Suyoto (http://www.google.co.id/search?hl=id&q 

=pengertian=bermain+bermain+drama) Tragedi komedi yaitu drama 

yang sebenarnya menggunakan alur dukacita tetapi berakhir dengan 

kebahagiaan. Asul Wiyanto (2002:8) menambahkan tragekomedi 
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adalah perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Isi lakon penuh 

kesedihan, tetapi juga mengandung hal-hal yang menggembirakan dan 

menggelikan hati. Sedih dan gembira silih berganti. Kadang-kadang 

penonton larut dalam kesedihan, kadang-kadang tertawa terbahak-

bahak sebagai wujud rasa geli dan gembira. 

d) Opera 

Opera adalah drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi 

musik. Lagu yang dinyanyikan pemain satu berbeda dengan lagu yang 

dinyanyikan pemain lain, demikian pula irama musik pengiringnya. 

Drama jenis ini memang mengutamakan nyanyian dan musik, 

sedangkan lakonnya hanya sebagai sarana. Opera yang pendek 

namanya operet (Asul Wiyanto, 2002:8-9). 

e) Melodrama 

Pengertian Melodrama menurut Asul Wiyanto (2002: 9) adalah drama 

yang dialognya diucapakan dengan iringan melodi atau musik. Tentu 

saja cara mengucapkannya sesuai dengan pengiringnya. Bahkan 

kadang-kadang pemain tidak berbicara apa-apa. Herman J. Waluyo 

(2006:41) menambahkan melodrama adalah lakon yang sebtimental, 

dengan tokoh dan cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan. 

f) Farce 

Menurut Herman  (http://lidahtinta.wordpress.com/2009/02/09/drama 

-dan teater) farce yaitu jenis drama yang menyerupai komedi picisan 

dan biasanya naskah diiringi musik riang. Asul Wiyanto (2002:9) 

farce adalah drama yang menyerupai dagelan, tetapi tidak sepenuhnya 

dagelan. Ceritanya berpola komedi, demikian pula gelak tawa yang 

dimunculkan lewat kata dan perbuatan. Yang ditonjolkan dalam 

drama ini adalah kelucuan yang mengundang gelak tawa agar 

penonton merasa senang. 

g) Tablo 

Tablo adalah jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya 

tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan 
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itu. Bunyi-bunyian pengiring (bukan musik) untuk memperkuat kesan 

gerakan-gerakan yang dilakukan pemain. Jadi, yang ditonjolkan dalam 

drama jenis ini kekuatan akting para pemain (Asul Wiyanto, 2002:9) 

h) Sendratari 

Agustinus Suyoto (http://www.google.co.id/search?hl=id&q=penger 

tian=bermain+bermain+drama)  sendratari yaitu drama yang 

menonjolkan seni suara atau musik. Sendratari menurut Asul Wiyanto 

(2002:9) adalah gabungan antara seni drama dan seni tari. Para 

pemain adalah penari-penari berbakat. Rangkaian peristiwa 

diwujudkan dalam bentuk tari yang diiringi musik. Tidak ada dialog, 

kadang-kadang dibantu narasi singkat agar penonton mengetahui 

peristiwa yang sedang dipentaskan. Drama ini memang lebih 

mengutamakan tari daripada ceritanya, cerita yang digunakan hanya 

sebagai sarana. 

2) Berdasarkan Sarana 

Menurut pendapat Asul Wiyanto (2002:9) berdasarkan sarana yang 

digunakan untuk menyampaikan kepada penikmat (penonton, pemirsa, atau 

pendengar), drama dapat dibedakan menjadi enam jenis. Pendapat Asul Wiyanto 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Drama Panggung 

Drama panggung dimainkan oleh para aktor di panggung pertunjukan. 

Penonton berada di sekitar panggung dan dapat menikmati secara 

langsung dengan cara melihat perbuatan para aktor, mendengarkan 

dialog, bahkan dapat meraba kalau mau dan boleh. 

b) Drama Radio 

Drama radio tidak bisa dilihat dan diraba, tetapi hanya bisa 

didengarkan oleh penikmat. Berbeda dengan drama panggung yang 

bisa ditonton saat dimainkan, drama radio dapat disiarkan langsung 

dan dapat direkam dulu lalu disiarkan pada waktu yang diklehendaki. 

Bila mau, dapat pula disiarkan berulang-ulang. 

c) Drama Televisi 
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Drama televisi dapat didengar dan dilihat (meskipun hanya gambar). 

Hamper sama dengan drama panggung, hanya bedanya, drama televisi 

tak dapat diraba. Drama televisi dapat disiarkan secara lansung , dapat 

pula direkam dulu ditayangkan kapan saja sesuai dengan program 

mata televisi. 

d) Drama Film 

Drama film hampir sama dengan drama televise. Bedanya, drama film 

menggunakan layar lebar dan biasanya dipertunjukkan di bioskop dan 

penontonnya berduyun-duyun pergi ke bioskop. Namun, drama film 

dapat juga ditayangkan dari studio televise sehingga penonton dapat 

menikmati dirumah masing-masing. 

 

 

e) Drama Wayang 

Ciri khas tontonan drama adalah ada cerita dan dialog. Karena itu, 

semua bentuk tontonan yeng mengandung cerita disebut drama, 

termasuk tontonan wayang kulit (jawa) atau wayang golek (sunda). 

Para tokoh digambarkan oleh wayang atau golek (boneka kecil) yang 

dimainkan oleh dalang. 

f) Drama Boneka 

Drama boneka hampir sama dengan wayang. Bedanya, dalam drama 

boneka para tokoh digambarkan dengan boneka yang dimainkan oleh 

beberapa orang. Bahkan, kalau bonekanya besar (di dalamnya ada 

orang) boneka itu dapat bermain sendiri tanpa dimainkan dalang. 

3) Berdasarkan Ada dan Tidaknya Naskah 

Asul Wiyanto (2002:9) berpendapat bahwa berdasarkan ada dan tidaknya 

naskah yang digunakan, drama dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu drama 

modern dan drama tradisional, dijabarkan sebagai berikut: 

a) Drama Tradisional 

Drama tradisional adalah tontonan drama yang tidak menggunakan 

naskah. Kalau toh ada naskah, naskah itu berupa kerangka cerita dan 
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beberapa catatan yang berkaitan dengan permainan drama. Watak 

tokoh, dialog dan gerak geriknya diserahkan sepenuhnya kepada 

pemain. Dengan cara seperti ini resiko gagal tentu ada sangat besar. 

Resiko gagal itu menjadi kecil kalau para pemainnya sudah banyak 

pengalaman. Ketoprak (Jawa Tengah), ludruk (Jawa Timur) dan 

lenong (Betawi) adalah contoh drama tradisional. 

b) Drama Modern 

Drama modern menggunakan naskah. Naskah yang berisi dialog dan 

perbuatan para pemain tersebut benar-benar diterapkan. Artinya, 

pemain menghafalkan dialog dan berbuat atau melakukan gerak-gerik 

seperti yang ditulis dalam naskah. Dialog yang sudah dihafalkan itu 

lalu dicobakan dalam praktik, disertai gerak-gerik seperti yang 

dikehendaki dalam naskah. Para pemain berlatih berulang-ulang 

sampai bener-bener bisa memerankan dengan penuh penjiwaan tokoh 

yang diperaninnya. 

c. Unsur-Unsur Drama 

Asul Wiyanto (2002:23-30) menjelaskan bahwa unsur-unsur penting 

yang membentuk drama, yaitu (1) tema, (2) amanat, (3) plot, (4) karakter, (5) 

dialog, (6) setting, (7) bahasa, dan (8) interpretasi. Berdasarkan pendapat di atas 

dapat di uraikan sebagai berikut: 

1) Tema 

Asul Wiyanto (2002:23) tema adalah pikiran pokok yang mendasari 

lakon drama. Selain itu menurut Herman J Waluyo (2006:24) tema 

merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam drama.  

2) Amanat 

Asul Wiyanto (2002:24) amanat adalah pesan moral yang ingin 

disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau penonton drama.  

3) Plot 

Herman J Waluyo (2006:8) plot merupakan jalinan cerita atau 

kerangka dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik atara 

dua tokoh yang berlawanan.  
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4) Karakter 

Asul Wiyanto (2002:27) karakter atau perwatakan adalah keseluruhan 

ciri-ciri jiwa seorang tokoh dalam lakon drama. Seorang tokoh bisa 

saja berwatak sabar, ramah, dan suka menolong, atau sebaliknya bisa 

berwatak pemberang, suka marah, dan sangat keji. Karakter diciptakan 

penulis, untuk diwujudkan oleh pemain (actor) yang memerankan 

tokoh tersebut. 

5) Dialog  

Jalan cerita lakon drama diwujudkan dalam dialog yang dilakukan 

para pemain. Dialog-dialog yang dilakukan harus mendukung karakter 

tokoh yang diperankan dan dapat menunjukkan plot lakon drama 

menurut (Asul Wiyanto, 2002:28) 

6) Setting  

Menurut Herman J. Waluyo (2006:23) Setting atau tempat kejadian 

cerita sering pula disebut latar cerita. Pengertian setting menurut Asul 

Wiyanto (2002:28) adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu 

adegan. 

7) Bahasa  

Naskah drama diwujudkan dari bahan dasar bahasa, menggunakan 

bahasa itu menyampaikan kalimat-kalimat, kata-kata dan kata-kata 

inilah yang mengungkapkan pikiran dan perasaan, karena kata 

mewakili makna. Dialog harus dengan ragam bahasa yang tepat sesuai 

dengan siapa yang berbicara, tempat pembicaraan itu berlangsung dan 

masalah yang dibicarakan, semua itu menentukan ragam bahasa yang 

dipakai (Asul Wiyanto, 2002:28). 

8) Interpretasi  

Lakon drama selalu memanfaatkan kehidupan masyarakat sebagai 

sumber cerita. Apa yang ada dalam masyarakat itu diolah, mungkin 

ditambah konfliknya, dipindahkan tempatnya, digabungkan-

gabungkan, dikurangi, dilebih-lebihkan dan sebagainya. Dengan 

begitu lakon drama sebenarnya adalah bagian kehidupan masyarakat 
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yang diangkat ke panggung. Karena itu, apa yang ditampilkan di 

panggung harus bisa dipertanggungjawabkan, terutama secara nalar, 

artinya apa yang dipertunjukkan itu harus logis, tidak aneh dan tidak 

janggal, atau terasa wajar, bahkan sebisa mungkin dapat menyerupai 

kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat. 

Selain itu unsur-unsur pementasan drama dibedakan menjadi 2 macam 

yaitu unsur utama dan penunjang (Purwatiningsih dan Ninik Harini, 1999:53). 

Unsur utama drama yaitu naskah drama. Naskah adalah suatu bentuk puisi 

kehidupan yang isinya tentang kehidupan di alam. Sedangkan unsur penunjang 

pementasan drama terdiri atas: (1) make up/ tata rias adalah membuat garis – garis  

di wajah sesuai dengan ide/ konsep garapan; (2) tata busana adalah semua 

kebutuhan sandang yang dikenakan pelaku di atas pentas yang sesuai dengan 

peranan yang dibawakan; (3) tata iringan adalah unsur penunjang drama yang 

berupa suara yang jelas didengar oleh pemain maupun penonton; (4) tata lampu 

atau tata cahaya alat yang dipakai untuk membantu suasana  yang diperlukan 

dalam pementasas drama; (5) tata panggung adalah arena pertunjukan yang 

dipakai untuk pementasa dan disesuaikan dengan ide garapan; (6) tema adalah inti 

cerita.  

d. Pengertian Bermain Drama 

Istilah bermain drama terdiri dari dua kata yaitu bermain dan drama. 

Menurut Andang Ismail (http://www.apedukatif.co.cc-a.googlepages) bermain 

memiliki dua pengertian yang harus dibedakan, bahkan bermain menurut 

pengertian, pertama dapat bermakna sebagai sebuah aktivitas bermain yang murni 

mencari kesenangan tanpa mencari menang atau kalah (play), sedangkan yang 

kedua sebagai aktivitas bermain yang dilakukan dalam rangka mencari 

kesenangan dan kepuasan namun ditandai dengan adanya pencarian menang atau 

kalah (games). Ditegaskan lagi oleh Andang Ismail bahwa bermain bukan 

dilakukan semata-mata demi kesenangan, melainkan ada sasaran lain yang ingin 

dicapai yaitu prestasi tertentu. Bermain merupakan sarana bagi anak-anak untuk 

belajar mengenal kehidupannya (http://himpsi.org/content/view/25/64). 
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Adapun jenis bermain berdasarkan aktivitas fisik dan sumber kesenangan 

dikutip dari (http://www.geocities.com/cahayaislam99/anak/loi-bermain.htm) 

adalah sebagai berikut:  

1) Bermain Aktif  

Seorang anak aktif melakukan sendiri dan sumber rasa senang yang 

diperoleh anak berasal dari apa yang dilakukan oleh anak itu sendiri. 

Jenis bermain aktif meliputi bermain bebas spontan, bermain khayal 

(bermain peran tertentu berdasarkan khayalan atau imajinasi anak), 

bermain kontruktif (menyusun balok-balok, puzzle, dsb), musik dan 

permainan. 

2) Bermain Pasif  

Anak melakukan kegiatan dengan sedikit menggunakan aktifitas fisik 

dan sumber rasa senangnya diperoleh dari aktivitas yang dilakuakan 

oleh orang lain, contohnya menonton film, pertunjukan dan lain-lain. 

Andres (2009:1) mengungkapkan bahwa learning trough play has proven 

to be a great success especially in areas such as primary education foreigh 

language courses and artistic education. Sesuai dengan pendapat di atas ada 

pendapat lain bahwa bermain berguna untuk merangsang perkembangan motorik, 

bahasa, emosi, kecerdasan. Perkembangan emosi dan kecerdasan anak bisa diasah 

dengan bermain. Selain itu dijelaskan bahwa. Bermain dapat merangsang 

perkembangan anak, motorik dan kemampuan sosialnya dengan meniru dialog 

atau ucapan yang didengar dari televisi, radio atau orang-orang sekelilingnya 

(http://www.indomedia.com/bpost/9806/14/serba/ serba 4.htm). 

Ozdemir (2006:16) the research results showed that compared to 

observasions made about each subject at the berginning of the experiment, 

creative drama caused a remarkable difference in development of communication 

skills at the end of the experiment. Pembelajaran bermain drama bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memerankan tokoh drama dengan 

memperhatikan penggunaan lafal, intonasi, nada/tekanan, dan ekspresi yang 

sesuai dengan karakter tokoh (Etik E. Endrawati, http://karyailmiah.um.ac.id/ 

index.php/sastra indonesia/article/view/ 160).  
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bermain drama 

adalah aktivitas yang dilakukan dengan rasa senang untuk mengenal 

kehidupannya sesuai sasaran tertentu yaitu dengan memerankan tokoh drama. 

e. Langkah-Langkah Bermain Drama 

Asul Wiyanto (2002:69) bermain drama termasuk jenis keterampilan yang 

bisa dipelajari oleh siapa saja yang berminat. Tetapi perlu adanya latihan insentif 

supaya mendapatkan hasil bermain drama sebaik mungkin. Adapun langkah-

langkah yang harus diperhatikan dalam bermain drama, seperti yang diungkapkan 

Brockett (1965:421-427) dan Herman J. Waluyo (2006:122-125) menyebutkan 

tujuh langkah dalam ber-acting, yaitu sebagai berikut:  

1) Latihan Tubuh 

The body since it is one of the actor’s principal means of expression, the 

body sould be flexible, disciplined, and expressive. Flexibility is needed so that 

the actor may express physically a wide range of attitudes, traits, and reaction 

Maksud latihan tubuh adalah latihan ekspresi secara fisik. Kita berusaha agar fisik 

kita bergerak secara fleksibel, disiplin dan ekspresif. Artinya gerak-gerik kita 

dapat luwes,tetapi disiplin terhadap peran kita dan ekspresif sesuai sesuai dengan 

watak dan perasaan aktor yang dibawakan.  

2) Latihan Suara 

The voice in training the voice, the same ideal flexibility, control, and 

expressiveness, applay. The action should understand how the vocal instrument 

functions, and sould strive for maximum control over pitch, volume, and quality. 

Latihan suara ini dapat diartikan latihan mengucapkan suara secara jelas dan 

nyaring (vokal), berarti juga latihan penjiwaan suara. Warna suara bagaimana 

yang tepat, harus disesuaikan dengan watak peran, umur peran dan keadaan sosial 

peran itu. Aktor tidak dibenarkan mengubah suara tanpa alasan. Nada suara juga 

harus diatur, agar mampu membedakan peran satu dan peran yang lainnya. Semua 

ini hendaklah dikuasai secara cermat dan konsisten oleh seorang aktor.  

3) Latihan Observasi dan Imajinasi 

Observation and imagination while the body and voice are the actor’s 

principal means of exspression, other faculties observation and imagination help 
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him determine how they should be used in a practicular situation. Untuk 

menampilkan tokoh yang diperankan, aktor secara sungguh-sungguh harus 

berusaha memahami bagaimana memanifestasikan secara eksternal. Aktor mulai 

dengan belajar mengobservasi setiap watak, tingkah laku dan motivasi orang-

orang yang dijumpainya. Jika ia harus memerankan watak dan tokoh tertentu, 

maka observasi difokuskan pada tokoh yang mirip atau sama. Jika mungkin, 

observasi ini dalam waktu yang cukup, sehingga gerak-gerik tokoh itu lebih 

mendetail diamati. Hasil observasi sifatnya eksternal ini dihidupkan melalui 

ingatan emosi, dengan daya imajinasi aktor, sehingga dapat ditampilkan secara 

meyakinkan. Kekuatan imajinasi berfungsi untuk mengisi dimensi kejiwaan 

dalam akting. Setelah diadakan observasi tersebut, acting bukan sekedar meniru 

apa yang diperoleh dalam observasi, tetapi harus dapat menghidupinya, memberi 

nilai estetis.  

4) Latihan Konsentrasi 

Concentration if the body and voice are to be directed by understanding 

and imagination in the creation of a believable stage performance, concentration 

is also needed. Concentration refers to the actor’s ability to immerse himself in 

the action and to shut out all distractions. Konsentrasi diarahkan untuk melatih 

aktor dalam kemampuan memperankan dirinya sendiri ke dalam watak dan 

pribadi tokoh yang dibawakan dan kedalam lakon itu. Konsentrasi memegang 

peranan penting dalam penjiwaan peran dan dalam gerak yakin jika pikirannya 

terganggu akan hal lain, dengan kekuatan konsentrasinya, aktor bisa memusatkan 

diri pada pentas. Dan seharusnya aktor  harus merasa bahwa dunianya di situ. 

Konsentrasi ini harus mulai sejak latihan pertama. Terlebih menjelang masuk 

pentas dan selama dalam pementasan. Selalu menghadapi naskah sebagai 

pemimpin konsentrasi harus pula diekspresikan melalui ucapan, gesture dan 

intonasi ucapannya. 

5) Latihan Teknik 

Technique experience has shown that some ways of doing things on the 

stage are more effective than others, and over the years many of the actor’s 

routine tasks have become standardized. Latihan teknik ini adalah latihan masuk, 
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memberi isi, memberi tekanan, mengembangkan permainan, penonjolan, ritme, 

timming yang tepat. Dalam bermain drama hal yang harus mendapat perhatian 

seperti diungkapkan di atas meliputi penjiwaan, ekspresi wajah, vokal, serta 

gerakan anggota tubuh harus sesuai dengan karakter yang dibawakan. 

concentration Adjib Hamzah (1985:28-195) mengemukakan dalam latihan acting 

(berperan) melalui latihan suara, ucapan, latihan mimik, latihan blocking 

(pengelompokan), latihan penghayatan dan imajinasi dan latihan pencapaian 

mood, serta latihan akhir (general rehesial). Adjib Hamzah menegaskan bahwa 

dalam latihan suara dan ucapan perlu pelatihan cermat dan cukup. Vokal harus 

diucapkan jelas. Konsonan-konsonan tidak boleh dihafalkan setengah-setengah. 

Dalam latihan suara disamping latihan olah vokal, juga latihan pernafasan, latihan 

letupan suara, latihan diksi (gaya pengucapan), latihan tekanan, latihan bangunan 

cepat dan latihan menciptakan puncak lakon (klimaks).  

6) Sistem Acting  

System of Acting no matter well trained the actor is in basic skill, he will 

be unable to use them adequately unless he has a consistent method of working. 

There are many systems of acting. No actor should adopt a method, no matter 

how highly recommended by other, until he has gioven it a thorough trial. He 

should try as many approaches as possible and adopt those elements from each 

which most affectively aid him. While each actor must find that method which best 

fits his own needs, system of acting tend to have many elements in common. The 

two poles are usually called the psychological-internal ang the mechanical 

external. Sistem berakting salah satu langkah dalam bermain drama. Menjadi 

seorang actor harus berlatih dalam berakting baik dalam hal internal maupun 

dalam hal eksternal, baik melalui pendekatan metode maupun teknik. 

7) Memperlancar Skill dan Latihan 

Additional skills and training Ultimately the actor applies all of his skill 

in the creation of a specific role. To be effective, therefore, he must be able to 

analyze plays, since he may apply his skills to advantage only if he understands 

the motivations, attitudes, and function of the character he is to portray. Dalam 

hal ini, peranan imajinasi sangatlah penting. Dengan imajinasi semua latihan yang 
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sifatnya seperti menghafal menjadi lancer dan tampak seperti kejadian yang 

sebenarnya. Fungsi motivasi, sifat, dan fungsi karakter sangat penting dalam 

imajinasinya. 

 

3. Penggunaan Media Pembelajaran 

a. Hakikat Media Pembelajaran 

Media merupakan bagian dari proses kegiatan belajar mengajar, maka 

dari itu guru harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang 

pemahaman media pembelajaran. Arief S. Sadiman, dkk., ( 2008:6) menjelaskan 

bahwa kata “media “ berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”  yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Ashar 

Arsyad, (1997:3) menjelaskan kata “media” berasal dari bahasa Latin “medius” 

yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Meskipun istilah katanya berbeda, 

namun kedua pendapat mengartikan sama, yaitu media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Selanjutnya, Romiszowski (dalam Oemar Hamalik, 2003:202) 

menyatakan “…as the carrics of message, from some transmitting source (which 

may be a human being or an intimate object), to the receiver of the message which 

is ou” case is the learner.” Media adalah pembawa pesan yang berasal dari satu 

sumber pesan (yang dapat berupa orang atau benda) kepada penerima pesan. 

Dalam proses belajar mengajar, penerima pesan itu adalah siswa. Pembawa pesan 

(media) itu berinteraksi dengan siswa melalui indera mereka. Siswa dirangsang 

oleh media itu untuk menggunakan inderanya untuk menerima informasi. 

Kadang-kadang siswa dituntut untuk menggunakan kombinasi dari beberapa 

indera supaya dapat menerima pesan itu secara lebih lengkap.  

Wilkinson, (1984:4) media pendidikan dalam arti sempit hanya 

memperhatikan dua unsur dari model kawasan keseluruhan, yakni bahan dan alat. 

Media pembelajaran yang dimaksudkan adalah sebagai alat atau bahan selain 

buku teks dalam proses belajar mengajar, yang dapat dipakai untuk menangkap, 

memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal dalam suatu 

situasi belajar mengajar. Menurut Gerlach dan Ely (dalam Wina Sanjaya, 2007: 
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161) menyatakan“ A medium, conceived is any person, material or event that 

establishs condition which enable the learner to acquire knowledge, skill, and 

attitude.” Menurut Gerlach secara umum media itu meliputi orang, bahan, 

peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (dalam Arief S. Sadiman, dkk., 

2008:7) pengertian media adalah bentuk–bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audio visual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, 

dapat dilihat, didengar dan dibaca. Rossi dan Breidle (dalam Wina Sanjaya, 

2007:161) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan 

bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, 

televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Rossi alat-alat semacam 

radio dan televisi kalau digunakan dan diprogram untuk pendidikan maka 

merupakan media pembelajaran. 

Gagne dan Briggs (dalam  Azhar Arsyad, 2005:4) berpendapat bahwa 

media pembelajaran adalah segala yang meliputi alat fisik yang digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran dan menyajikan pesan sehingga 

merangsang siswa untuk belajar atau sebagai alat bantu mengajar guru (teaching 

aids). Alat bantu yang bisa dipakai biasanya alat visual, yaitu: gambar, kaset, CD, 

kamera, film slide, komputer dan alat-alat yang dapat memberikan pengalaman 

konkrit, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

adalah sesuatu yang telah diprogram dan digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim (guru) kepada penerima (siswa) sehingga dapat merangsang siswa 

menangkap informasi yang dapat memberikan pengalaman konkrit, motivasi 

belajar, serta memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap sehingga proses belajar mengajar berhasil. Dalam proses belajar mengajar 

pesan yang disalurkan melalui media dari sumber pesan kepada penerima pesan 

itu ialah isi pelajaran. Pesan tersebut berasal dari kurikulum yang disampaikan 

oleh guru kepada siswa.  

b. Manfaat Media Pembelajaran 
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Media pembelajaran sebagai salah satu upaya yang dapat membantu guru 

memperluas wawasan siswa. Peranan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar memberi pengalaman langsung bagi siswa. Menurut Wina Sanjaya 

(2007:162) Pengalaman langsung semacam itu tentu saja merupakan proses 

belajar yang sangat bermanfaat, sebab dengan mengalami secara langsung 

kemungkinan kesalahan persepsi akan dapat dihindari.  

Selain manfaat pengalaman langsung yang diperoleh, dengan 

penggunaan media pembelajaran dapat memperjelas informasi yang akan 

disampaikan oleh guru kepada para siswa. Hal tersebut dijelaskan oleh Soeparno 

(1988:5) tujuan utama penggunaan media ialah agar pesan atau informasi yang 

dikomunikasikan tersebut dapat dapat diserap semaksimal mungkin oleh para 

siswa sebagai penerima informasi. Menurut Basuki Wibawa (2001:14)  namun 

demikian perlu disadari benar-benar bahwa kalau sistem ini akan digunakan, guru 

perlu membuat persiapan yang matang dan perlu menyediakan media dan 

peralatan belajar yang cukup. Dengan penggunaan media diharapkan dapat 

memberikan pengalaman langsung dan mengkonkretkan informasi sehingga 

informasi tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh si penerima informasi 

dengan persiapan guru yang matang.  

Selain itu manfaat yang dapat diambil berdasarkan penggunaan media 

pembelajaran menurut Azhar Arsyad (2007:25-27) Manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut 

: (1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar, (2) 

Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri 

sesuai dengan kemampuan dan minatnya, (3) Media pembelajaran dapat 

mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu, (4) Media pembelajaran dapat 

memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka.  
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Berdasarkan definisi-definisi manfaat media pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat memberikan kesamaan dan 

pengalaman untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, minat, motivasi serta 

dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.  

c. Jenis – Jenis Media dalam Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran memberikan banyak manfaat dalam 

proses pembelajaran. Akan tetapi manfaat penggunaan media pembelajaran 

tersebut tergantung pada ciri-ciri dan kemampuan media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Hal tersebut menimbulkan pengelompokan atau klasifikasi 

menurut kesamaan ciri atau karakteristiknya, Arief, S. Sadiman (2008:19). Basuki 

Wibawa dan Farida (2001:35) menambahkan apapun bentuk dan tujuan 

pengklasifikasiannya hal tersebut dapat memperjelas kegunaan dan karakteristik 

kegunaan media itu sehingga dapat memudahkan kita memilih nantinya. Bertz 

(dalam Arief S. Sadiman, 2008:20) pengklasifikasian jenis media, diantaranya: 

media audio, media visual dan media audio visual. 

1) Media Audio 

Media audio adalah jenis media yang berisi suara saja sehingga untuk 

dapat memanfaatkannya sebagai media dalam pembelajaran guru harus dapat 

memperhatikan mengenai aspek kemampuan menyimak yang dimiliki oleh siswa. 

Basuki Wibawa dan Farida (2001:35) menambahkan media audio memuat pesan 

yang disampaikan dalam lambang-lambang auditif verbal, nonverbal maupun 

kombinasinya yang berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh media 

audio: radio, telepon, tape recorder dan pita audio. 

Kelebihan penggunaan media audio, antara lain : (1) Meningkatkan 

kemampuan komunikasi audio; (2) Materi pembelajaran dapat dipersiapkan 

sehingga guru dapat mengontrolnya. (3) Merangsang dan mengembangkan 

kemampuan imajinasi terhadap hal-hal yang sedang disajikan (4) Perhatian siswa 

terpusat pada kata-kata yang digunakan, pada bunyi dan artinya. Kelemahan 

penggunaan media audio, antara lain: (1) Sifat komunikasi satu arah; (2)  Stimulus 

secara suara saja dalam waktu yang cukup lama dapat menimbulkan kebosanan 
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pada siswa. (3) Siswa yang memiliki kelemahan audio akan merasa kesulitan 

menerima pembelajaran. 

2) Media Visual 

Media visual adalah jenis media yang dituangkan kedalam simbol-simbol 

komunikasi visual yang berkaitan erat dengan indera penglihatan. Simbol-simbol 

tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian pesan dapat 

berhail efisien Arief S. Sadiman (2008:28). Media visual biasanya digunakan 

untuk mengajarkan kemampuan membaca dan menulis siswa (Muchlis, 2008:28). 

Contoh media visual adalah  gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, 

poster, peta, film bingkai dan transparansi.  

Kelebihan penggunaan media visual, anatar lain: (1) Mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu karena semua benda, objek atau peristiwa tidak 

dapat dibawa ke kelas. (2) Merangsang dan mengembangkan kemampuan 

imajinasi terhadap hal-hal yang sedang disajikan (3) Meningkatkan keaktifan dan 

kreatifitas guru untuk dapat menyiapkan materi dalam bentuk gambar. Adapun 

kelemahan penggunaan media visual, antara lain : (1) Ukurannya terbatas untuk 

kelompok yang besar, (2) Semata-mata hanya medium visual, (3) Memerlukan 

ketersediaan sumber dan keterampilan, serta kejelian guru untuk dapat 

memanfaatkannya. 

3) Media Audio Visual 

Media audio visual adalah jenis media yang mengabungkan unsur suara 

dan gambar. Penggunaan media audio visual akan lebih baik, apabila 

menggunakan unsur gambar gerak. Sebagaiman pendapat Basuki Wibawa 

(2001:67) Kemampuannya akan meningkat lagi bila media audio visual ini 

dilengkapi dengan karakteristik gerak. Contoh media audio visual antara lain: 

televisi, video, dan film. (http://vcdpembelajaran.com/menu.php?mod=pedoman) 

menegaskan bahwa sesuai dengan sifatnya, media audio visual memiliki banyak 

keunggulan dibandingkan dengan media lainnya. Media Audio visual dapat 

membuat konsep yang abstrak menjadi yang lebih konkrit, dapat menampilkan 

gerak yang dipercepat atau diperlambata sehingga lebih mudah diamati, dapat 

menampilkan detail suatu benda atau proses, serta membuat penyajian 
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pembelajaran lebih menarik, sehingga proses pembelajaran menjadi 

menyenangkan. 

Penggunaan media audio visual dalam pembelajaran memberi kelebihan 

dan kelemahan. Kelebihan penggunaan media audio visual antara lain: (1) 

Memusatkan perhatian dan meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (2) Mengatasi keterbatasan waktu dan ruang; (3) Menampilakan 

gambar, suara dan gerakan; dan (4) Menghindari pembelajaran yang verbalistik. 

John A. Green (1996: 187-188) menambahkan audio visual imstruction makes its 

greatest educational contribution in (a) broadening and endricing the educational 

experiences of pupils, (b) motivating the interest of pupils in many areas learning, 

(c) improving the utilizazion of the teaching staff, and (d) improving the use of 

facilities. John A. Green mengatakan bahwa audio visual memberikan kontribusi 

dalam pendidikan yaitu (a) memperluas dan memperkaya pengalaman siswa, (b) 

memotivasi minat siswa dalam pembelajaran, (c) meningkatkan pemanfaatan bagi 

staff pengajar, (d) meningkatkan penggunaan fasilitas. Selain kelebihan 

pengguanaan media audio visual terdapat kelemahannya, antara lain: (1) Biaya 

relatif mahal; (2) Memerlukan peralatan yang kompleks dan (3) memerlukan 

keahlian khusus. 

Berdasarkan uraian di atas tentang jenis-jenis media yang berdasarkan 

karakteristiknya, dapat disimpulkan bahwa video drama adalah salah satu bentuk 

media audio visual. Hal tersebut didasarkan pada keberfungsian video drama yang 

menonjolkan sisi suara dan gambar yang ditampilkan serta memperluas 

pengalaman siswa dan guru dalam pemanfaatan video sebagai media audio visual. 

Penggunaan video drama dijadikan sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan bermain drama  karena dapat membuat konsep yang 

abstrak menjadi lebih konkrit dan memberikan gambaran nyata bagaimana cara 

memerankan tokoh sesuai dengan perwatakanya. 

d. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Kriteria pemilihan media pembelajaran harus dikembangkan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan 

mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang 
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bersangkutan Arief S. Sadiman (2008:85). Pendapat tersebut didukung oleh 

pendapat Basuki Wibawa (2001:99) yang bahwa alasan orang memilih media 

adalah untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat, maka pengguanan media dapat 

bermanfaat sesuai dengan tujuan  pembelajaran.  

Kriteria pemilihan media pembelajaran tentunya tidak terlepas dari 

pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Dengan kata lain baik 

buruknya suatu media diukur sampai sejauh mana media tersebut dapat 

menunjang tercapainya tujuan intruksional. Sehubungan dengan hal tersebut 

Soeparno ( 1988:10-11) berpendapat bahwa dalam memilih media hendaknya kita 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Hendaknya kita mengerti karakteristik setiap media, seingga kita dapat 

mengetahui kesesuaian media tersebut dengan pesan atau informasi yang akan 

dikomunikasikan. Dengan mengetahui karakteristik setiap media itu kita juga 

akan dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan setiap media. 

2) Hendaknya kita memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak kita 

capai. Misalnya, untuk melatih keterampilan menyimak ada baiknya kita 

menggunakan atau memilih media radio atau rekaman. Untuk melatih 

keterampilan berbicara secara spontan akan sangat sesuai apabila kita pilih 

media kartu gambar atau media flash card.  

3) Hendaknya kita memilih media yang sesuai dengan metode yang kita 

pergunakan. Misalnya, media flash card akan sangat sesuai apabila metode 

yang kita pakai metode latihan siap atau laihan praktek (drill and practice). 

4) Hendaknya kita memilih media yang sesuai dengan materi yang akan kita 

komonikasikan. 

5) Hendaknya kita memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, baik 

ditinjau dari segi jumlahnya, usianya, maupun tingkat pendidikannya. 

6) Hendaknya kita memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan tempat media itu kita pergunakan. Misalnya, ditempat yang belum 

ada aliran listriknya, sangat tidak bijaksana apabila kita memaksakan diri 

menggunakan media elektris. 
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7) Hendaknya kita memilih media yang sesuai dengan kreativitas kita, sebab ada 

beberapa media tertentu yang efektivitas penggunaanya sangat bergantung 

pada kreativitas guru. 

8) Sebagai catatan tambahan, janganlah kita menggunakan media tertentu dengan 

alasan bahwa media tersebut merupakan barang baru atau karena media 

tersebut merupakan satu-satunya media yang kita miliki.  

Selain pendapat yang dikemukakan di atas Dick dan Carey (dalam 

Basuki Wibawa, 2001:100) menyebutkan beberapa patokan yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih media, yaitu : (1)  ketersediaan sumber; (2)  

ketersediaan dana, tenaga, fasilitas; (3)  keluwesan, kepraktisan dan daya tahan 

(umur) media, serta; (4)  efektivitas media untuk waktu yang sangat panjang. 

Atas dasar uraian mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam memilih media dan saran yang diberikan oleh Dick dan Carey (dalam 

Basuki Wibawa, 2001:100-102) maka dapat disajikan di sini suatu criteria 

pemilihan media sebagai berikut : 

1) Tujuan 

Kalau yang ingin diajarkan adalah proses, media gerak seperti video, film 

atau TV merupakan pilihan yang sesuai. Kalau yang ingin diajarkan adalah suatu 

keterampilan dalam menggunakan alat tertentu, maka benda sesungguhnya atau 

mock up-nya merupakan pilihan yang sesuai. Kalau tujuannya hanya ingin 

memperkenalkan factor atau konsep tertentu, maka media foto, slide, atau realita 

mungkin merupakan pilihan yang tepat. 

2) Karakteristik Siswa 

Berapa jumlahnya? Dimana lokasinya? Bagaimana gaya belajarnya? Dan 

berbagai karakteristik lainya yang mempengaruhi pemilihan media itu. 

3) Karakteristik Media 

Dalam pemilihan media perlu mempertimbangkan kelebihan dan 

keterbatasan masing-masing media itu. Media foto misalnya tentu kurang sesuai 

untuk mengajarkan gerakan.Sebaliknya media TV akan terlalu mahal  untuk 

mengajarkan fakta yang tak bergerak yang dapat dijelaskan menggunakan slide. 

4) Alokasi Waktu 
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Cukupkah waktu untuk kegiatan perancangan, pengembangan, 

pengadaan ataupun penyajian?. Semua hal tersebut perlu menjadi bahan 

pertimbangan dalam memilih media. 

5) Ketersediaan 

Tersediakah media yang diperlukan? Tersediakah layanan purnajualnya? 

Adakah tenaga pengelolanya? Adakah aliran listrik atau baterai untuk 

mengoperasikannya?. 

6) Efektivitas 

Apakah efektiv untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Efektivkah 

untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama?. 

7) Kompatibilitas 

Apakah penggunaan media tersebut tidak bertentangan dengan norma-

norma yang berlaku? Adakah sarana penunjang (suku cadang, dan sebagainya) 

pengoperasiannya? Praktiskah dan luweskah penggunaanya? Bagaimana daya 

tahan(umur)nya?. 

8) Biaya 

Cukupkah dana yang diperlukan untuk pengadaan, pengelolaan, dan 

pemeliharaanya? Bagaimana efisiensi dan efektivitas biayanya? 

Hal itu ditegaskan lagi oleh Azhar Arsyad (2007:75-76) beberapa      

kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan media, antara lain: 

1) Sesuai dengan Tujuan yang Ingin Dicapai 
Media dipilih berdasarkan tujuan intruksional yang telah ditetapkan 

secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk 

tugas yang harus dikerjakan/dipertunjukkan oleh siswa, seperti menghafal, 

melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik atau pemakaian prinsip-

prinsip seperti sebab dan akibat, melakukan tugas yang melibatkan pemahaman 

konsep-konsep atau hubungan-hubungan perubahan, dan mengerjakan tugas-tugas 

yang melibatkan pemikiran pada tingkat yang lebih tinggi. 
2) Tepat Untuk Mendukung Isi Pelajaran 
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Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip 

atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik memerlukan 

simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan 

keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Agar dadapat membantu 

proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan 

kebutuhan tugas dan pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Televis, 

misalnya, tepat untuk mempertunjukkan proses dan transformasi yang 

memerlukan manipulasi ruang dan waktu. 
3) Praktik, Luwes dan Bertahan 
Jika tidak tersedia waktu, dana atau sumber daya lainnya untuk 

memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu 

yang lamauntuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. 

kriteria ini menuntun para guru/instruktur untuk memilih media yang ada, mudah 

diperoleh atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Media yang dipilih sebaiknya 

dapat digunakan dimana pun dan kapan pun dengan peralatan yang tersedia di 

sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan dibawa kemana-mana. 

4) Guru Terampil Menggunakannya 
Ini salah satu kriteria utama. Ada pun media itu, guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat 

ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Proyektor transparasi (OHP), 

proyektor slide dan film, peralatan computer dan peralatan canggih lainnya tidak 

mempunyai arti apa-apa jika guru belum dapat menggunakannya dalam proses 

pembelajaran sebagai upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar. 
5) Pengelompokan Sasaran 
Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya 

jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk 

jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil dan perorangan. 

6) Mutu Teknis 

Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi 

persyaratan teknis tertentu misalnya visual pada slide harus jelas dan informasi 
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atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh diganggu oleh 

elemen lain yang berupa latar belakang.  

e. Langkah-langkah Penggunaan Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran seharusnya dengan perencanaan yang 

sistematis. Media pembelajaran digunakan apabila media itu dapat mendukung 

tercapainya tujuan intruksional yang telah dirumuskan serta sesuai dengan sifat 

materi intruksional yang telah dirumuskan. Muchlis (2008:18) menambahkan 

betapa pun canggihnya media yang dipilih, bila tidak digunakan dengan baik 

tentunya tidak banyak gunanya. Oleh karena itu guru perlu mengetahui prosedur 

penggunaan media tersebut sebelum digunakan bahan pengajaran. 

Arief S. Sadiman (2008:198-200) menjabarkan supaya media dapat 

digunakan secara efektif dan efisien ada tiga langkah utama yang perlu diikuti 

dalam menggunakan media, antara lain: 

1) Persiapan Sebelum Menggunakan Media Pembelajaran 

Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, kita perlu 

membuat persiapan yang baik pula. Pertama-tama pelajari buku petunjuk yang 

telah disediakan. Kemudian kita ikuti petunjuk-petunjuk itu. Apabila pada 

petunjuk kita disarankan untuk membaca buku atau bahan belajar lain yang sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai, seyogyanya hal tersebut dilakukan. Hal tersebut 

akan memudahkan kita dalam belajar dengan media itu. 

Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media itu juga perlu 

disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, pada saat menggunakannya nanti, kita 

tidak akan diganggu dengan hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan 

media itu. Jika media itu digunakan secara kelompok, sebaiknya tujuan yang akan 

dicapai dibicarakan terlebih dahulu dengan semua anggota kelompok. Hal itu 

penting supaya perhatian dan pikiran terarah ke hal yang sama. 

Peralatan media perlu ditempatkan dengan baik sehingga kita dapat 

melihat atau mendengar programnya dengan enak. Lebih-lebih, apabila media itu 

digunakan secara kelompok. Sedapat mungkin, semua anggota kelompok dapat 

memperoleh kesempatan yang sama dalam mendengarkan dan atau melihat 

program media itu. 
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2) Kegiatan Selama Menggunakan Media 

Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media ialah suasana 

ketenangan. Ganguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan 

konsentrasi harus dihindarkan. Kalau mungkin, ruangan jangan digelapkan sama 

sekali. Hal itu supaya kita masih dapat menulis jika menjumpai hal-hal penting 

yang perlu diingat. Kita pun dapat menulis pertanyaan jika ada bagian yang tidak 

jelas atau sulit dipahami. 

Jika menulis atau membuat gambar atau membuat catatan singkat, 

usahakan hal tersebut tidak mengganggu konsentrasi. Jangan samapi perhatian 

kita terlalu banyak tercurah pada apa yang ditulis sehingga kita dapat 

memperhatikan sajian media yang sedang berjalan. Media yang digunakan secara 

berkelompok harus kita jaga benar-benar supaya kita tidak berbicara. Kalau kita 

berbicara, tentu hal tersebut akan mengganggu teman bicara kita. 

Ada kemungkinan selama sajian media berjalan, kita diminta melakukan 

sesuatu, misalnya menunjuk gambar, membuat garis, menyusun sesuatu, 

menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Perintah-perintah itu sebaiknya dijalankan 

dengan tenang, jangan sampai mengganggu teman lain. 

3) Kegiatan Tindak Lanjut 

Maksud kegiatan tindak lanjut ini ialah untuk menjajagi apakah tujuan 

telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi 

intruksional yang disampaikan melalui media bersangkutan. Untuk itu soal tes 

yang disediakan perlu kita kerjakan dengan segera bsebelum kita lupa isi program 

media itu. Kemudian kita cocokkan jawaban kita itu dengan kunci yang 

disediakan. Bila kita masih banyak berbuat kesalahan, sebaiknya sajian program 

media bersangkutan diulangi lagi. 

Apabila kita belajar secara berkelompok, perlu diadakan diskusi 

kelompok. Hal itu dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang kurang jelas atau 

sulit dipahami. Ada kemungkinan kita dianjurkan melakukan tindak lanjut lain, 

misalnya melakukan percobaan, melakukan observasi, menyusun sesuatu, dan 

sebagainya. Bila hal tersebut dapat dilakukan, sebaiknya petunjuk itu diikuti 

dengan baik.  
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f. Video Drama sebagai Media Pembelajaran Bermain Drama  

Video drama sebagai media pembelajaran merupakan media audio visual 

yang menampilkan gambar yang disertai dengan suara. Video drama yang berisi 

gambar dan suara tersebut dapat disimpan pada compact video disc. Arief S. 

Sadiman (2008:294) berpendapat bahwa selain penyimpanan informasi gambar 

dan suara pada pita magnetik, ada satu sistem lagi, yaitu penyimpanan informasi 

gambar dan suara pada piringan (disc). Azhar Arsyad (2007:36) menambahkan 

bahwa VCD (compact video disc) adalah sistem penyimpanan dan rekaman video 

di mana signal audio-visual direkam pada disket plastik, bukan pada pita 

magnetik. (Pustekkom:http://vcdpembelajaran.com/menu.php?mod=pedoman)  

menegaskan bahwa video/ VCD pembelajaran merupakan program pembelajaran 

yang dikemas dalam kaset video atau VCD dan disajikan dengan menggunakan 

peralatan VTR (video tape recorder) atau VCD player serta monitor.  

Video yang menampilkan gambar dan suara dapat menarik serta 

memberikan pengalaman bagi siswa pada proses pembelajaran. Azhar Arsyad 

(2007:49) berpendapat bahwa video dapat meningkatkan motivasi dan 

pengalaman dasar siswa.  Muchlis (2008:22) menambahkan bahwa video 

menyajikan gambar, suara, atau lambang yang lain secara urut sehingga mudah 

dipahami serta menarik karena di dalamnya dimunculkan bentuk-bentuk tiga 

dimensi, berwarna dan kelebihan-kelebihan lain yang membuat video lebih 

menarik dibandingkan media lain.  

Wahyuningtyas (2006:24) berpendapat bahwa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan penggunaan media VCD dapat memudahkan siswa 

dalam menyerap materi yang disampaikan guru. Aitken et.at (2007:2) 

menambahkan concerns with embodiment, use if space, passion, emotion, 

empathy, and modeling that are core to relational pedagogy, have also long been 

central to teaching in drama. Hal itu ditegaskan pendapat (Muchlis, 2008:22) 

bahwa penggunaan media video drama dalam pembelajaran drama dapat 

memberikan pengalaman nyata bagi siswa.   
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 Menurut (Pustekkom:http://vcdpembelajaran.com/menu.php?mod 

=pedo man)  dan (http://ss-kediri.blogspot.com/2009/02/menggunakan-video-kam 

pung. html)  langkah-langkah menggunakan  video pembelajaran, antara lain: 

1) Tahap Persiapan  

Sebelum memanfaatkan program video pembelajaran, guru hendaknya 

melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) menyusun jadwal pemanfaatan disesuaikan 

dengan topik dan program belajar yaitu dengan menentukan waktu, lokasi yang 

tepat untuk memutar video; (b) mempelajari bahan penyerta; (c) mempelajari isi 

program sekaligus menandai bagian-bagian yang perlu atau tidak perlu disajikan 

dalam kegiatan pembelajaran; (d) memeriksa kesesuaian isi program video dengan 

judul yang tertera; (e) meski dikomunitas sendiri, jangan lupa memberitahu 

pimpinan setempat; (f) siapkan dua orang fasilitator yang sudah terlatih dan 

menguasai materi, setidaknya satu orang dari komunitas; (g) persiapkan alat 

dengan baik, agar supaya pada saat pemutaran alat bekerja dengan baik; (h) cek 

tempat beserta sarananya seperti listrik dan kondisi pencahayaan; (i) siapakan 

beberapa informasi singkat yang mendukung pelaksanaan ini, seperti synopsis, 

jadual acara. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Sebelum memanfaatkan program video pembelajaran, guru hendaknya 

melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) sebelum menghidupkan atau memulai 

program video pembelajaran guru mengarahkan  tentang maksud dan tujuan dari 

pemutaran video ini; (b) mengoprasikan program sesuai dengan petunjuk teknis 

dan bahan penyerta; (c) memutarkan video pembelajaran; (d) mengamati dan 

memantau kegiatan siswa selama mengikuti program; (d) Memberin penguatan 

atau penegasan terhadap tayangan program; (f) memutar ulang program video 

pembelajaran bila diperlukan; (g) menyimpulkan dan merencanakan tindakan 

selanjutnya setelah pertemuan ini. 

3) Tahap Evaluasi 

Setelah memanfaatkan program video pembelajaran, guru hendaknya 

melakukan hal-hal sebagai berikut: meliputi: (a) guru membahas tentang hasil 

pemutaran video; (b) memberikan tugas kepada siswa; (c) memberikan umpan 
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balik; (d) menginformasikan tentang pentingnya memperhatikan program video 

pembelajaran untuk memanfaatkan program video pembelajaran berikutnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa media video drama 

dapat dijadikan salah satu alternatif pembelajaran khusunya media pembelajaran 

drama. Diharapkan dengan penggunaan media video drama dengan tepat dapat 

meningkatkan siswa dalam keterampilan bermain drama. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini 

yaitu : 

Siti Mariyah (2005:159) dalam penelitiannya berjudul: Pengembangan 

Media VCD Pembelajaran “ Memerankan Drama Pendek” di Sekolah Dasar. Dari 

hasil penelitian terbukti bahwa kualitas VCD pembelajaran sebagai sumber belajar 

dan media alternatif dalam memecahkan masalah belajar di sekolah dasar 

khususnya dalam memerankan drama pendek. 

Eki Yulianti (2006:176-179) dalam penelitiannya berjudul : Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Apresiasi Drama Siswa Kelas IX I5  SMA ISLAM 

DIPONEGORO dengan Menggunakan Media VCD Wayang Orang Lakon 

“Kangsa Adu Jago”. Menjelaskan bahwa dengan menggunakan VCD Wayang 

Orang terbukti dapat meningkatkan kemampuan apresiasi drama siswa kelas 

Kelas IX I5  SMA ISLAM DIPONEGORO. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Siti Mariyah dan Eki 

Yulianti dapat dijadikan tolok ukur dan pembanding dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu terbukti dengan penggunaan media dalam pembelajaran mampu 

meningkatkan proses maupun hasil pembelajaran. Secara khusus penggunaan 

media pembelajran berupa video dapat meningkatkan keaktifan, minat dan 

kemampuan siswa, sehingga berimbas pada hasil belajar siswa meningkat. 

Penelitian ini menerapakan media pembelajaran berupa video pada pembelajaran 

drama yang mengalami permasalahan, yaitu rendahnya keterampilan siswa kelas 

V SD N 2 Sawahan dalam bermain drama. Melalui media video drama diharapkan 

siswa  mempunyai pengalaman nyata untuk bermain drama yang belum mereka 
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Perencanaan 
 

Pelaksanaan Penggunaan Video Drama  
dan Observasinya 

Siklus 
I, II 
dan 
III 

dapatkan sebelumnya. Diharapkan dengan menggunakan media video drama 

dapat meningkatkan keterampilan bermain drama siswa kelas V SDN 2 Sawahan 

Kecamatn Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah belum menunjukkan hasil 

yang diharapkan. Hal itu terlihat dari kemampuan pembelajaran bahasa Indonesia 

yang dimiliki oleh siswa selama ini dilihat masih kurang. Kenyataan di kelas 

bahwa metode yang digunakan guru cenderung ceramah dan penugasan. 

Penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru masih terbatas pada buku.  

Apabila pembelajaran tersebut dilakukan secara terus menerus akan 

mengakibatkan keterampilan  bermain drama yang dimiliki siswa berkurang.  

Dari uraian permasalahan, peneliti berusaha untuk mencari 

pemecahannya yaitu  dengan bekerjasama guru kolaboran. Alternatif 

pemecahannya bahwa penggunaan media video drama diduga dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama. Diharapkan dengan penggunaan 

video drama dapat meningkatkan keterampilan bermain drama. 

Kerangka pemikiran tersebut di atas dapat di sajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Masalah yang dihadapi sebelum 
tindakan: Keterampilan Bermain 

Drama siswa rendah 
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Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, 

penelitian ini diharapkan dapat membawa perubahan kearah perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran drama khususnya keterampilan bermain drama 

pada siswa kelas V SD Negeri 2 Sawahan.  Sehingga dapat diajukan sebuah 

hipotesis tindakan sebagai berikut: Jika pembelajaran drama digunakan media 

video drama maka keterampilan bermain drama siswa meningkat.  

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Sawahan, yang beralamat di 

Mojorejo, Sawahan, Ngemplak, Boyolali, Kode Pos 57375. Sekolah ini sekarang 

dipimpin oleh Dra. Dwi Rahayu yang bertindak sebagai kepala sekolah. SD 

Negeri 2 Sawahan memiliki 6 ruang kelas. Penelitian ini dilaksanakan di ruang 
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kelas V. SD Negeri 2 Sawahan berdiri pada tahun 1968 dengan bantuan swadaya 

masyarakat Desa Sawahan. 

Alasan pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah pertama, 

peneliti sebagai guru wiyata bakti di SD Negeri 2 Sawahan sejak tahun 2006. 

Kedua, sekolah tersebut belum pernah digunakan sebagai obyek penelitian yang 

sejenis sehingga terhindar dari kemungkinan penelitian ulang. Ketiga, berdasarkan 

hasil observasi peneliti dilapangan, terdapat permasalahan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

Kelas yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas 

V. Waktu penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yakni bulan April – Juli 

2009. Rincian waktu dan jenis-jenis kegiatan penelitian dapat dilihat pada table 1 

berikut ini : 

Tabel 1 : Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian 

Bulan 
No Kegiatan 

April Mei Juni Juli 

1. Penyusunan dan 
pengajuan proposal 

x x x x                 

2. Mengurus izin 
penelitian 

    x x               

3. Pelaksanaan Penelitian       x x x x           

4. Analisis data         x x x x x        

5. Penyusunan laporan             x x x x x    

 

Pelaksanaannya Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan 3 siklus, antara 

lain: 

1. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2009 dan 16 Mei 2009, 

keterampilan bermain drama yang ingin dicapai yaitu tentang pelafalan dan 

pengintonasian dialog sesuai dengan dialog teks drama. 

2. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 dan 23 Mei 2009, 

keterampilan bermain drama yang ingin dicapai yaitu kesesuaian ekspresi 

dengan isi dialog. 
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3. Siklus III dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2009 dan 30 Mei 2009, 

keterampilan bermain drama yang ingin dicapai yaitu pantomimik sesuai isi 

dialog dan blocking yang tepat. 

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ( classroom action 

research). I G A K Wardhani, dkk (2007:13) Penelitian tindakan kelas merupakan 

terjemahan dari Classroom Action Research, yaitu satu Action Research yang 

dilakukan di kelas.  

Suwarsih Madya (http://www.google.co.id/search?hl=id&q=teknik+uji 

+validitas+penelitian&btnG=Telusuri&meta, 16 Juni 2009) Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan intervensi praktik dunia nyata yang ditunjukan untuk 

meningkatkan situasi praktis yaitu tercapainya perbaikan dan meningkatnya 

situasi pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian untuk 

mengatasi permasalahan terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang terjadi 

pada suatu kelas. Menurut Sarwiji Suwandi (2008:15) penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. I G 

A K Wardhani, dkk (2007:1.4) menambahkan bahwa penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru didalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga 

hasil belajar siswa menjadi meningkat. Jadi, Penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang sengaja dilakukan untuk dimunculkan di kelas bertujuan agar 

tercapainya perbaikan kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa 

menjadi meningkat. 

I G A K Wardhani (2007:1.5-1.7) mengungkapkan bahwa karakteristik 

PTK antara lain: (1) masalah PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri 

guru yaitu bersifat situasional; (2) self reflective inquiry yaitu penelitian melalui 

refleksi diri; (3) penelitian dilakukan di dalam kelas; dan (4) penelitian bertujuan 

untuk memperbaiki pembelajaran. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:34-40) 

karakteristik Penelitian Tindakan Kelas antara lain: (1) an inquiry on practice 
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from within yaitu upaya mendapatkan permasalahan pembelajaran di kelas dengan 

melihat, menghayati, memahami, dan merasakan sendiri di dalam kelas; (2) a 

collaborative effrort between school teachers and teacher educators yaitu upaya 

bersama antara peneliti, guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk mendiagnosis 

berbagai permasalahan yang ada di kelas menentukan berbagai alternative 

pemecahan, melakukan tindakan, mengevaluasi, melakukan refleksi, dan 

membuat kesimpulan bersama; (3) a reflective practice made public yaitu upaya 

pemberian masukan terhadap tindakan – tindakan untuk mengenal permasalahan 

yang dihadapi atau bersifat fleksibel.  Suwarsih Madya (Error! Hyperlink reference 

not valid.) menegaskan bahwa Penelitian Tindakan Kelas tidak akan mengganggu 

proses pembelajaran justru dilakukan dalam proses pembelajaran yang alami di 

kelas sesuai dengan jadwal. Penelitian Tindakan Kelas bersifat situasional, 

kontekstual, berskala kecil, telokalisasi, dan secara langsung (relevan ) dengan 

situasi nyata dalam pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas melibatkan guru lain 

dibidang yang sama untuk berpartisipasi dan kerjasama, yang berfungsi sebagai 

kolaboran.  

Berdasarkan uraian di atas karakteristik Penelitian Tindakan Kelas adalah 

bersifat situasional, kontekstual, berskala kecil, telokalisasi, dan secara langsung 

(relevan) dengan situasi nyata dalam pembelajaran dengan tujuan untuk 

memperbaiki kenerja pembelajaran serta meningkatkan pembelajaran. Kegiatan 

penelitian berangkat dari permasalahan yang riil yang dihadapi oleh guru dalam 

proses belajar mengajar, kemudian dicarikan alternatif pemecahan masalah dan 

ditindak lanjuti dengan tindakan-tindakan terencana dan terukur. Oleh karena itu, 

maka penelitian tindakan kelas membutuhkan kerjasama antara peneliti, guru, 

siswa dan staf sekolah lainnya untuk menciptakan suatu kinerja sekolah yang 

lebih baik. 

Penelitian Tindakan Kelas mempunyai banyak model yaitu model yang 

dikembangkan oleh (1) Kurt Lewin, (2) Kemmis dan McTaggart, (3) Eliot, (4) 

McKernan dan (5) Ebbut. Penelitian ini menggunakan model spiral oleh Kurt 

Lewin. Lewin (dalam Jean McNiff, 1992: 22-23) mengatakan bahwa described 

action research as a spiral of steps. Each step had four stage: plaining, acting, 
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observing, reflecting. Secara jelas langkah-langkah tersebut dapat digambarkan 

pada gambar 2. 

 

 

 

 
Gambar 2: Model Penelitian Tindakan Kelas Kurt Lewin 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek  Penelitian adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 2 Sawahan  

tahun ajaran 2008/2009. Jumlah siswa kelas V adalah 29 siswa terdiri dari 22 

siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Semua siswa kelas V adalah anak yang 

normal, tidak cacat dalam artian tidak ada anak yang mengalami ABK (Anak 

Berkebutuhan Khusus). 

 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi 

Arikunto, 2006:129). Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Informan dalam penelitian ini adalah guru yang mengampu kelas V dan siswa 

kelas V SD Negeri 2 Sawahan. 

2. Tempat dan peristiwa berlangsung kegiatan pembelajaran drama di kelas V SD 

Negeri 2 Sawahan. 

3. Dokumen antara lain berupa kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran, 

foto kegiatan pembelajaran, video kegiatan pembelajaran, hasil tes siswa, 

catatan lapangan. 

 

planning 

acting 

observing 

reflecting 

planning 

acting reflecting 

observing 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Sejalan dengan data yang akan dikumpulkan serta sumber data yang ada 

selanjutnya dikemukakan teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data di atas meliputi: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memantau proses dan dampak pembelajaran 

yang diperlukan untuk menata langkah-langkah perbaikan agar lebih efektif dan 

efisien (Amir,  2007:134). Dengan observasi, diharapkan gejala ketidakberhasilan 

atau kekeliruan dalam rencana tindakan dapat diketahui sedini mungkin sehingga 

dapat dilakukan modifikasi rencana tindakan sebelum berjalan lebih lanjut 

(Basrowi dan Suwandi, 2008:127).  Teknik pengumpulan data observasi  

dilakukan untuk memantau atau mengamati pembelajaran bermain drama yang 

sedang berlangsung di kelas. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan 

yang dilakukan guru dan siswa dalam pembelajaran bermain drama. 

Peran peneliti dalam kegiatan ini berlaku sebagai agen yang melakukan 

tindakan pembelajaran. Sedangkan guru kelas berperan sebagai partisipan yang 

mengamati jalannya pembelajaran di kelas. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2006:157) penelitian ini menggunakan  jenis observasi sistematis yaitu dilakukan 

oleh pengamat (guru kolaboran) dengan menggunakan instrument pengamatan.  

Guru kolaboran bertugas (1) mengamati jalannya proses pembelajaran sambil 

mencatat segala sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, 

dan (2) observasi terhadap siswa, ketika berlangsungnya pembelajaran bermain 

drama yang  berkaitan dengan peningkatan keterampilan bermain drama yaitu 

lafal, intonasi, ekspresi, pentomimik dan blocking dan observasi terhadap guru 

difokuskan pada perilaku guru saat pembelajaran bermain drama dengan 

menggunakan media video drama. 

2. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data atau cara mengajukan pertanyaan tersebut 

kepada responden, bisa dilakuakan baik secara lisan atau secara tertulis 

(Heribertus B. Sutopo, 1996:63). Basrowi dan Suwandi (2008:127) menambahkan 
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angket adalah media yang sering digunakan oleh peneliti tindakan kelas, 

mengingat angket dapat mengungkapkan aspek-aspek pengetahuan (kognitif) dan 

sikap (psikomotorik). 

Teknik angket digunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang 

jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk diwawancarai satu persatu. Teknik 

angket digunakan penelitian ini untuk mengumpulkan data kegiatan pembelajaran 

bermain drama sebelum tindakan dilakukan. Angket dalam penelitian ini 

diterapkan pada siswa kelas V yang berjumlah 29 orang. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Lexi J. Moloeng, 1996:135). Menurut Heribertus B. Sutopo 

(1996:55) tujuan melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat 

sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa,aktivitas, organisasi 

perasaan, motivasi, keterlibatan, dan sebagainya untuk mengkontruksi beragam 

hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau dan memprojeksikan 

hal-hal seperti itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan 

datang. 

Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara ini menggunakan wawancara 

terpimpin (guided interview) yaitu melakukan wawancara dengan membawa 

sederetan pertanyaaan lengkap dan terperinci (Suharsimi Arikunto, 2006:156). 

Wawancara dalam penelitian  ini dilakukan untuk mengcroscekkan hasil angket 

siswa dengan wawancara siswa dan guru sebelum tindakan dilakukan. 

4. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006:150). 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perkembangan atau 

keberhasilan pelaksanaan  tindakan  berupa tes memerankan tokoh drama yaitu 
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dengan tes unjuk kerja. Tes unjuk kerja dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat keterampilan siswa dalam bermain drama. 

5. Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting 

dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar 

belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat 

berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Heribertus 

B. Sutopo, 1996:63). Slamet dan Suwarto (2007:53) menambahkan bahwa 

dokumen merupakan bahan tertulis ataupun film yang digunakan sebagai sumber 

data. Dokumen sejak lama digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak 

hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.  

Ada dua macam dokumen yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumen resmi. Dokumen resmi  

untuk menjaring data awal berupa silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sebelum dilakukan tindakan,  daftar nilai bermain drama siswa kelas V. 

Sedangkan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak dalam 

keterampilan bermain drama berupa RPP pelaksanaan pembelajaran, foto 

pembelajaran, video pembelajaran bermain drama, dan hasil tes unjuk kerja siswa.  

 

F. Uji Validitas Data 

Validitas data/ keabsahan data merupakan kebenaran dari proses 

penelitian. Validitas data dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai 

dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Burn dalam Basrowi dan Suwandi 

(2008:122-123) mengemukakan bahwa lima criteria validitas dalam penelitian 

tindakan, antara lain: (1) validitas demokratis, (2) validitas keluaran (outcome), 

(3) validita proses, (4) validitas katalis, (5) validitas dialogis. Penelitian ini 

menggunakan validitas demokratis karena berhubungan dengan tingkat kebenaran 

penelitian kolaboratif dan menerima masukan-masukan multiple. Validitas 

demokratis dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti 

sesuai dengan yang benar-benar terjadi di lapangan dan sesungguhnya. 
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Strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan validitas meliputi 

empat langkah antara lain: (1) face validity (validitas muka), (2) triangulation 

(trianggulasi), (3) critical reflection (refleksi kritis), (4) catalic validity . Untuk 

meningkatkan validitas Penelitian Tindakan Kelas ini dengan meminimalkan 

subjektivitas melalui trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy J. 

Moleong, 1996:178). Langkah ini dapat ditempuh dengan menggunakan berbagai 

sumber data untuk meningkatkan kualitas penilaian. Menurut Denzin dalam Lexy 

J. Moleong (1996:178) bentuk trianggulasi ada 4, yaitu trianggulasi sumber, 

trianggulasi metode, trianggulasi penyidik, dan trianggulasi teori.  Penelitian ini 

menggunakan trianggulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda yaitu (1) pengamatan dari proses pembelajaran; (2) tes unjuk kerja 

siswa; (3) silabus, rpp, dan foto; (4) hasil wawancara tentang pembelajaran drama 

dan (5) angket. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, 

dan menggolongkan data sesuai dengan yang diharapkan. Analisis data dilakukan 

sejak awal sampai berakhirnya kegiatan pengumpulan data. Data dari hasil 

penelitian di lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif.  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya 

(Lexy J. Moleong, 1996:190). Proses analisis data menurut Matthew B. Miles dan 

Michael Huberman (2007:16) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu reduksi data, penyaji data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman (2007:16-20) rincian 

model dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 
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Reduksi data yaitu proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif 

yang valid. Penyajian data tersebut dengan menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam kejadian yang sedang berlangsung. 

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 

Verifikasi yaitu peninjauan ulang atau penelusuran kembali terhadap 

benar dan tidaknya data pada penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Komponen- Komponen Analisis Data: Model Interaktif 
(Matthew B. Miles dan  A. Michael Huberman, 2007: 20) 

Dari bagan yang tertera pada gambar 3, langkah yang akan ditempuh 

dalam penelitian ini adalah : 

Pengumpulan data Penyajian 
data 

Kesimpulan-
kesimpulan : 
Penarikan / 
Verivikasi 

Reduksi 
data 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

lxx 
 

1. Melakukan analisis awal bila data yang didapat sudah cukup, maka data dapat 

dikumpulkan. 

2. Mengembangkan bentuk sajian data, dengan menyusun coding dan matrik 

yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 

3. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar kasus 

4. Melakukan verivikasi, pengayaan dan penolakan data apabila dalam persiapan 

analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau kurang jelas, maka 

perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara terfokus. 

5. Melakukan analisis antarkasus, dikembangkan struktur sajian datanya bagi 

susunan laporan. 

6. Merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian. 

7. Merumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan saran 

dalam laporan akhir penelitian. 

 

 

H. Indikator Kinerja 

Menurut Sarwiji Suwandi  (2008:70) indikator kinerja merupakan 

rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan atau tolok ukur dalam menentukan 

keberhasilan atau keefektifan penelitian. Indikator kinerja yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan bermain drama pada siswa 

kelas V SD Negeri 2 Sawahan dalam pembelajaran drama melalui pengoptimalan 

penerapan media video drama. Indikator penelitian ini bersumber dari kurikulum 

dan silabus KTSP Bahasa Indonesia kelas V serta nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KMM) aspek berbicara (bermain drama) yaitu 6,50 (lampiran 3 halaman 

111). Indikator kinerja keterampilan bermain drama setiap siklus berbeda-beda, 

dapat dijabarkan pada tabel 2, sebagai berikut: 

Tabel 2: Indikator Keberhasilan Tiap-Tiap Siklus 

No Siklus Ukuran Keberhasilan Target 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

1. I a. Siswa melakukan 
keterampilan bermain drama 
 

2 keterampilan 
yaitu: 
1) Lafal 

Unjuk Kerja 
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b. Siswa yang memperoleh 

nilai di atas KKM 

2) Intonasi 
60% 

2. II a. Siswa melakukan 
keterampilan bermain drama 

 
 
 
b. Siswa yang memperoleh 

nilai di atas KKM 

3 keterampilan 
yaitu: 
1) Lafal 
2) Intonasi 
3) Ekspresi 
70% 
 

Unjuk Kerja 

3. III a. Siswa melakukan 
keterampilan bermain drama 

 
 
 
 
 
b. Siswa yang memperoleh 

nilai di atas KKM 

3 keterampilan 
yaitu: 
1) Lafal 
2) Intonasi 
3) Ekspresi 
4) Pantomimi 
5) Blocking 
80% 
 

Unjuk Kerja 

 

I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus yang masing-

masing siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang dalam satu siklus 

ada dua kali tatap muka yang masing-masing 3x35 menit, sesuai skenario 

pembelajaran dan RPP pada siswa. Berikut gambaran dari setiap siklus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKLUS I Refleksi 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS II 
Refleksi 

Perencanaan 
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Gambar 4. Siklus Penelitian Tindakan 

( Suharsimi Arikunto, Sugiyanto, 2009:12)  
 

 

 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Menyiapkan dan mempelajari sumber bahan yaitu: 

a) Kurikulum KTSP SD 2006 kelas V 

b) Silabus kelas V 

c) Buku Bahasa Indonesia kelas V penerbit Erlangga halaman 171-173 

d) LKS Dimensi Bahasa Indonesia kelas V halaman 3-5 

2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Indonesia 

kelas V semester II materi bermain drama dengan indikator ketercapaian 

aspek ketampilan bermain drama yaitu lafal dan intonasi dapat dilihat pada 

lampiran 8 halaman 118. 

3) Membuat lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. 

4) Membuat teks dialog yang berjudul “Perjalanan Anak Jalanan”. Dapat 

dilihat pada lampiran 9 halaman 122. 

5) Membuat video yang berjudul “ Perjalanan Anak Jalanan”. 

6) Merancang setting kelas dengan menata tempat duduk sesuai dengan 

ruangan kelas. 
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7) Menyediakan media pembelajaran berupa media video drama dengan 

judul “Perjalanan Anak Jalanan”, televisi dan VCD. 

b. Pelaksanaan 

Melaksanakan tindakan berupa kegiatan belajar mengajar dengan materi 

bermain drama tentang keterampilan lafal dan intonasi. Siswa membacakan teks 

dialog. Kemudian siswa melihat video drama yang berjudul “Perjalanan Anak 

Jalanan”. Secara berkelompok siswa latihan bermain drama, dan secara bergiliran 

siswa melakukan unjuk kerja tentang keterampilan lafal dan intonasi. 

c. Observasi 

Mengamati dan mencatat pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

1) Keterampilan bermain drama yang dilakukan siswa kelas V 

a) Lafal 

b) Intonasi 

2) Mengisi lembar observasi. Lembar observasi pada lampiran 11 halaman 

127 dan lampiran 12 halaman 128.  

3) Catatan khusus tentang suasana pembelajaran di kelas pada lampiran 12 

halaman 128. 

d. Refleksi 

Kegiatan ini peneliti menganalisis hasil pada siklus I berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan dengan indikator kinerja. Dalam analisis ini peneliti  

melakukan kolaborasi dengan pengamat yang lain agar hasil analisis dapat lebih 

teliti. Hasil refleksi ini digunakan sebagai tindak lanjut dan untuk memperbaiki 

pada siklus kedua. 

2. Siklus II 

Langkah-langkah yang ditempuh pada siklus dua adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1) Mengidentifikasi masalah dan temuan kelemahan pada siklus I 

2) Menyiapkan dan mempelajari sumber bahan yaitu: 

a) Kurikulum KTSP SD 2006 kelas V 

b) Silabus kelas V 

c) Buku Bahasa Indonesia kelas V penerbit Erlangga halaman 171-173 
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d) LKS Dimensi Bahasa Indonesia kelas V halaman 3-5 

3) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Indonesia 

kelas V semester II materi bermain drama dengan indikator ketercapaian 

aspek ketampilan bermain drama yaitu lafal, intonasi dan ekspresi pada 

lampiran 14 halaman 131. 

4) Membuat lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. 

5) Membuat teks dialog dengan judul “Si Kaya dan Si Miskin” pada lampiran 

15 halaman 135. 

6) Merancang setting kelas dengan menata tempat duduk sesuai secara 

berkelompok. 

7) Menyediakan media pembelajaran berupa media video drama dengan 

judul “Perjalanan Anak Jalana”, slide/ layar yang lebih besar , laptop dan 

LCD/proyektor. 

b. Pelaksanaan 

Melaksanakan tindakan berupa kegiatan belajar mengajar dengan 

materi bermain drama tentang keterampilan lafal, intonasi dan ekspresi. Siswa 

diberikan materi bermain drama tentang keterampilan lafal, intonasi dan 

ekspresi. Siswa membacakan teks dialog dengan judul “Si Kaya dan Si 

Miskin”. Kemudian siswa melihat video drama dengan judul “Si Kaya dan Si 

Miskin”. Pemutaran video secara berulang-ulang agar siswa dapat menirukan 

adegan yang sesuai dengan teks dialog. Secara berkelompok siswa latihan 

bermain drama, dan secara bergiliran siswa melakukan unjuk kerja. 

c. Observasi 

Mengamati dan mencatat pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

1) Keterampilan bermain drama yang dilakukan siswa kelas V 

a. Lafal 

b. Intonasi 

c. Ekspresi 

2) Mengisi lembar observasi Lembar observasi pada lampiran 17 halaman 

145 dan lampiran 15 halaman 146. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

lxxv 
 

3) Catatan khusus tentang suasana pembelajaran di kelas pada lampiran 15 

halaman 146. 

d. Refleksi 

Kegiatan ini peneliti menganalisis hasil pada siklus II berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan dengan indikator kinerja. Dalam analisis ini peneliti  

melakukan kolaborasi dengan pengamat yang lain agar hasil analisis dapat lebih 

teliti. Hasil refleksi ini digunakan sebagai tindak lanjut dan untuk memperbaiki 

pada siklus ketiga. 

 

 

3. Siklus III 

Langkah-langkah yang ditempuh pada siklus ketiga adalah sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan 

1) Mengidentifikasi masalah dan temuan kelemahan pada siklus II 

2) Menyiapkan dan mempelajari sumber bahan yaitu: 

a) Kurikulum KTSP SD 2006 kelas V 

b) Silabus kelas V 

c) Buku Bahasa Indonesia kelas V penerbit Erlangga halaman 171-173 

d) LKS Dimensi Bahasa Indonesia kelas V halaman 3-5 

3) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Indonesia 

kelas V semester II materi bermain drama dengan indikator ketercapaian 

aspek ketampilan bermain drama yaitu lafal,  intonasi,ekspresi, pantomimik 

dan blocking pada lampiran 20 halaman 149. 

4) Membuat lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. 

5) Merancang setting kelas dengan yaitu siswa duduk dilantai beralaskan 

tikar. 

6) Menyediakan media pembelajaran berupa media video drama dengan judul 

“Perjalanan Anak Jalana”, slide/ layar yang lebih besar , laptop, 

LCD/proyektor dan speaker/sound. 
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7) Menyiapkan properti yaitu baju yang sesuai dengan karakter tokoh, 

makanan, perhiasan dan tikar. 

b. Pelaksanaan 

Melaksanakan tindakan berupa kegiatan belajar mengajar dengan materi 

bermain drama tentang keterampilan lafal,  intonasi, ekspresi, pantomimik dan 

blocking. Siswa membacakan teks dialog dengan judul “Si Kaya dan Si Miskin. 

Kemudian siswa melihat video drama dengan judul “Si Kaya dan Si Miskin. 

Pemutaran video secara berulang-ulang agar siswa dapat menirukan adegan yang 

sesuai dengan teks dialog. Secara berkelompok siswa latihan bermain drama, dan 

secara bergiliran siswa melakukan unjuk kerja dengan keterampilan lafal,  

intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking.  Dan menggunakan properti yang 

sesuai dengan judul teks dialog “ Si Kaya dan Si Miskin”. 

c. Observasi 

Mengamati dan mencatat pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

1) Keterampilan bermain drama yang dilakukan siswa kelas V 

a. Lafal 

b. Intonasi 

c. Ekspresi 

d. Pantomimik 

e. Blocking 

2) Mengisi lembar observasi pada lampiran 22 halaman 156 dan lampiran 23 

halaman 157 

3) Catatan khusus tentang suasana pembelajaran di kelas lampiran 23 halaman 

157. 

 

d. Refleksi 

Kegiatan ini peneliti menganalisis hasil pada siklus III berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan dengan indikator kinerja. Dalam analisis ini peneliti  

melakukan kolaborasi dengan pengamat yang lain agar hasil analisis dapat lebih 

teliti. Hasil refleksi siklus III ini digunakan untuk menentukan hasil hipotesis 

penelitian yang sudah ada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum melaksankan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan kegiatan survei awal dengan tujuan untuk mengetahui keadaan nyata 

yang ada di lapangan. Hasil survei awal, antara lain: 

1. Siswa Kesulitan  Bermain Drama 

Berdasarkan hasil wawancara siswa lampiran 6 halaman 115 dan pengisian 

angket lampiran 7 halaman 116 terungkap bahwa siswa sulit bermain drama.  

2. Rendahnya Nilai Bermain Drama Siswa  

Berdasarkan pada wawancara guru lampiran 9 halaman 122, KKM lampiran 3 

halaman 111, RPP lampiran 4 halaman 112 dan nilai unjuk kerja siswa 

sebelum tindakan lampiran 5 halaman 114. Hal tersebut dikarenakan media 

yang digunakan guru terbatas pada buku, sedangkan siswa kesulitan menjiwai  

peran tokoh drama. Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk mempermudah 

siswa dalam mempelajari drama.  

Nilai keterampilan bermain drama sebelum tindakan dapat dilihat pada 

lampiran 5 halaman 111. Adapun tabel dan grafik frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 3. Nilai Keterampilan Bermain Drama Sebelum Tindakan 

Keterampilan Bermain Drama 
No Interval 

Lafal Intonasi Ekspresi Pantomimik Blocking 

1 1-10  0 0 0 0 0 
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2 11-20  0 0 0 0 0 

3 21-30 0 0 0 0 0 

4 31-40 0 0 0 0 1 

5 41-50 5 5 7 7 7 

6 51-60 9 10 13 14 17 

7 61-70 11 12 8 7 4 

8 71-80 4 2 1 1 0 

9 81-90 0 0 0 0 0 

10 91-100 0 0 0 0 0 

Jumlah Siswa 29 29 29 29 29 

 

Gambar 5. Grafik Nilai Keterampilan Bermain Drama Sebelum Tindakan 
 

 

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 

1. Siklus I 

Tindakan siklus I dilaksanakan selama satu minggu mulai tanggal 11 Mei 

2009 sampai 17 Mei 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
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penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri dari 4 

tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Kegiatan perencanaan tindakan I dilaksankan pada hari Jumat, 1 Mei 

2009 di ruang guru SD Negeri 2 Sawahan. Peneliti dan guru kelas V 

mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian 

ini. Kemudian disepakati bahwa pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan 

dalam 2 pertemuan (dengan alokasi waktu 3x35 menit) yaitu pada hari Rabu, 13 

Mei 2009 dan Sabtu, 16 Mei 2009. 

Dengan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 

2006 kelas V. Peneliti melakukan langkah-langkah perencanaan pembelajaran 

bermain drama dengan menggunakan media video drama sebagai berikut: 

1) Mempelajari dan memilih KTSP SD dan Silabus Kelas V  

Standar Kompetensi: Berbicara 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara 

lisan dalam diskusi dan bermain drama. 

     Kompetensi Dasar : 6.2 Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat. 

     Indikator : Siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal dan 

intonasi dengan tepat 

Alasan pemilihan yaitu peneliti ingin meningkatakan keterampilan 

bermain drama siswa kelas V SD 2 Sawahan. 

1. Peneliti bersama guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

indikator siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal dan 

intonasi. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilaksanakan dua kali pertemuan 

masing-masing pertemuan dalam waktu 3 jam pelajaran. Adapun mengenai 

RPP siklus I dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 118.  

2. Membuat teks dialog yang berjudul “ Perjalanan Anak Jalanan”. Dapat dilihat 

pada lampiran 9 halaman 122. 
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3. Membuat lembar observasi siswa dapat dilihat pada lampiran 127 dan lembar 

observasi guru pada lampiran 10 halaman 128. 

4. Membuat video drama dengan judul “ Perjalanan Anak Jalanan”.  

5. Merancang setting kelas dengan menata tempat duduk sesuai dengan ruangan 

kelas.  

6. Menyiapkan media video drama dengan judul “ Perjalanan Anak Jalanan”, 

televisi  dan VCD. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran dengan penggunaan 

media video drama sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. 

Pembelajaran yang telah disusun pada siklus I dengan menggunakan media video 

drama ini akan dilaksanakan 2 kali pertemuan. 

1) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan ke1 materi bermain drama adalah tentang memerankan 

tokoh drama sesuai dengan lafal dan intonasi. Kegiatan ini diawali dengan berdoa 

bersama, mengisi daftar hadir siswa  

Sebagai kegiatan awal guru mengadakan tanya jawab tentang tentang 

artis yang disukai dan ciri khusus pada artis tersebut. Siswa antusias untuk 

menjawab dan memperagakan ciri khusus pada artis. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal dan intonasi. 

Siswa memperhatikan penjelasan dari guru kegiatan yang akan dilakukan. Siswa 

membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yaitu siswa 

dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing anggota kelompok adalah 6 

siswa. Kegiatan yang dilakukan siswa yaitu membaca teks dialog. Kemudian 

siswa melihat televisi didepan kelas serta guru memutarkan video drama berjudul 

“Perjalanan Hidup Anak Jalanan”. Tokoh yang ada dalam teks dialog yaitu Afdel, 

Boni, Ciko, Didi, Erik dan Faiq.  Siswa melihat video dengan penekanan pada 

pengucapan lafal sesuai dengan tokoh yang akan diperankan. Setelah selesai 

melihat video siswa berlatih dialog sesuai dengan kelompoknya. Secara bergiliran 
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siswa melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan kelompoknya . Guru 

memberikan penilaian yaitu penekanan pada lafal. Kegiatan selanjutnya, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang 

jelas. Sebagai tindak lanjut, guru memberikan pesan-pesan agar selalu rajin 

belajar dan memberikan tugas untuk memperhatikan lafal saat melihat televisi. 

 

2) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan ke2 materi bermain drama adalah tentang memerankan 

tokoh drama sesuai dengan lafal dan intonasi. Kegiatan ini diawali dengan berdoa 

bersama dan mengisi daftar hadir siswa. 

Sebagai kegiatan awal guru mengadakan tanya jawab tentang hobi 

(mengarah hobi menonton televisi) dan film apa yang paling disukai. Siswa 

antusias untuk menjawab dan memperagakan salah satu adegan yang ada di film 

contoh film Ronaldowati yaitu dengan kata-kata “Trikitikiti”. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran yaitu memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal dan 

intonasi. Siswa membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing 

pada hari Jumat, 15 Mei 2009 yaitu siswa dibagi menjadi 4 kelompok yang 

masing-masing anggota kelompok adalah 6 siswa. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan 

siswa yaitu membaca teks dialog. Kemudian siswa melihat televisi didepan kelas 

serta guru memutarkan video drama berjudul “Perjalanan Hidup Anak Jalanan”. 

Tokoh yang ada dalam teks dialog berjudul “Perjalanan Hidup Anak Jalanan” 

yaitu Afdel, Boni, Ciko, Didi, Erik dan Faiq.  Siswa melihat video dengan 

penekanan pada pengucapan lafal dan intonasi sesuai dengan tokoh yang akan 

diperankan. Setelah selesai melihat video siswa berlatih dialog sesuai dengan 

kelompoknya. Secara bergiliran siswa melakukan unjuk kerja bermain drama 

sesuai dengan kelompoknya . Guru memberikan penilaian yaitu penekanan pada 

lafal dan intonasi. Kegiatan selanjutnya, guru memberikan refleksi dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang 

jelas serta menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebagai 

tindak lanjut, guru memberikan pesan-pesan agar selalu rajin belajar. 
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Nilai keterampilan bermain drama siklus I dapat dilihat pada lampiran 13 

halaman 130. Adapun hasilnya terlihat pada tabel 4 dan 5, dan grafik 6 dan 7, 

sebagai berikut:  

 

 

 

Tabel 4. Nilai Keterampilan Bermain Drama Lafal Siklus I 

No Interval Frekuensi 
1 1-10  0 
2 11-20 0 
3 21-30 0 
4 31-40 1 
5 41-50 4 
6 51-60 4 
7 61-70 17 
8 71-80 2 
9 81-90 0 
10 91-100 0 

Jumlah 28 
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Gambar 6. Grafik  Keterampilan Bermain Drama Lafal Siklus I 

Kelas V SDNegeri 2 Sawahan 

 

Tabel 5. Nilai Keterampilan Bermain Drama Intonasi Siklus I 

No Interval Frekuensi 
1 1-10  0 
2 11-20 0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 2 
6 51-60 12 
7 61-70 13 
8 71-80 1 
9 81-90 0 
10 91-100 0 

Total 28 
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Gambar 7. Grafik  Keterampilan Bermain Drama Intonasi Siklus I 

Kelas V SDNegeri 2 Sawahan 

 

c. Observasi 

Berdasarkan observasi dilapangan jumlah seluruh siswa 29 anak terdiri 

dari  22 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Siswa yang bernama Desi Natalia 

tidak masuk dikarenakan ada kendala dalam keluarganya, sehingga yang siswa 

yang masuk yaitu 28 siswa.  

Dari data observasi dalam siklus I, selama dua kali pertemuan diperoleh 

hasil observasi sebagai berikut: 

1) Seluruh siswa sudah melakukan keterampilan bermain drama yaitu lafal dan 

intonasi. Berdasarkan hasil tes unjuk kerja siswa, keterampilan bermain drama 

melafalkan dialog yaitu 19 siswa atau 67,86%  dan  aspek intonasi 14 siswa 

atau 50% siswa sudah bisa melakukan intonasi sesuai dengan dialog yang 

dibawakan.  
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2) Kegiatan guru dalam pembelajaran sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang dirancang sebelumnya dan menggunakan waktu dengan 

tepat. 

3) Guru sudah memberikan informasi secara tepat yaitu menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mengarahkan kegiatan siswa, menggunakan berbagai 

sumber sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran, serta memberikan motivasi 

kepada siswa yaitu dengan cara memberikan reward atau ucapan kata ya, 

bagus, lanjutkan, atau pintar. 

4) Kegiatan guru dalam memperhatikan siswa masih kurang hal itu masih terlihat 

bahwa ada beberapa siswa yang berbicara sendiri dengan temannya dan posisi 

guru lebih banyak berada didepan kelas, sehingga kurang memperhatikan 

siswa yang duduk dibelakang. 

5) Berdasarkan catatan khusus, antara lain: (a) penempatan tempat duduk yang 

konvensional kurang memberikan ruang gerak yang bebas serta posisi anak 

untuk duduk berkelompok masih kesulitan, (b) siswa kurang hafal dengan 

peran temannya, dan (c) media yang digunakan kurang besar hal itu terlihat 

anak yang berada dibelakang kurang begitu jelas. 

 

d. Refleksi 

Data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan kemudian dianalisis. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan tindakan, 

peneliti melakukan refleksi sebagai berikut: 

1) Siswa yang melakukan keterampilan bermain drama dilaporkan, semua 

siswa telah melakukan 2 keterampilan bermain drama pada pembelajaran 

siklus pertama. Prosentase jumlah keterampilan bermain drama yang 

dilakukan oleh siswa dari seluruh keterampilan bermain drama yang 

terakomodasi pada materi pembelajaran. Dengan demikian prosentase 

keterampilan bermain drama yang dilakukan siswa kelas V ialah: (2/2)x 

100%=100%. 

2) Berdasarkan hasil tes unjuk kerja, siswa yang memperoleh nilai di atas 

KKM yaitu , keterampilan bermain drama melafalkan dialog yaitu 19 
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siswa atau 67,86% dan keterampilan bermain drama aspek intonasi yaitu 

14 siswa atau 50%. Untuk aspek keterampilan bermain drama aspek 

intonasi belum memenuhi target indikator kinerja. Untik itu penelitian 

dilanjutukan pada siklus II. 

3) Nilai rata-rata kelas keterampilan bermain drama aspek lafal mencapai  

65,36 poin dan keterampilan bermain drama aspek intonasi 64,64 poin. 

Dari rata-rata kelas pada siklus I bahwa keterampilan bermain drama 

aspek lafal sudah mencapai nilai KKM, sedangkan aspek intonasi belum 

mencapai nilai KKM. 

4) Agar kesungguhan siswa dalam berlatih drama dalam kelompok dapat 

lebih meningkat, guru sebaiknya memberikan pengarahan kepada siswa. 

Saat guru mengajar posisinya tidak hanya di depan kelas.  

5) Guru harus sesekali beralih posisi ke bagian belakang, sehingga siswa 

yang terpusat pada pembelajaran drama tidak hanya di bagian depan saja 

tetapi siswa yang duduk dibagian belakang. 

6) Guru membuat Id Card agar siswa tidak lupa dengan peran temannya. 

7) Penempatan posisi duduk dibuat sesuai kelompoknya yaitu dengan 

melingkar sehingga dalam siswa dalam berkelompok tidak merasa 

kesulitan. 

8) Penggunaan media televisi kurang terlihat siswa yang duduknya 

dibelakang, maka dirasa perlu menggunakan layar yang lebih besar 

sehingga semua siswa dapat melihat video drama. 

9) Agar anak dapat memahami keterampilan bermain drama dalam 

penayangan video diulang, misalnya adegan yang rumit diputar berulang-

ulang. 

Dari hasil penelitian siklus I, maka peneliti mengulas secara cermat 

bahwa ada beberapa siswa yang belum menunjukkan keterampilan bermain drama 

secara maksimal. Dan dalam hasil unjuk kerja ada beberapa anak yang belum 

mencapai KKM atau hanya pas dengan KKM. Berdasarkan hasil siklus I peneliti 

melanjutkan siklus ke II dengan video yang berbeda yaitu dengan judul “Si Kaya 
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dan Si Miskin”  dan aspek keterampilan bermain drama yaitu lafal, intonasi dan 

ekspresi. 

2. Tindakan Siklus II 

Tindakan siklus II dilaksanakan selama satu minggu mulai tanggal 18 

Mei 2009 sampai 23 Mei 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri 

dari 4 tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I diketahui bahwa belum 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan bermain drama yang cukup 

signifikan. Karena dari dua aspek yang ditetapkan baru aspek lafal sedangkan 

intonasi masih belum menunjukkan peningkatan yang diinginkan. Oleh karena itu 

peneliti dengan arahan dari observer serta pertimbangan masukan dari dosen 

pembimbing, kembali menyulang pembelajaran bermain drama dengan 

menggunakan aspek keterampilan lafal, intonasi, dan ekspresi. 

Kegiatan perencanaan tindakan II dilaksankan pada hari Senin, 18 Mei 

2009 di ruang guru SD Negeri 2 Sawahan. Peneliti dan guru kelas V 

mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian 

ini. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan disepakati bahwa 

pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan (dengan 

alokasi waktu 3x35 menit) yaitu pada hari Rabu, 20 Mei 2009 dan Sabtu, 23 Mei 

2009. 

Sebagai upaya mengatasi berbagai kekurangan yang ada, akhirnya 

disepakati hal-hal yang perlu diperbaiki guru dalam mengajarkan bermain drama. 

Hal-hal tersebut meliputi: 

1) Guru sebaiknya mengubah posisi saat mengajar dengan sesekali berputar ke 

belakang maupun ke tengah agar dapat mengamati perilaku seluruh siswa. 

2) Guru sebaiknya memberikan pengarahan kepada siswa agar kesungguhan 

siswa dalam berlatih drama dapat lebih meningkat. 
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3) Cara mengatur penempatan posisi duduk sebaiknya dibuat sesuai 

kelompoknya yaitu dengan melingkar sehingga dalam siswa dalam 

berkelompok tidak merasa kesulitan. 

4) Guru menyiapkan Id card sesuai dengan peran siswa. 

5) Sebaiknya guru dalam penggunaan media video drama dengan menggunakan 

layar yang lebih besar sehingga semua siswa dapat melihat video drama. Yaitu 

pemutaran video drama menggunakan laptop, layar/ slide, dan LCD yang 

dapat memperbesar gambar. Dengan teratasinya masalah pada siklus I 

diharapkan mampu menutupi kekurangan dari masalah lainnya.  

6) Guru sebaiknya memutarkan adegan yang rumit diputar berulang-ulang, 

diharapkan siswa dapat menjiwai tokoh yang akan dibawakan. 

Mengingat hasil analisis terhadap unjuk kerja siswa pada siklus I, 

sebagian siswa masih mengalami kesulitan pada keterampilan bermain drama 

aspek intonasi, rancangan kegiatan belajar mengajarnya menekankan pada aspek 

intonasi dan ekspresi, tetapi aspek lafal termasuk dalam kriteria penilaian. Dengan 

berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 2006 kelas V. 

Peneliti melakukan langkah-langkah perencanaan pembelajaran bermain drama 

dengan menggunakan media video drama sebagai berikut: 

1) Mempelajari dan memilih KTSP SD dan Silabus Kelas V  

 Standar Kompetensi: Berbicara 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan 

secara lisan dalam diskusi dan bermain drama. 

Kompetensi Dasar    : 6.2 Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, 

dan  ekspresi yang tepat. 

Indikator                : Siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan  

lafal, intonasi dan ekspresi. 

Alasan pemilihan yaitu peneliti ingin meningkatakan keterampilan 

bermain drama pada siklus II pada siswa kelas V SD 2 Sawahan. 

1. Peneliti bersama guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

indikator siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi 

dan ekspresi. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat dua kali pertemuan 
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masing-masing pertemuan dalam waktu 3 jam pelajaran. Adapun mengenai 

RPP dapat di lihat pada lampiran 14 halaman 131. 

2. Menyiapkan video drama dengan judul “Si Kaya dan Si Miskin”, video disadur 

pada acara televisi yaitu pada stasiun televisi Terang Abadi Televisi (TATV). 

3. Menyiapakan teks drama judul “Si Kaya dan Si Miskin” lampiran 15 halaman 

135. 

4. Menata setting kelas dengan tempat duduk melingkar sesuai kelompok yaitu 

dengan 3 kelompok . 

5. Menyiapkan media video drama dengan judul “Si Kaya dan Si Miskin”, layar/ 

slide dengan ukuran 1,5m x 2 m, laptop dan LCD/ proyektor. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran dengan penggunaan 

media video drama sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. 

Pembelajaran yang telah disusun pada siklus II dengan menggunakan media video 

drama ini akan dilaksanakan  2 kali pertemuan. 

1) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan ke1 materi bermain drama adalah tentang memerankan 

tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. Kegiatan ini 

diawali dengan berdoa bersama, mengisi daftar hadir siswa, mengkondisikan 

siswa dan siswa mengelompok dengan anggota kelompok10 orang sesuai dengan 

perannya. 

Sebagai kegiatan awal guru mengadakan tanya jawab tentang materi 

yang lalu. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu memerankan tokoh drama 

sesuai dengan lafal, intonasi dan ekspesi. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan siswa yaitu 

membaca teks dialog. Kemudian siswa melihat televisi didepan kelas serta guru 

memutarkan video drama berjudul “Si Kaya dan Si Miskin”. Tokoh yang ada 

dalam teks dialog berjudul “Si Kaya dan Si Miskin” yaitu bapak kaya, ibu kaya, 

anak laki-laki kaya, anak perempuan kaya, satpam, pengemis, ibu miskin, bapak 
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miskin, anak perempuan miskin, dan orang miskin.  Siswa melihat video  pada 

layar/ slide dengan penekanan pada pengucapan lafal, intonasi dan ekspresi sesuai 

dengan tokoh yang akan diperankan. Pemutaran video ditayangkan berulang pada 

adegan yang dirasa siswa kurang menjiwai. Setelah selesai melihat video siswa 

berlatih dialog sesuai dengan kelompoknya. Secara bergiliran siswa melakukan 

unjuk kerja bermain drama sesuai dengan kelompoknya. Guru memberikan 

penilaian yaitu penekanan pada lafal, intonasi, dan ekspresi. Kegiatan selanjutnya, 

guru melakukan refleksi yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas. Sebagai tindak lanjut, guru 

memberikan pesan-pesan agar selalu rajin belajar dan memberikan tugas untuk 

memperhatikan lafal, intonasi dan ekspresi saat melihat televisi. 

2) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan ke 2 materi bermain drama adalah tentang memerankan 

tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi dan ekspresi. Kegiatan diawali dengan 

(a) berdoa bersama, (b) mengisi daftar hadir siswa, (c)  mengondisikan siswa 

mengisi, dan (d) siswa mengelompok dengan anggota kelompok 10 orang sesuai 

dengan perannya. 

Sebagai kegiatan awal guru mengadakan tanya jawab tentang materi 

drama yang yang lalu. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu memerankan 

tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi dan ekspresi. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian siswa melihat 

layar/slide dan guru memutarkan video drama berjudul “Si Kaya dan Si Miskin”. 

Tokoh yang ada dalam teks dialog berjudul “Si Kaya dan Si Miskin” yaitu bapak 

kaya, ibu kaya, anak laki-laki kaya, anak perempuan kaya, satpam, pengemis, ibu 

miskin, bapak miskin, anak perempuan miskin, dan orang miskin.  Siswa melihat 

video  pada layar/ slide dengan penekanan pada pengucapan lafal, intonasi dan 

ekspresi sesuai dengan tokoh yang akan diperankan. Pemutaran video drama 

ditayangkan berulang dan meminta siswa untuk mendemonstrasikan adegan 

tersebut. Setelah selesai melihat video siswa berlatih dialog sesuai dengan 

kelompoknya. Secara bergiliran siswa melakukan unjuk kerja bermain drama 
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sesuai dengan kelompoknya . Guru memberikan penilaian yaitu penekanan pada 

aspek keterampilan bermain drama lafal intonasi dan ekspresi. Kegiatan 

selanjutnya, guru memberikan refleksi dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas serta menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut, guru memberikan 

pesan-pesan agar selalu rajin belajar. Foto kegiatan pembelajaran siklus II dapat 

dilihat pada lampiran ..halaman.. 

Nilai hasil belajar keterampilan bermain drama siswa pada siklus II dapat 

dilihat pada lampiran 19 halaman 148. Adapun hasil nilai keterampilan bermain 

drama siswa terlihat pada tabel 6, 7 dan 8, dan grafik 8, 9 dan 10, sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 6. Nilai Keterampilan Bermain Drama Lafal Siklus II 

No Interval Frekuensi 
1 1-10  0 
2 11-20  0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 0 
6 51-60 3 
7 61-70 13 
8 71-80 8 
9 81-90 4 
10 91-100 0 

Jumlah 28 
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Gambar 8. Grafik  Keterampilan Bermain Drama Lafal Siklus II 

Kelas V SDNegeri 2 Sawahan 

 

Tabel 7. Nilai Keterampilan Bermain Drama Intonasi Siklus II 

No Interval Frekuensi 
1 1-10  0 
2 11-20 0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 0 
6 51-60 3 
7 61-70 12 
8 71-80 11 
9 81-90 2 
10 91-100 0 

Jumlah 28 
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Gambar 9. Grafik  Keterampilan Bermain Drama Intonasi Siklus II 

Kelas V SDNegeri 2 Sawahan 

 

Tabel 8. Nilai Keterampilan Bermain Drama Ekspresi Siklus II 

No Interval Frekuensi 
1 1-10 0 
2 11-20 0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 1 
6 51-60 6 
7 61-70 15 
8 71-80 3 
9 81-90 3 
10 91-100 0 

Jumlah 28 
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Gambar 10. Grafik Keterampilan Bermain Drama Ekspresi Siklus II 

Kelas V SDNegeri 2 Sawahan 

c. Observasi 

Berdasarkan observasi dilapangan jumlah seluruh siswa 29 anak terdiri 

dari  22 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Siswa yang bernama Desi Natalia 

tidak masuk  lagi dikarenakan ada kendala dalam keluarganya, sehingga yang 

siswa yang masuk yaitu 28 siswa.  

Dari data observasi dalam siklus II, selama dua kali pertemuan 

diperoleh hasil observasi sebagai berikut: 

1) Seluruh siswa sudah melakukan keterampilan bermain drama yaitu lafal, 

intonasi dan ekspresi. Berdasarkan hasil tes unjuk kerja siswa, keterampilan 

bermain drama siswa dalam melafalkan dialog sudah meningkat  25 siswa atau 

89,29%, aspek intonasi 19 siswa atau 67,86% siswa sudah bisa melakukan 

intonasi sesuai dengan dialog yang dibawakan, dan aspek ekspresi 21 siswa 

atau 75%.  
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2) Nilai rata-rata kelas keterampilan bermain drama aspek lafal mencapai  74,64 

poin, intonasi 74,29 poin dan keterampilan bermain drama aspek ekspresi 

70,36 poin. Dari rata-rata kelas pada siklus II bahwa keterampilan bermain 

drama aspek lafal, intonasi dan ekspresi sudah mencapai nilai KKM. 

3) Kegiatan guru dalam pembelajaran sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang dirancang sebelumnya dan menggunakan waktu dengan 

tepat. 

4) Kegiatan guru dalam memperhatikan siswa sudah baik hal itu masih terlihat 

bahwa mengingatkan siswa yang tidak memperhatikan dan posisi guru sudah 

berpindah-pindah, dan siswa yang duduk dibelakang sudah mendapatkan 

perhatian. 

5) Berdasarkan catatan khusus antara lain: (a) penempatan tempat duduk yang 

melingkar atau membentuk kelompok sudah baik hanya saja siswa kurang 

leluasa untuk melakukan aktivitas; (b) siswa memakai Id card lebih mengenali 

peran siswanya; dan (c) sedangkan media yang digunakan sudah cukup besar 

hal itu terlihat anak yang berada dibelakang sudah jelas. Tetapi, volume 

suaranya kurang begitu jelas karena hanya menggunakan speaker komputer 

sehingga siswa yang duduk dibelakang tidak dapat mendengarnya. 

d. Refleksi 

Hasil analisis dan diskusi balikan terhadap pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media video drama pada siklus II, secara umum telah 

menunjukkan perubahan yang signifikan. Kekurangan –kekurangan  yang terjadi 

pada siklus I dapat diatasi. Kendati demikian, masih terdapat kekurangan dalam 

pembelajaran antara lain sebagai berikut: 

1) Siswa yang melakukan keterampilan bermain drama dilaporkan bahwa semua 

siswa telah melakukan 3 keterampilan bermain drama pada pembelajaran 

siklus pertama yaitu lafal, intonasi dan ekspresi. Prosentase jumlah 

keterampilan bermain drama yang dilakukan oleh siswa dari seluruh 

keterampilan bermain drama yang terakomodasi pada materi pembelajaran. 

Dengan demikian prosentase keterampilan bermain drama yang dilakukan 

siswa kelas V ialah: (3/3)x 100%=100%. 
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2) Berdasarkan hasil tes unjuk kerja siswa pada siklus II, 3 keterampilan bermain 

drama sudah mampu yaitu (a) lafal sebanyak 25 siswa atau 89,29% ; (b) 

intonasi sebanyak 25 siswa atau 89,29 % (c) aspek ekspresi sebanyak 21 siswa 

atau 75%. Hal itu menunjukkan bahwa pembelajaran bermain drama dengan 

menggunakan media video drama keterampilan bermain drama aspek lafal, 

intonasi  dan ekspresi sudah berhasil. Pada siklus III pembelajaran bermain 

drama dengan menggunakan video drama aspek keterampilan drama yang 

dicapai yaitu  lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking.  

3) Nilai rata-rata kelas bermain drama aspek lafal mencapai  74,64, intonasi 

74,29 dan keterampilan bermain drama aspek ekspresi 70,36.  Dari rata-rata 

kelas pada siklus II bahwa 3 keterampilan bermain drama yaitu aspek lafal, 

intonasi dan ekspresi sudah mencapai nilai KKM. 

4) Saat mengajar guru sudah beralih posisi ke bagian belakang, dan semua siswa 

yang terpusat pada pembelajaran tidak hanya di bagian depan saja tetapi juga 

siswa yang duduk dibagian belakang. Kegiatan ini perlu dilakukan lagi pada 

siklus ketiga. 

5) Guru sudah memberikan pengarahan kepada siswa, terlihat dari kesungguhan 

siswa dalam berlatih drama dapat lebih meningkat. Kegiatan guru perlu 

dilakukan lagi pada siklus ketiga. 

6) Penggunaan Id card lebih mengenal peran antara siswa yang satu dengan yang 

lain. Kegiatan ini perlu dilakukan lagi pada siklus ketiga. 

7) Penayangan video diulang, misalnya adegan yang rumit diputar berulang-

ulang. Kegiatan guru perlu dilakukan lagi pada siklus ketiga. Siswa untuk 

mendemonstrasikan adegan yang rumit. 

8) Penempatan tempat duduk yang melingkar atau membentuk kelompok sudah 

baik hanya saja siswa kurang leluasa untuk melakukan aktivitas.  Sebaiknya 

pada siklus ketiga tempat duduknya dilantai sehingga siswa dalam beraktivitas 

dapat leluasa. 

9) Penggunaan media yang digunakan sudah cukup besar hal itu terlihat anak 

yang berada dibelakang sudah jelas. Tetapi, volume suaranya kurang begitu 

jelas karena hanya menggunakan speaker komputer sehingga siswa yang 
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duduk dibelakang tidak dapat mendengarnya. Agar siswa dapat mendengarkan 

video drama sebaiknya pada siklus ketiga menggunakan speaker yang keras. 

10) Penggunaan properti, sehingga siswa lebih menjiwai yang sesuai dengan 

peran. 

Dari hasil penelitian siklus II, maka peneliti mengulas secara cermat 

bahwa ada beberapa siswa yang sudah menunjukkan keterampilan bermain drama 

secara maksimal yaitu lafal, intonasi, dan ekspresi. Dan dalam hasil unjuk kerja 

ada beberapa anak yang sudah mencapai KKM dan ada beberapa anak yang 

belum sesuai dengan KKM. Berdasarkan hasil siklus II peneliti melanjutkan 

siklus ke III dengan video yang masih menggunakan video dengan judul “Si Kaya 

dan Si Miskin”  dan aspek keterampilan bermain drama yaitu lafal, intonasi, 

ekspresi, pantomimik dan blocking. 

 

3. Tindakan Siklus III 

Tindakan siklus III dilaksanakan selama satu minggu mulai tanggal 25 

Mei 2009 sampai 30 Mei 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri 

dari 4 tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan tindakan siklus II diketahui 

bahwa sudah menunjukkan adanya peningkatan keterampilan bermain drama. Hal 

tersebut ditunjukkan pada nilai rata-rata siswa keterampilan drama pada siklus II 

sudah mencapai nilai KKM dapat di lihat pada lampiran 19 halaman 148. 

Kegiatan perencanaan tindakan II dilaksankan pada hari Senin, 25 Mei 

2009 di ruang guru SD Negeri 2 Sawahan. Peneliti dan guru kelas V 

mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian 

ini. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan disepakati bahwa 

pelaksanaan tindakan pada siklus III dilaksanakan dalam 2 pertemuan 

(3x35menit) yaitu pada hari Rabu, 27 Mei 2009 dan Sabtu, 30 Mei 2009. 
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Sebagai upaya mengatasi berbagai kekurangan yang ada, akhirnya 

disepakati hal-hal yang perlu diperbaiki guru dalam mengajarkan bermain drama. 

Hal-hal tersebut meliputi: 

1) Guru sebaiknya saat mengajar dengan sesekali berputar ke belakang maupun 

ke tengah agar dapat mengamati perilaku seluruh siswa. 

2) Guru sebaiknya masih memberikan pengarahan kepada siswa agar 

kesungguhan siswa dalam berlatih drama dapat lebih meningkat. 

3) Guru sebaiknya masih memutarkan adegan yang rumit diputar berulang-ulang, 

diharapkan siswa dapat menjiwai tokoh yang akan dibawakan. 

4) Merancang setting kelas yaitu duduk dilantai sehingga siswa dapat leluasa 

dalam mengikuti pembelajaran drama. 

5) Guru menyiapkan Id card 

6) Sebaiknya guru dalam penggunaan media video drama masih menggunakan 

layar yang lebih besar sehingga semua siswa dapat melihat video drama. Yaitu 

pemutaran video drama menggunakan laptop, layar/ slide, LCD dan speaker 

sehingga semua siswa dapat melihat dan mendengar secara jelas video drama. 

7) Sebaiknya guru menyiapkan properti sesuai dengan peran siswa. 

Mengingat hasil analisis terhadap unjuk kerja siswa pada siklus II, 

sebagian besar siswa sudah dapat bermain drama dengan aspek lafal, intonasi dan 

ekspresi, tetapi ada beberapa anak yang belum. Meskipun demikian pembelajaran 

drama pada siklus kedua sudah dikatakan berhasil, tetapi keterampilan bermain 

drama yang belum diajarkan yaitu pantomimic dan blocking. Dengan berpedoman 

pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 2006 kelas V. Peneliti melakukan 

langkah-langkah perencanaan pembelajaran bermain drama pada siklus III dengan 

menggunakan media video drama sebagai berikut: 

1) Mempelajari KTSP SD dan Silabus Kelas V  

 Standar Kompetensi: Berbicara 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan 

secara lisan dalam diskusi dan bermain drama. 

Kompetensi Dasar   : 6.2 Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan  

ekspresi yang tepat. 
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Indikator   : Siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan  lafal 

,intonasi, ekspresi, pantomimik dan bloking. 

Alasan pemilihan yaitu peneliti ingin meningkatakan keterampilan 

bermain drama pada siklus III pada siswa kelas V SD 2 Sawahan. 

1. Peneliti bersama guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

indikator siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi 

dan ekspresi. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat dua kali pertemuan 

masing-masing pertemuan dalam waktu 3 jam pelajaran. Adapun mengenai 

Rencana Pelaksaan Pembelajaran dapat di lihat pada lampiran 13 halaman… 

2. Menyiapkan media video drama, layar/ slide, laptop, LCD/ proyektor, dan 

speaker.  

3. Merancang setting kelas dengan yaitu siswa duduk dilantai beralaskan tikar. 

4. Menyiapkan properti yaitu baju yang sesuai dengan karakter tokoh, makanan, 

perhiasan dan tikar. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran dengan penggunaan 

media video drama sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. 

Pembelajaran yang telah disusun pada siklus III dengan menggunakan media 

video drama ini akan dilaksanakan  2 kali pertemuan. 

1) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan ke-1 materi bermain drama adalah tentang memerankan 

tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi, ekspresi dan pantomimik yang tepat. 

Kegiatan ini diawali dengan berdoa bersama, mengisi daftar hadir siswa, 

mengkondisikan siswa dan siswa mengelompok dengan anggota kelompok 10 

orang sesuai dengan perannya. 

Sebagai kegiatan awal guru mengadakan tanya jawab tentang materi 

yang lalu. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu memerankan tokoh drama 

sesuai dengan lafal, intonasi, ekspesi, pantomimik dan blocking. Siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang 

dilakukan siswa yaitu membaca teks dialog. Kemudian siswa melihat televisi 

didepan kelas serta guru memutarkan video drama berjudul “Si Kaya dan Si 
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Miskin”. Tokoh yang ada dalam teks dialog berjudul “Si Kaya dan Si Miskin” 

yaitu bapak kaya, ibu kaya, anak laki-laki kaya, anak perempuan kaya, satpam, 

pengemis, ibu miskin, bapak miskin, anak perempuan miskin, dan orang miskin.  

Siswa melihat video  pada layar/ slide dengan penekanan pada pengucapan lafal, 

intonasi ekspresi dan pantomimik sesuai dengan tokoh yang akan diperankan. 

Pemutaran video ditayangkan berulang pada adegan yang dirasa siswa kurang 

menjiwai dan meminta siswa untuk mendemonstrasikan. Setelah selesai melihat 

video siswa berlatih dialog dengan kelompoknya. Secara bergiliran siswa 

melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan kelompoknya. Guru 

memberikan penilaian yaitu penekanan pada lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik 

dan blocking. Kegiatan selanjutnya, guru melakukan refleksi yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang 

jelas. Sebagai tindak lanjut, guru memberikan pesan-pesan agar selalu rajin 

belajar dan memberikan tugas untuk memperhatikan lafal, intonasi, ekspresi dan 

pantomimic saat melihat televisi. 

2) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan ke2 materi bermain drama adalah tentang memerankan 

tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking. 

Kegiatan ini diawali dengan berdoa bersama, daftar hadir siswa mengondisikan 

siswa mengisi dan siswa mengelompok dengan anggota kelompok10 orang sesuai 

dengan perannya. 

Sebagai kegiatan awal guru mengadakan tanya jawab tentang materi 

drama yang yang lalu. Salah satu salah satu siswa melakukan adegan pada teks 

dialog dan siswa yang lain menanggapinya yaitu aspek keterampilan bermain 

drama sudah dilakukan. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu memerankan 

tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking. 

Siswa memperhatikan penjelasan dari guru kegiatan yang akan dilakukan. 

Kemudian siswa melihat layar/slide dan guru memutarkan video drama berjudul 

“Si Kaya dan Si Miskin”. Tokoh yang ada dalam teks dialog berjudul “Si Kaya 

dan Si Miskin” yaitu bapak kaya, ibu kaya, anak laki-laki kaya, anak perempuan 

kaya, satpam, pengemis, ibu miskin, bapak miskin, anak perempuan miskin, dan 
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orang miskin.  Siswa melihat video  pada layar/ slide dengan penekanan pada 

pengucapan lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking sesuai dengan 

tokoh yang akan diperankan. Pemutaran video drama ditayangkan berulang dan 

meminta siswa untuk mendemonstrasikan adegan tersebut. Setelah selesai melihat 

video siswa berlatih dialog sesuai dengan kelompoknya. Secara bergiliran siswa 

melakukan unjuk kerja dengan menggunakan properti yaitu pakaian dan peralatan 

yang sesuai dengan teks dialog. Guru memberikan penilaian yaitu penekanan pada 

lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking. Kegiatan selanjutnya, guru 

memberikan refleksi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

apabila ada yang kurang jelas serta menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Nilai keterampilan bermain drama siswa siklus III dapat dilihat pada 

lamiran 24 halaman 159. Adapun hasilnya terlihat pada tabel 9, 10, 11, 12 dan 13, 

dan grafik 11, 12, 13, 14 dan 15 berikut: 

Tabel 9. Nilai Keterampilan Bermain Drama Lafal Siklus III 

No Interval Frekuensi 
1 1-10  0 
2 11-20  0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 0 
6 51-60 0 
7 61-70 3 
8 71-80 16 
9 81-90 10 

10 91-100 0 
Jumlah 29 
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Gambar 11. Grafik Keterampilan Bermain Drama Lafal Siklus III 

Kelas V SD Negeri 2 Sawahan 

 

Tabel 10. Nilai Keterampilan Bermain Drama Intonasi Siklus III 

No Interval Frekuensi 
1 1-10 0 
2 11-20 0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 0 
6 51-60 0 
7 61-70 5 
8 71-80 13 
9 81-90 11 
10 91-100 0 

Total 29 
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Gambar 12. Grafik Keterampilan Bermain Drama Intonasi Siklus III 

Kelas V SD Negeri 2 Sawahan 

 

 

Tabel 11. Nilai Keterampilan Bermain Drama Ekspresi Siklus III 

No Interval Frekuensi 
1 1-10  0 
2 11-20  0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 0 
6 51-60 1 
7 61-70 6 
8 71-80 13 
9 81-90 6 
10 91-100 3 

Total 29 
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Gambar 13. Grafik Keterampilan Bermain Drama Ekspresi Siklus III 

Kelas V SD Negeri 2 Sawahan 

 

 

Tabel 12. Nilai Keterampilan Bermain Drama Pantomimik Siklus III 

No Interval Frekuensi 
1 1-10      0 
2 11-20  0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 0 
6 51-60 1 
7 61-70 7 
8 71-80 13 
9 81-90 7 
10 91-100 1 

Total 29 
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Gambar 14. Grafik Keterampilan Bermain Drama Pantomimik Siklus III 

Kelas V SD Negeri 2 Sawahan 

 

Tabel 13. Nilai Keterampilan Bermain Drama Blocking Siklus III 

No Interval Frekuensi 
1 1-10  0 
2 11-20   0 
3 21-30 0 
4 31-40 0 
5 41-50 0 
6 51-60 0 
7 61-70 9 
8 71-80 10 
9 81-90 7 
10 91-100 3 

Total 29 
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Gambar 15. Grafik Keterampilan Bermain Drama Blocking Siklus III 

Kelas V SDNegeri 2 Sawahan 

c. Observasi 

Berdasarkan observasi di lapangan jumlah seluruh siswa 29 anak terdiri 

dari  22 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Siswa yang yang masuk yaitu 29 

siswa, jadi semua siswa mengikuti pembelajaran pada siklus ketiga.  

Dari data observasi dalam siklus III, selama dua kali pertemuan diperoleh 

hasil observasi sebagai berikut:  

1) Seluruh siswa sudah melakukan keterampilan bermain drama yaitu lafal, 

intonasi ekspresi, pantomimik dan blocking. Berdasarkan hasil tes unjuk kerja 

siswa, sebagian besar siswa sudah dapat  bermain drama dengan keterampilan 

yaitu  29 siswa atau 100%,intonasi 29 siswa atau 100%, ekspresi 28 siswa atau 

96,55%, pantomimik 28 siswa atau 96,55%, dan blocking 29 siswa atau 100%. 

2) Nilai rata-rata kelas keterampilan bermain drama aspek lafal mencapai  82,41 

poin; intonasi 82,07 poin; ekspresi 81,38 poin; pantomimik 80,00 poin dan 

blocking 81,38 poin. Dari rata-rata kelas pada siklus III bahwa keterampilan 
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bermain drama aspek lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking sudah 

mencapai nilai di atas KKM dan sudah sesuai dengan target indikator pada 

siklus III. 

3) Kegiatan guru dalam pembelajaran sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang dirancang sebelumnya dan menggunakan waktu dengan 

tepat.  

4) Kegiatan guru dalam memperhatikan siswa sudah baik hal itu masih terlihat 

bahwa mengingatkan siswa yang tidak memperhatikan dan posisi guru sudah 

berpindah-pindah, sehingga siswa yang duduk dibelakang mendapatkan 

perhatian.  

5) Berdasarkan catatan khusus antara lain: (a) setting kelas duduk dilantai siswa 

lebih leluasa beraktivitas karena tempatnya lebih luas dibandingkan dengan 

duduk di kursi; (b) pementasan menggunakan property lebih meningkatkan 

keterampilan bermain drama; dan (c) media yang digunakan sudah dapat 

dilihat maupun didengar siswa lebih jelas sehingga siswa dapat menirukan 

adegan yang ada di video.  

d. Refleksi 

Hasil analisis dan diskusi balikan terhadap pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media video drama pada siklus III, secara umum telah 

menunjukkan perubahan yang signifikan. Kekurangan –kekurangan  yang terjadi 

pada siklus I dapat diatasi. Kendati demikian, masih terdapat kekurangan dalam 

pembelajaran antara lain sebagai berikut: 

1) Siswa yang melakukan keterampilan bermain drama dilaporkan bahwa semua 

siswa telah melakukan 5 keterampilan bermain drama pada pembelajaran 

siklus III. Prosentase jumlah keterampilan bermain drama yang dilakukan oleh 

siswa dari seluruh keterampilan bermain drama yang terakomodasi pada 

materi pembelajaran. Dengan demikian prosentase keterampilan bermain 

drama yang dilakukan siswa kelas V ialah: (5/5)x 100%=100%. 

2) Berdasarkan hasil tes unjuk kerja siswa pada siklus ketiga, 5 keterampilan 

bermain drama yaitu (a) lafal sebagian besar sudah mampu sebanyak 29 siswa 

atau 100% ; (b) intonasi sebanyak 29 siswa atau 100%; (c) ekspresi yang 
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sudah mampu sebanyak 28 siswa atau 96,55%; (d) pantomimik sebanyak 28 

siswa atau 96,55%; dan (e) blocking sebanyak 29 siswa atau 100%. Hal itu 

menunjukkan bahwa pembelajaran bermain drama dengan menggunakan 

media video drama keterampilan bermain drama aspek lafal, intonasi, 

ekspresi, pantomimik dan blocking sudah berhasil. 

3) Nilai rata-rata kelas keterampilan bermain drama aspek aspek lafal mencapai  

82,41 poin; intonasi 82,07 poin; ekspresi 81,38 poin; pantomimik 80,00 poin 

dan blocking 81,38 poin. Dari rata-rata kelas pada siklus III bahwa 5 

keterampilan bermain drama sudah mencapai nilai KKM dan sudah sesuai 

dengan target indikator pada siklus III. Untuk itu penelitian tindakan sudah 

berhasil dan tidak perlu dilanjutkan ke siklus beriktunya. 

4) Saat mengajar guru sudah beralih posisi ke bagian belakang, dan semua siswa 

yang terpusat pada pembelajaran bermain drama 

5) Guru sudah memberikan pengarahan kepada siswa, terlihat dari kesungguhan 

siswa dalam berlatih drama dapat lebih meningkat.  

6) Penayangan video diulang, misalnya adegan yang rumit diputar berulang-

ulang sehingga siswa lebih jelas untuk bermain drama. 

7) Setting tempat duduknya dilantai sehingga siswa dalam beraktivitas dapat 

leluasa. 

8) Pembelajaran bermain drama siswa pada meningkat sebab: (a) setting kelas 

duduk dilantai siswa lebih leluasa beraktivitas karena tempatnya lebih luas 

dibandingkan dengan duduk di kursi; (b) pementasan menggunakan property 

lebih meningkatkan keterampilan bermain drama; dan (c) media yang 

digunakan sudah dapat dilihat maupun didengar siswa lebih jelas sehingga 

siswa dapat menirukan adegan yang ada di video. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus ketiga dan melihat hasil yang diperoleh 

pada masing-masing pertemuan, maka pembelajaran dengan menggunakan media 

video drama yang dilaksanakan pada siklus III dikatakan berhasil, sehingga tidak 

perlu dilanjutkkan pada siklus berikutnya. 

 

C. Deskripsi Hasil Penelitian 
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Dalam pengolah data yang dilaksanakan pada lampiran dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Data Nilai Keterampilan Bermain Drama Siswa Kelas V Sebelum  Tindakan 

Dari daftar nilai yang ada di lampiran dapat diketahui bahwa nilai 

keterampilan bermain drama :  

a. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek lafal yaitu siswa yang mendapat 

nilai 41-50 ada 5 siswa, siswa yang mendapat nilai 51-60 ada 9 siswa, siswa 

yang mendapat nilai 61-70 ada 11 dan siswa yang mendapat nilai 71-80 ada 4 

siswa. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 64,83. Siswa 

yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 14 siswa atau 48,28. Siswa 

yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 15 siswa atau 51,72%. 

b. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek intonasi yaitu siswa yang 

mendapat nilai 41-50 ada 5 siswa, siswa yang mendapat nilai 51-60 ada 10 

siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 12 dan siswa yang mendapat nilai 

71-80 ada 2 siswa. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

63,79. Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 15 siswa atau 

51,72%. Siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 14 siswa atau 

48,28%. 

c. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek ekspresi yaitu siswa yang 

mendapat nilai 41-50 ada 7 siswa, siswa yang mendapat nilai 51-60 ada 13 

siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 8 dan siswa yang mendapat nilai 

71-80 ada 1 siswa. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

61,03. Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 20 siswa atau 

68,97. Siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 9 siswa atau 31,03%. 

d. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek pantomimik  yaitu siswa yang 

mendapat nilai 41-50 ada 7 siswa, siswa yang mendapat nilai 51-60 ada 14 

siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 7 dan siswa yang mendapat nilai 

71-80 ada 1 siswa. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

60,69. Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 8 siswa atau 

27,59%. Siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 21 siswa atau 

72,41%. 
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e. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek blocking  yaitu siswa yang 

mendapat nilai 31-40 ada 1 siswa, siswa yang mendapat nilai 41-50 ada 7 

siswa, siswa yang mendapat nilai 51-60 ada 17 siswa, dan siswa yang 

mendapat nilai 61-70 ada 4. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 58,28. Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 25 siswa 

atau 86,21%. Siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 4 siswa atau 

13,79. (dapat dilihat pada lampiran 5 halaman 114) 

2. Data Nilai Keterampilan Bermain Drama Siswa Kelas V Siklus I 

Dari daftar nilai yang ada di lampiran dapat diketahui bahwa nilai 

keterampilan bermain drama :  

a. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek lafal yaitu siswa yang mendapat 

nilai 31-40 ada 1 siswa, siswa yang mendapat nilai 41-50 ada 4 siswa, siswa 

yang mendapat nilai 51-60 ada 4 siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 

17 dan siswa yang mendapat nilai 71-80 ada 2 siswa. Dengan demikian rata-

rata yang diperoleh siswa sebesar 65,36. Siswa yang mendapat nilai kurang 

dari KKM sebanyak 9 siswa atau 32,14%. Siswa yang mendapat nilai diatas 

KKM sebanyak 19 siswa atau 67,86%. 

b. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek intonasi yaitu siswa yang 

mendapat nilai 41-50 ada 2 siswa, siswa yang mendapat nilai 51-60 ada 12 

siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 13 dan siswa yang mendapat nilai 

71-80 ada 1 siswa. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

64,64. Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 14 siswa atau 

50%. Siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 14 siswa atau 50%. 

(dapat dilihat lampiran 13 halaman 130) 

3. Data Nilai Keterampilan Bermain Drama Siswa Kelas V Siklus II 

Dari daftar nilai yang ada di lampiran dapat diketahui bahwa nilai 

keterampilan bermain drama :  

a. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek lafal yaitu siswa yang mendapat 

nilai 51-60 ada 3 siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 13 siswa, siswa 

yang mendapat nilai 71-80 ada 8 dan siswa yang mendapat nilai 81-90 ada 4 

siswa. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 74,64. Siswa 
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yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 3 siswa atau  10,71%. Siswa 

yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak  25 siswa atau 89,29%. 

b. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek intonasi yaitu siswa yang 

mendapat nilai 51-60 ada 3 siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 12 

siswa,  yang mendapat nilai 71-80 ada 11 siswa dan siswa yang mendapat nilai 

81-90 ada 2 siswa. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

74,29. Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 3 siswa atau 

10,71%. Siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 25 siswa atau 

89,29%. 

c. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek ekspresi yaitu siswa yang 

mendapat nilai 41-50 ada 1 siswa, siswa yang mendapat nilai 51-60 ada 6 

siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 15 siswa, siswa yang mendapat 

nilai 71-80 ada 3 siswa dan siswa yang mendapat nilai 81-90 ada 3 siswa. 

Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 70,36. Siswa yang 

mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 7 siswa atau 25%. Siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM sebanyak 21 siswa atau 75%. (dapat dilihat 

lampiran 19 halaman 148) 

4. Data Nilai Keterampilan Bermain Drama Siswa Kelas V Siklus III 

Dari daftar nilai yang ada di lampiran dapat diketahui bahwa nilai 

keterampilan bermain drama :  

a. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek lafal yaitu siswa yang mendapat 

nilai 61-70 ada 3 siswa, siswa yang mendapat nilai 71-80 ada 16 siswa dan 

siswa yang mendapat nilai 81-90 ada 10 siswa. Dengan demikian rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 82,61. Tidak ada siswa yang mendapat nilai 

kurang dari KKM. Seluruh siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 

29 siswa atau 100%. 

b. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek intonasi yaitu siswa yang 

mendapat nilai 61-70 ada 5 siswa, siswa yang mendapat nilai 71-80 ada 13 

siswa dan siswa yang mendapat nilai 81-90 ada 11 siswa. Dengan demikian 

rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 82,07. Tidak ada siswa yang mendapat 
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nilai kurang dari KKM. Seluruh siswa yang mendapat nilai diatas KKM 

sebanyak 29 siswa atau 100%. 

c. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek ekspresi yaitu siswa yang 

mendapat nilai 51-60 ada 1 siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 6 

siswa, siswa yang mendapat nilai 71-80 ada 13 siswa, siswa yang mendapat 

nilai 81-90 ada 13 siswa dan siswa yang mendapat nilai 91-100 ada 3 siswa. 

Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 81,38. Siswa yang 

mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 1 siswa atau 3,45%. Siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM sebanyak 28 siswa atau 96,55%. 

d. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek pantomimik  yaitu siswa yang 

mendapat nilai 51-60 ada 1 siswa, siswa yang mendapat nilai 61-70 ada 7 

siswa, siswa yang mendapat nilai 71-80 ada 13 siswa, siswa yang mendapat 

nilai 81-90 ada 7 siswa dan siswa yang mendapat nilai 91-100 ada 1 siswa. 

Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 80. Siswa yang 

mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 1 siswa atau 3,45%. Siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM sebanyak 28 siswa atau 96,55%. 

e. Nilai keterampilan bermain drama pada aspek blocking  yaitu siswa yang 

mendapat nilai 61-70 ada 9 siswa, siswa yang mendapat nilai 71-80 ada 10 

siswa, siswa yang mendapat nilai 81-90 ada 7 siswa dan siswa yang mendapat 

nilai 91-100 ada 3 siswa. Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 81,38. Tidak ada siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM. Siswa 

yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 29 siswa atau 100%. (dapat dilihat 

lampiran 24 lampiran 159) 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dengan melihat hasil penelitian di atas maka dapat dijelaskan sebab dari 

perhitungan rata-rata nilai dan ketuntasan belajar yang diperoleh siswa setelah 

mendapat pengajaran bermain drama dengan menggunakan media video drama. 

Peningkatan terlihat dari sebelum tindakan, dan setelah tindakan yaitu siklus I, 

siklus II, dan siklus III dengan masing-masing siklus dilaksanakan 2 pertemuan.  

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 14, sebagai berikut: 
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Tabel 14. Rata-Rata Nilai dan Prosentase Siswa Diatas KKM Pada Keterampilan 

Bermain Drama Sebelum Tindakan, Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

Sebelum 
Tindakan Siklus I Siklus II Siklus III 

No 

Keterampilan 
Bermain 
Drama 

Rata 
- 

Rata 

Prosen 
tase 
(%) 

Rata 
– 

Rata 

Prosen 
tase 
(%) 

Rata 
- 

Rata 

Prosen 
tase 
(%) 

Rata 
- 

Rata 

Prosen 
tase 
(%) 

1 Lafal 64,83 51,72 65,36 67,86 74,64 89,29 82,41 100,00 
2 Intonasi 63,79 48,28 64,64 50,00 74,29 89,29 82,07 100,00 
3 Ekspresi 61,03 31,03     70,36 75,00 81,38 96,55 

4 Pantomimik 60,69 72,41         80,00 96,55 
5 Blocking 58,28 13,79         81,38 100,00 

 

 

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui pada tiap-tiap siklus 

berbeda, antara lain: 

1. Siklus I hambatan yang dihadapi yaitu (a) penempatan tempat duduk yang 

konvensional kurang memberikan ruang gerak yang bebas serta posisi anak 

untuk duduk berkelompok masih kesulitan; (b) siswa kurang hafal dengan 

peran temannya; dan (c) media yang digunakan kurang besar hal itu terlihat 

anak yang berada dibelakang kurang begitu jelas.  

2. Usaha mengatasi hambatan pada siklus I dan dilaksanakan pada siklus II, 

antara lain: (a) guru memberikan pengarahan kepada siswa dan saat guru 

mengajar posisinya tidak hanya di depan kelas; (b) guru membuat Id Card 

agar siswa tidak lupa dengan peran temannya; (c) penempatan posisi duduk 

dibuat sesuai kelompoknya yaitu dengan melingkar sehingga dalam siswa 

dalam berkelompok tidak merasa kesulitan; (d) penggunaan layar yang lebih 

besar sehingga semua siswa dapat melihat video drama; dan (e) penayangan 

video diulang, misalnya adegan yang rumit diputar berulang-ulang. Tetapi 

dalam pelaksanaan siklus II masih terdapat hambatan yaitu (a) penempatan 

tempat duduk yang melingkar siswa kurang leluasa untuk melakukan 

aktivitas; (b) media yang digunakan sudah cukup besar, tetapi volume 

suaranya kurang begitu jelas terutama siswa yang duduk dibelakang.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

cxiv 
 

3. Usaha mengatasi hambatan pada siklus II dan dilaksanakan pada siklus III, 

antara lain: (a) tempat duduknya di lantai sehingga siswa dalam beraktivitas 

dapat leluasa; (b) penggunaan speaker yang keras sehingga seluruh siswa 

mendengar suara pada video drama; dan (c) pengunaan properti setiap pemain/ 

siswa untuk lebih menjiwai tokoh yang diperankannya. Pembelajaran pada 

siklus III sudah berhasil karena tidak ada hambatan. 

Jadi salah satu usaha untuk meningkatkan keterampilan bermain drama 

siswa dengan menggunakan media video drama. Hal ini terjadi karena media 

video drama yang bersifat audio visual memberikan gambaran nyata cara 

memerankan dialog teks drama baik pengucapan lafal, intonasi, berekspresi, 

pantomimik maupun blocking (penempatan posisi pemain) 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam tiga siklus dengan menerapkan pembelajaran bermain drama 

menggunakana media video drama pada siswa kelas V SD Negeri 2 Sawahan 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian tindakan pada siklus I, siklus II dan siklus III dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Siklus I dengan 2 aspek keterampilan bermain drama yaitu lafal dan 

intonasi. Hasil nilai siklus I menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan bermain drama aspek lafal dan intonasi. Untuk keterampilan 

bermain drama aspek lafal, nilai rata-ratanya 65,36 dengan prosentase nilai 

diatas KKM sebanyak 67,86 sedangkan untuk aspek intonasi nilai rata-

ratanya 64,64 dengan prosentase nilai diatas KKM sebanyak 50%. 

b. Siklus II dengan 3 aspek keterampilan bermain drama yaitu lafal, intonasi, 

dan ekspresi. Dengan pengulangan pada aspek lafal dan intonasi 
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menunjukkan peningkatan cukup berarti yaitu lafal nilai rata-rata 74,64 

dengan prosentase nilai diatas KKM sebanyak 89,29%, aspek intonasi 

nilai rata-ratanya 74,29 dengan prosentase nilai diatas KKM sebanyak 

89,29% dan aspek ekspresi nilai rata-ratanya 70,36 dengan prosentase nilai 

diatas KKM sebanyak 75%. 

c.  Siklus III dengan 5 aspek keterampilan bermain drama lafal, intonasi, 

ekspresi, pantomimik dan blocking. Untuk aspek lafal nilai rata-rata 82,41 

dengan prosentase nilai diatas KKM sebanyak 100%, aspek intonasi nilai 

rata-ratanya 82,07 dengan prosentase nilai diatas KKM sebanyak 100%, 

aspek ekspresi nilai rata-ratanya 81,38 dengan prosentase nilai diatas 

KKM sebanyak 96,55%, aspek pantomimik nilai rata-ratanya 80,00 

dengan prosentase nilai diatas KKM sebanyak 96,55% dan aspek blocking 

nilai rata-ratanya 81,38 dengan prosentase nilai diatas KKM sebanyak 

100%. 

2. Proses kegiatan belajar mengajar bermain drama setelah menggunakan media 

video drama mengalami peningkatan, dan hambatan selama pembelajaran 

telah berhasil diatasi. Hal ini disebabkan penggunaan  media video drama 

secara efektif dan maksimal oleh guru, yaitu dengan memperlihatkan video 

yang sesuai dengan teks dialog serta peralatan yang mendukung yaitu speaker 

dan layar . Siswa dapat memerankan drama sesuai dengan keterampilan drama 

yaitu lafal, intonasi, ekspresi, pantomimik dan blocking. 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan telah terbukti 

kebenarannya, artinya bahwa dengan penggunaan media video drama dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama siswa kelas V SD Negeri 2 Sawahan 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Dengan demikian pembelajaran 

bermain drama dengan menggunakan media video drama dapat meningkatkan 

keterampilan bermain drama pada siswa kelas V. 

 

B. Implikasi 

Penetapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan 

pada pembelajaran dengan penggunaan media video drama dalam pembelajaran 
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bermain drama. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model siklus, 

yaitu terdiri dari 3 (tiga) siklus. Siklus I dengan keterampilan bermain drama lafal 

dan intonasi, siklus II dengan keterampilan bermain drama lafal, intonasi dan 

ekspresi, sedangkan siklus III dengan keterampilan bermain drama lafal, intonasi, 

ekspresi, pantomimik dan blocking yang masing-masing siklus dilaksanakan 

selama 2 pertemuan. Dalam setiap siklus terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan 

berdaur ulang. 

Sebelum melaksanakan tindakan dalam setiap siklus, perlu perencanaan. 

Perencanaan ini selalu memperhatikan setiap perubahan yang dicapai pada siklus 

sebelumnya terutama pada setiap tindakan yang dapat meningkatkan keterampilan 

bermain drama siswa. Hal ini didasarkan pada hasil analisis perkembangan dari 

pertemuan yang satu ke pertemuan yang lain dalam satu siklus pertama sampai 

ketiga. 

Berdasarkan criteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti 

yang diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini layak digunakan dan 

dikembangkan oleh guru yang menghadapi masalah yang sejenis, yang pada 

umumnya dimiliki oleh sebagian besar siswa. Adanya kendala yang dihadapi 

dalam pembelajaran bermain drama dengan menggunakan media video drama 

harus diatasi semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, kreatifitas, kemampuan, dan 

kemauan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran keterampilan bermain 

drama siswa. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat 

dipergunakan sebagai bahn pertimbangan dan sebagai bahan uraian penutup 

skripsi ini antara lain: 

1. Bagi Sekolah 

Hendaknya sekolah menyediakan sarana yang dapat mendukung kegiatan 

pembelajaran demi tercapainya kelancaran kegiatan belajar mengajar. 
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2. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan dasarnya 

sebagai tenaga guru yang professional. Kemampuan dasar tersebut, anatara 

lain meliputi kemampuan menguasai bahan, mengelola kelas, menggunakan 

ataupun memilih media pembelajaran yang tepat serta kemampuan 

mengelalola interaksi belajar mengajar siswa. 

b. Guru hendaknya secara lapang dada membuka diri menerima berbagai macam 

bentuk masukan, saran, ataupun kritik yang membangun dari pihak lain (rekan 

guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang berkepentingan) demi meningkatkan 

kualitas kinerjanya sebagai guru yang professional. 

c. Guru hendaknya lebih inovatif kreatif dan mengikuti perkembangan zaman 

dalam memilih dan menggunkan media pembelajaran, agar proses maupun 

hasil pembelajaran yang ingin dicapai dapat diperoleh secara maksimal. 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya tidak segan dalam membarikan saran ataupun masukan 

kepada guru apabila dalam mengajar dirasakan kurang optimal baik dari segi 

bahan ajar maupun penampilan guru saat mengajar. 

b. Media pembelajaran yang digunakan berfungsi sebagai alat penyampai 

informasi kepada siswa untuk mencapai tujuan instruksional, sehingga 

diharapkan hendaknya siswa mampu mengembangkan sendiri pengetahuan 

yang telah didapatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya 

arahan dan bimbingan yang baik dari guru. 

 

4. Bagi Peneliti yang Lain 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga peneliti yang ingin 

mengkaji permasalahan yang sama dengan peneliti hendaknya lebih banyak 

memiliki referensi atau teori-teori yang mendukung guna melengkapi kekurangan 

yang ada dalam penelitian ini. 
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Lampiran 1 

Dokumentasi Proses Perijinan 

Penelitian  

Hari, Tanggal : Rabu, 29 April 2009 
Tempat : Kantor UPT Dikdas dan LS Kec. Ngemplak Kab. Boyolali 

Peneliti menyerahkan surat permohonan ijin penelitian dan melampirkan 
1 proposal penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Keterampilan Bermain 
Drama dengan Penggunaan Media Video Drama pada Siswa kelas V  SD N 2 
Sawahan” kepada Bapak Drs. Sumarno, M.Pd selaku Kepala UPT Dikdas dan LS 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

 
 

 

Hari, Tanggal : Rabu, 29 April 2009 
Tempat : Kantor SD N 2 Sawahan 

Peneliti menyerahkan surat permohonan ijin penelitian dan melampirkan 
1 proposal penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Keterampilan Bermain 
Drama dengan Penggunaan Media Video Drama pada Siswa kelas V  SD N 2 
Sawahan” kepada Ibu Dra. Dwi Rahayu selaku Kepala SDN 2 Sawahan. 
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Lampiran 2 

PANDUAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Mei 2009 

Tempat : Ruang Guru SDN 2 Sawahan, Ngemplak, Boyolali 

Jenis Kegiatan : Wawancara mengenai pembelajaran bermain drama di kelas V 

Interviewer : Wahyu Ratnawati (Peneliti) 

Interviewee : Sarimin (Guru Kelas V) 

 

 
Wawancara peneliti dengan bapak Sarimin selaku guru kelas V SDN 2 Sawahan 

 
 

 Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan guru kelas V mengenai 

pembelajaran bermain drama di Ruang Guru SDN 2 Sawahan. 

 Peneliti : ‘Selamat siang pak Sarimin?’ 

Guru kelas V : “Selamat siang” 

Peneliti : “Maaf pak, saya mengganggu istirahat bapak?” 

Guru kelas V : “Oya, tidak apa-apa. Ada apa?” 

Peneliti : “Begini pak, saya ingin menindaklanjuti penelitian yang saya 

     lakukan di kelas bapak?” 

Guru kelas V  : “Ya silakan. Apa yang bisa saya bantu?” 

Peneliti : “Menurut bapak bagaimana proses pembelajaran drama bapak 

    lakukan  selama ini?” 
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Peneliti : “Metode dan media apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

    bermain drama?” 

Guru Kelas V : “ Metode cermah dan demonstrasi.” 

Peneliti : “Medianya?” 

Guru kelas V : “Medianya buku.” 

Peneliti : “Kesulitan apa saja yang dihadapai dalam pembelajaran drama di  

    kelas V?” 

Guru kelas V :”Kesulitannya tentang anak kurang menjiwai  dalam 

mempraktekkan 

   drama tersebut.” 

Peneliti : ”Bagaimana dengan nilai mereka?” 

Guru kelas V  : “Nilainya masih kurang” 

Peneliti : “Apakah selama ini media video sudah pernah digunakan dalam 

    pembelajaran drama dan Bagaimana tanggapan bapak apabila 

media 

   video diterapkan dalam pembelajaran drama di kelas V?” 

Guru kelas V  : “Kalau menurut saya penggunaan media video apabila diterapkan 

  di kelas V sangat baik sekali” 

Peneliti : “Saya kira wawancara dari saya cukup sekian, terimaksaih pak.” 

Guru kelas V  : “Sama sama. Semoga penelitian mbak bisa digunakan 

sebagaimana 

    mestinya dan semoga sukses.” 

Peneliti  : “Ya pak, terimakasih atas waktunya.” 
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Lampiran 3 

 

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 

(KKM) 

Nama Sekolah : SDN 2 Sawahan 

Kelas/ Semester : V/ II 

Tahun Pelajaran : 2008/2009 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Aspek   : Berbicara 

Standar Kompetensi : 

 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi 

dan bermain drama 

 

Daya Dukung 
 No Kompetensi Dasar Kompleksitas 

Pendidik Sarana 

Intake 
(Potensi 
Siswa) 

KKM 

1 

6.1  
Mengomentari persoalan 
faktual disertai alasan 
yang mendukung dengan 
memperhatikan pilihan 
kata dan santun 
berbahasa 

65 70 65 60 65 

2 

6.2  
Memerankan tokoh 
drama dengan lafal, 
intonasi dan ekspresi 
yang tepat 

60 70 65 65 65 

Jumlah 125 140 130 125 130 
Rata-Rata 62.5 70 65 62.5 65 
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Lampiran 4 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Sebelum Tindakan) 

  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : V ( Lima) 
  Semester  : 2 
  Alokasi waktu  : 3 x 35 menit  
 
 

I. STANDAR KOMPETENSI 
Mengungkapakan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain 
drama. 
 

II. KOMPETENSI DASAR 
Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. 
 

III. INDIKATOR 
Siswa dapat memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi dan ekspresi 
 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui unjuk kerja siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan 

lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 
 

V. MATERI 

Memerankan Drama 

 

VI. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Metode 

Ceramah, pengamatan dan unjuk kerja 

 

B. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mengkondisikan siswa 

2. Guru membagi kelompok 
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Kegiatan inti (80 menit) 
1. Siswa membuka buku 
2. Siswa membaca teks dialog 
3. Secara kelompok siswa berlatih dialog 

4. Siswa melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan kelompoknya 

 

Kegiatan akhir (15menit) 

1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa unutk bertanya apabila ada 
yang kurang jelas 

2. Guru menutup pelajaran 
 

 
VII. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

A. Media 

1. Teks dialog 

 

B. Sumber Pembelajaran 

1. Kurikulum KTSP 2004 

2. Silabus kelas V 

3. Buku Bahasa Indonesia kelas V penerbit Erlangga halaman 171-173 

4. LKS Dimensi Bahasa Indonesia kelas V halaman 3-5 

 

VIII. PENILAIAN 

A. Prosedur : Tes proses 

B. Jenis : Perbuatan  

C. Alat : Lembar penilaian 

 

 

Sawahan,  18 April 2009 
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Mengetahui,     

Kepala Sekolah     Guru Kelas V 

 

 

Dra. Dwi Rahayu                 Sarimin 
NIP 131322506                 NIP 196312011992031003  

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Rekapitulasi Nilai Keterampilan Bermain Drama 

Sebelum Tindakan 

Keterampilan Bermain Drama  
No 

Lafal Intonasi Ekspresi Pantomimik Blocking 
Rata-
Rata 

1 70 70 60 60 60 64 
2 70 60 60 60 60 62 
3 60 50 50 50 50 52 
4 60 60 60 50 50 56 
5 70 70 60 50 50 60 
6 70 70 60 60 60 64 
7 70 70 60 60 60 64 
8 80 70 70 60 60 68 
9 60 60 50 50 50 54 
10 50 60 50 60 60 56 
11 60 60 60 60 60 60 
12 60 60 60 60 60 60 
13 70 70 70 70 60 68 
14 50 50 50 50 50 50 
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15 70 70 60 60 60 64 
16 80 80 70 70 70 74 
17 80 80 80 80 70 78 
18 60 60 60 70 60 62 
19 80 70 70 70 70 72 
20 60 60 60 60 60 60 
21 50 50 50 50 40 48 
22 70 70 70 70 60 68 
23 50 50 50 50 50 50 
24 50 50 50 60 50 52 
25 60 60 60 60 60 60 
26 70 70 70 70 70 70 
27 60 60 60 60 60 60 
28 70 70 70 60 60 66 
29 70 70 70 70 60 68 

Jumlah 1880 1850 1770 1760 1690 1790 
Rata-
Rata 

64.83 63.79 61.03 60.69 58.28 61.72 

 

 

Lampiran 6 

Pedoman Wawancara Siswa 

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Mei 2009 

Tempat : Teras SDN 2 Sawahan 2 

Waktu  : Istirahat 

Jenis Kegiatan : Wawancara mengenai pembelajaran bermain drama di kelas V 

Interviewer : Wahyu Ratnawati (Peneliti) 

Interviewee : Siswa kelas V ( Sita, Intan, Fajar dan Elham) 

Interviewer : Hallo dik apa kabar? 

Interviewee :  

Interviewer : Lagi apa kalian? Kenapa tidak jajan? 

Interviewee : 

Interviewer : Pelajaran apa yang ada di kelas V? 
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Interviewee : 

Interviewer : Apa saja materi Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas V? 

Interviewee : 

Interviewer : Bagaimana guru kelas V menerangkan materi drama? 

Interviewee : 

Interviewer : Apakah kalian suka cara mengajar guru seperti itu? 

Interviewee : 

Interviewer : Bagaimana seandainya pembelajaran drama menggunakan video 
drama? Apakah kamu suka? 

Interviewee : 

Interviewer : Terimakasih waktunya ya? 

Interviewee : 

Lampiran 7 

 

Pedoman Pengisian Angket 

Nama : ……………………… 

Kelas : ……………………… 

No : ……………………… 

ANGKET 
            
Petunjuk: 

a. Jawablah pertanyaaan berikut ini dengan memberikan jawaban cek (V) sesuai 

dengan pemahaman dan pengetahuanmu. 

b. Hasil angket ini tidak akan mempengaruhi nilai bahasa Indonesiamu, maka 

kerjakanlah dengan penuh kejujuran. 

c. Apapun jawabanmu akan memberikan sumbangan terhadap pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelasmu. 

No Pertanyaan Ya Tidak 
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1. Saya pernah menerima pelajaran mengenai bermain drama   

2. Saya masih ingat dengan apa yang diajarkan guru mengenai 

pelajaran bermain drama 

  

3. Saya menyukai pelajaran bermain drama   

4. Guru saya mengajar bermain drama dengan cara ceramah 

dan demonstrasi 

  

5. Saya menyukai cara mengajar seperti itu   

6. Dengan cara itu saya lebih paham dengan materi pelajaran 

yang dijelaskan guru 

  

7. Saya menginginkan adanya perubahan terhadap cara 

mengajar guru 

  

8. Saya mengalami kesulitan dalam bermain drama   

9. Nilai bermain drama saya memuaskan   

10. Saya sangat senang melihat televisi   

11. Setiap hari saya melihat televisi   

12. Setiap hari saya melihat drama yang ada di televisi   

13. Saya mengetahui cerita yang ada dalam drama di televisi   

14. Saya dan teman senang bercerita adegan yang ada dalam 

drama di televisi 

  

15. Saya pernah menirukan adegan yang ada dalam drama di 

televisis 

  

16. Guru saya pernah mengajarkan bermain drama 

menggunakan media video drama 

  

17. Kalau media video drama digunakan pada saat 

pembelajaran di kelas, saya akan senang dan tertarik 

mengikutinya 

  

18 Menurut saya media video drama dapat menimbulkan 

pemahaman yang lebih baik daripada tanpa adanya media 

drama pada saat pembelajaran bermain drama 
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Siswa kelas V SD N 2 Sawahan sedang mengisi angket dengan tanda cek (V) 

sebelum penelitian tindakan dilakukan. 
 

 

 

Lampiran 8 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( Siklus I ) 

  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas   : V ( Lima) 

  Semester  : 2 

  Alokasi waktu  : 3 x 35 menit ( 3jam pelajaran) 

  Hari, Tanggal  : Rabu, 13 Mei 2009 

     : Sabtu, 16 Mei 2009 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapakan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain 

drama. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 
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Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. 

 

III. INDIKATOR 

Siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal dan intonasi. 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui unjuk kerja siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal 

dan intonasi yang tepat.  

 

V. DAMPAK PENGIRING 

Setelah pembelajaran ini selesai diharapkan siswa dapat beradaptasi dan 

berkomunikasi dengan baik. 

 

VI. MATERI 

Memerankan Drama “Perjalanan Hidup Anak Jalanan” 

 

VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Metode 

Ceramah, tanya jawab, pengamatan, diskusi dan unjuk kerja 

B. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa 

b. Guru membawa gambar artis-artis Indonesia Tanya jawab tentang hobi 

(mengarah hobi menonton televisi) 

c. Tanya jawab tentang artis yang disukai dan ciri khususnya 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran keterampilan bermain drama 

yaitu pada lafal 

2. Kegiatan Inti (80 menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru kegiatan yang akan 

dilakukan  
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b. Siswa membuat kelompok 

c. Siswa membaca teks dialog 

d. Siswa melihat video yang ditayangkan 

e. Siswa berlatih dialog 

f. Siswa melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan 

kelompoknya 

3. Kegiatan akhir (10 menit) 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila 

ada yang kurang jelas 

b. Guru memberikan pesan-pesan agar selalu rajin belajar dan 

memberikan tugas untuk memperhatikan lafal saat melihat televisi 

c. Guru menutup pelajaran 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa 

b. Tanya jawab tentang hobi (mengarah hobi menonton televisi) 

c. Tanya jawab. Film apa yang paling disukai?,  Mengapa? 

d. Tanya jawab tentang PR yang  

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran keterampilan bermain drama 

yaitu penekanan pada lafal dan intonasi 

f. Siswa mengelompok dengan anggota kelompok 6 orang 

2. Kegiatan inti (80 menit) 

1. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru kegiatan yang akan 

dilakukan  

2. Siswa membaca teks dialog 

3. Siswa melihat video yang ditayangkan 

4. Siswa berlatih dialog 

5. Siswa melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan 

kelompoknya 

3. Kegiatan akhir (15menit) 
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1. Siswa dan guru memberikan refleksi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila 

ada yang kurang jelas 

3. Guru menutup pelajaran 

 

VIII. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

A. Media 

1. Video 

2. Televisi 

3. Teks dialog 

B. Sumber Pembelajaran 

1. Kurikulum KTSP 2004 

2. Silabus kelas V 

3. Buku Bahasa Indonesia kelas V penerbit Erlangga halaman 171-173 

4. LKS Dimensi Bahasa Indonesia kelas V halaman 3-5 

IX. PENILAIAN 

A. Prosedur : Tes proses 

B. Jenis  : Perbuatan  

C. Bentuk  : Rubrik Pengamatan 

D. Alat  : Lembar penilaian 

 

Mengetahui, 

 Guru Kelas V                Praktikan 

 

 

    Sarimin                     Wahyu Ratnawati 
  NIP 196312011992031003                                          NIM X 7108528 
 

 
 

Kepala Sekolah 
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Dra. Dwi Rahayu 
NIP 131322506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9 

Teks Drama : Siklus I 

PERJALANAN HIDUP ANAK JALANAN 

 

Pada sore hari terdapat sekolompok pengamen yang lagi nongkrong, 

yang bernama Afdel, Boni, Ciko, Didi, Erik dan Faiq.  

Afdel : “Sore-sore gini belum makan, Ngamen seharian ga dapet-dapet! Hari ini  

  kamu dapat berapa bos?” (menepuk punggung Boni) 

Boni : “Cukuplah, buat mengisi perut. Tapi yah cukup beli nasi kucing warung 
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     mbok Ni?” (memegang perut) 

Afdel : “Kalo kamu Ko, kok adem ayem aja?” 

Ciko : “Rumah makan kali, Adem Ayem. Yach lumayan dech buat ditabung! 

                  untuk beli mobil Honda Jazz!”  

Afdel, Boni, Didi dan Erik : “Honda jazz, Honda peyok kali….” 

Dodi : (memegang perut) “Perut keroncongan nich, mana lagi apes! Haus 

    lagi?” 

Erik : “Tenang-tenang makan siang aku yang traktir dech? Mau KFC, Mac 

     Donal, Steak, atau di warungnya mbok Ni aja?” 

Dodi : (mendekati Erik) “Yang bener, Rik! Dapat uang dari mana kamu?” 

Boni : “Alhamdulilah ada teman yang baik hati, mau traktir makan, nyam- 

                  nyam-nyam…”(memegang perut, sambil geleng-geleng) 

Erik : “Jadi makan di mana kita? Steak atau KFC?” 

Afdel : “Emangnya kamu dapat rejeki nomplok? (penasaran), Janga-jangan 

    kamu nyopet lagi ya, Rik?” 

Ciko : “Hust, jangan suka menuduh teman sembarangan? Jelek-jelek gini kan 

  tetep teman kita? (merangkul Erik) Tapi, apa benar Rik kamu nyopet 

  lagi?” 

Erik : (melepaskan tangannya Ciko) “Kalian menuduhku ya! Makanya kerja 

                donk pake otak bukan pake otot! Kalo pengen uang yang banyak, 

   jangan suka ngamen saja?” 

Boni : “Tapi tetep dijalanan kan? Kerja apaan coba?” 

Erik : ‘Ya seperti biasa. Ngamenlah, masa ya ngamen donk! Mulan aja Mulan 

      Jamelah Mulan Jamedonk!”( tertawa) 

Dodi : “Kalo ngamen sich buat makan sendiri! Apa lagi kalo sepi? Bisa-bisa 

    makan angin kita?” 

Faiq : (menghampiri) “Kalian ngomongin apa? Angin kok diomongin!” 

Afdel : “Ni orang datang datang langsung nyaut aja? Bawa makanan ga bos?” 

Faiq : “Boro-boro bawa makanan, aku aja belum makan? Kalian udah tau info 

      terbaru belum?” 

Afdel, Boni, Ciko, dan Didi : (bersama-sama menjawab) “Belum!” 
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Boni : “Hust..., dengarkan dulu, wartawan kita mau siaran? Mana Kameranya? 

     1, 2, 3 aksion!  

Faiq : “Tadi di seberang sana ada ibu-ibu tua yang kehilangan tasnya berisi 

    dompet dan hape! Kasian dech, uang itu mau digunakan untuk 

     membayar operasi anaknya yang sakit. Kalo tidak dibayarkan anaknya 

     tidak akan dioperasi lagi?” 

Ciko : “Kasian sekali ibu itu! Dasar pencopet tidak tau diri!” 

Erik : “Bentar-bentar gue punya barang bagus nech, gue punya Hape?” 

Faiq : “Hape siapa, Rik? Sejak kapan kamu punya Hape, Rik? Baju aja kamu 

      suka pinjem?”(penasaran) 

Erik : “Hapeku, hape bagus punyaku!”  

(berlaga sombong/sambil memamerkaN Hape) 

Boni : “Jangan – jangan kamu ya, pencopet yang tidak tau diri itu?” (penasaran 

     pada Erik) 

Erik : “Kamu nuduh- kamu nuduh?” 

Afdel  : “Kalau begitu tadi hapenya siapa? Mana?” 

    (mengambil hape yang dibawa Erik) Ini bukan hapemu kan Rik? 

Dodi : “Kamu nyuri ya, Rik?” 

Ciko : “Coba kamu priksa!” 

(Afdel, Ciko, Boni, Faiq dan Dodi memeriksa kantong Erik) 

Dodi : ”Ini dompet siapa, Rik? Ada foto ibu itu?” 

Erik : “Iya teman-teman ini bukan hapeku! Aku yang mengambil dompet ibu 

    itu? Habisnya aku laper dan tidak punya duit?” 

Boni : (memegang buju Erik) “Perbutanmu tidak bisa dimaafkan?” 

Faiq : (meleraikan) “Sudah-sudah, tidak boleh man hakim sendiri?” 

Erik : “Maaf teman, perbuatanku salah?” (menyesal) 

Ciko : “Sebaiknya Hape dan dompetnya segera kita kembalikan kepada ibu 

       itu? Tapi kemana Ya?” 

Faiq : “Didompet kan ada alamatnya?”  

Afdel : “Benar juga kamu, Iq?” 

Faiq : “Siapa dulu donk? Faiq gitu loh?” 
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Boni : “Gak jadi makan ke KFC nich?” 

Ciko : “Makan aja yang dipikir, kasin ibu itu tau? Kamu gimana, Rik? Mau 

    ikut ga?” 

Erik :“Aku mau ikut, sekalian minta maaf dan aku berjanji tidak akan 

     mencopet lagi?” 

Afdel : “Gitu donk temanku yang pemberani dan satria?” 

Afdel, Boni, Ciko, Didi, dan Faiq : “Yeach.. “ (tertawa) 

Erik : “Lest Go!” ( pergi meninggalkan tempat nongkrong)  

 
Foto video Anak Jalanan pada Siklus I 

Lampiran 10 

 

Dokumentasi Foto Siklus I 

   
Peneliti Berperan sebagai Guru Kelas V yang Mengajar Materi Bermain Drama.  
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Memasang media pembelajaran berupa televisi, vcd yang digunakan untuk 

memutarkan video drama yang berjudul “Perjalanan Anak Jalanan” 

 

   

Siswa Melihat Video Drama 
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Siswa latihan bermain drama dengan judul “ Perjalanan Anak Jalanan” 

 
 

 
Secara bergiliran siswa melakukan unjuk kerja sesuai dengan kelompoknya 
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Lampiran 11 

Lembar Observasi 

Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

Siklus I 

Pertemuan I Pertemuan II 

No Aspek yang diamati Ren

dah  

Se 

dang 

Ting

gi 

Ren 

dah 

Se 

dang 

Ting

gi 

1. Aktif memperhatikan penjelasan 

guru 

v   v   

2. Aktif menjawab pertanyaan guru  v   v  

3. Kesungguhan siswa dalam 

mengikuti pelajaran  

v   v   

4. Kesungguhan siswa dalam 

berlatih drama 

v   v   

5. Rasa ingin tahu siswa meningkat  v   v  

6. Kerjasama dalam kelompok v   v   

7 Keaktifan dalam kelompok v   v   

 
Catatan: 

1. Dikatakan rendah, jika kurang 40% dari jumlah siswa yang hadir 

2. Dikatakan sedang, jika lebih 40% sampai 70% dari jumlah siswa yang hadir 

3. Dikatakan tinggi, jika lebih dari 70% sampai 100% dari jumlah siswa yang 

hadir 

 

Observer 1      Observer 2  

 

              Sarimin        Sumarni            
NIP 196312011992031003             NIP 195804211978022006 
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Lampiran 12 

  Lembar Observasi 

Guru dalam Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

Siklus I 

 

Pertemuan I Pertemuan 
No Aspek yang 

diamati Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

1 
Kesesuaian RPP 
dengan kegiatan 
pembelajaran 

  v       v   

2 
Memberikan 
informasi secara 
tepat 

   v      v   

3 Menggunakan 
berbagai sumber 

   v      v   

4 

Menggunakan 
waktu dengan 
tepat sesuai 
rencana 

  v       v   

5 Penuh perhatian 
terhadap siswa 

v       v     

6 
Memberikan 
motivasi kepada 
siswa 

 v      v     

7 Menggunakan 
multi metode 

 v      v     

8 
Memberi umpan 
balik terhadap 
siswa 

   v      v   

9 Memberi tindak 
lanjut 

   v      v   

 

Catatan: 
1. Dikatakan rendah, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan 

dari 1-10 menit 
2. Dikatakan sedang, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan 

dari 11-20 menit. 
3. Dikatakan tinggi, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan ≥ 

20 menit. 
 
 

Catatan khusus: 
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1. Penempatan tempat duduk yang konvensional kurang memberikan ruang 

gerak yang bebas serta posisi anak untuk duduk berkelompok masih kesulitan. 

2. Siswa kurang hafal dengan peran temannya. 

3. Media yang digunakan kurang besar hal itu terlihat anak yang berada 

dibelakang kurang begitu jelas. 

 
 

Observer 1      Observer 2  

 

              Sarimin        Sumarni            
NIP 196312011992031003             NIP 195804211978022006 
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Lampiran 13 

 

Rekapitulasi Nilai Keterampilan Bermain Drama 

Siklus I 

Lafal Intonasi 
No 

1 2 Rata-Rata Nilai 1 2 Rata-Rata Nilai 

1 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 

2 3 4 3.5 70 3 3 3.0 60 

3 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 

4 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

5 2 3 2.5 50 3 3 3.0 60 

6 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

7 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

8 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 

9 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 

10 2 3 2.5 50 3 3 3.0 60 

11                 

12 2 3 2.5 50 2 3 2.5 50 

13 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

14 3 4 3.5 70 3 3 3.0 60 

15 3 4 3.5 70 3 3 3.0 60 

16 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 

17 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 

18 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

19 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

20 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

21 2 2 2.0 40 2 3 2.5 50 

22 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

23 3 4 3.5 70 3 3 3.0 60 

24 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 

25 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

26 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

27 2 3 2.5 50 3 3 3.0 60 

28 4 3 3.5 70 3 3 3.0 60 

29 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

Jumlah 1830 Jumlah 1810 

Rata-Rata 65.36 Rata-Rata 64.64 
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Lampiran 14 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Siklus II) 

 
  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
  Kelas   : V ( Lima) 
  Semester  : 2 
  Alokasi waktu  : 3 x 35 menit ( 2 x tatap muka) 
  Hari, Tanggal  : Rabu, 20 Mei 2009 
     : Sabtu, 23 Mei 2009 
   

I. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapakan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain 

drama. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. 

 

III. INDIKATOR 

Siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal ,intonasi dan 

ekspresi. 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui unjuk kerja siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal 

,intonasi dan ekspresi yang tepat. 

 

V. DAMPAK PENGIRING 

Setelah pembelajaran ini selesai diharapkan siswa dapat beradaptasi dan 

berkomunikasi dengan baik. 

 

VI. MATERI 

Drama Si Kaya dan Si Miskin 
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VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Metode 

Ceramah, tanya jawab, pengamatan, diskusi dan unjuk kerja 

 

B. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa  

b. Siswa mengelompok dengan anggota kelompok10 orang sesuai 

dengan perannya 

c. Tanya jawab materi yang lalu 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (80menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru teknik bermain drama 

(ekspresi) 

b. Siswa membaca teks dialog 

c. Siswa melihat video yang ditayangkan 

d. Siswa melihat video yang ditayangkan berulang dengan 

memperhatikan teks dialog intonasi dan ekspresinya. 

e. Siswa berlatih dialog dengan kelompoknya 

f. Siswa melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan 

kelompoknya 

3. Kegiatan akhir (15menit) 

a. Siswa dan guru memberikan refleksi kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

b. Guru memberikan pesan-pesan agar selalu rajin belajar dan 

memberikan tugas untuk memperhatikan lafal, intonasi dan ekspresi 

saat melihat televisi. 

c. Guru menutup pelajaran. 
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Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa  

b. Siswa mengelompok dengan anggota kelompok10 orang sesuai 

dengan perannya 

c. Tanya jawab. Materi drama yang yang lalu? 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan inti (90 menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru teknik bermain drama 

b. Siswa melihat video yang ditayangkan 

c. Siswa melihat video yang ditayangkan berulang dengan 

memperhatikan teks dialog dan ekspresinya 

d. Siswa menirukan adegan setelah melihat video yang ditayangkan 

sesuai dengan peran yang dibawakan. 

e. Siswa berlatih dialog dengan kelompoknya 

f. Siswa melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan 

kelompoknya 

3. Kegiatan akhir (5 menit) 

a. Siswa dan guru memberikan refleksi kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

b. Guru memberikan pesan-pesan agar selalu rajin belajar. 

c. Guru menutup pelajaran. 

VIII. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

A. Media 

1. Video Compac Diks dan Teks dialog 

2. Laptop 

3. LCD dan Layar 

4. Speaker 

B. Sumber Pembelajaran 

1. Kurikulum KTSP 2004 

2. Silabus kelas V 
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3. Buku Bahasa Indonesia kelas V penerbit Erlangga halaman 171-173 

4. LKS Dimensi Bahasa Indonesia kelas V halaman 3-5 

5. Drama dari TA TV 

 

IX. PENILAIAN 

A. Prosedur : Tes proses 

B. Jenis  : Perbuatan  

C. Bentuk  : Rubrik Pengamatan 

D. Alat  : Lembar penilaian 

 

 

Mengetahui, 

 Guru Kelas V                Praktikan 

 

 

    Sarimin                     Wahyu Ratnawati 
  NIP 196312011992031003                                          NIM X 7108528 
 

 
 

Kepala Sekolah 
 
 
 

Dra. Dwi Rahayu 
NIP 131322506 
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Lampiran 15 

Teks Drama : Siklus II dan III 

 

Si KAYA dan Si Miskin 

Bapak Kaya  : (membaca surat) “ Surat rahasia.” 

(stusssss….) Artis Ibu kota Evie Tamala yang dulu 

berkelimpung dalam bidang tarik suara sekarang beralih 

dalam bidang tarik tambang dikarenakan sakit 

tenggorokan “ Ada-ada aja jaman sekarang. Ya? 

Dukun gemblung Suroto dapat penghargaan dari 

pemerintah sebab ia menyantet anak-anak yang tidak mau 

makan disantet dengan iwak ingkung.   “ Wah ini baru 

dukun dermawan…………..(membaca surat) 

Ibu Kaya : (dating menghampiri) “Ada apa pak? Pagi-pagi kok sudah 

marah!” 

Bapak Kaya  :“Ini lho ada surat rahasia buatan orang-orang miskin ini, 

Bu aku 

punya program nanti kita pergi ke mall ya. 

Ibu Kaya  :“Ngapain Pak?” 

Bapak Kaya  :”Beli kereta api 16.” 

Ibu Kaya  :“Pemborosan!” 

Bapak Kaya  :“Orang kaya hartanya banyak kok?” 

Ibu Kaya  : “Ibu juga punya rencana pak?” 

Ibu-ibu PKK akan saya belian TV satu-satu trus saya akan 

mengedrop setasiun televisi itu untuk mengambil gambar 

saya ? mungkin saya terlalu bingung karena dikepala saya 

terlalu banyak uang. 

Bapak Kaya  : “Kenapa menangis? ( tanya kepada anak laki-laki) 

Anak Laki-laki Kaya : (nangis) “HP ku ilang, kok?” 

Bapak Kaya  : “Kok bisa ilang?” 
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Anak Laki-laki Kaya : “Karena saya berikan orang jualan disana?”. 

Bapak Kaya  : “Salahnya sendiri!” 

Anak Laki-laki Kaya : “Saya tukarkan dengan uang, kok!” 

Bapak Kaya  : “Itu bukan diberikan tapi dijual?” 

Ibu Kaya  : “Tadi pagi kan sudah ibu berikan uang 150 juta khan?” 

Anak Laki-laki Kaya : “Saya belikan air minum harganya 500 saya beri 50 juta, 

kok. Dan saya beli jeruk sekecil ini saya bayar 100 juta, 

jadi habis , lha orang kaya  kok Bu?” 

Bapak Kaya  : “Orang kayak ok nangis!” 

Anak Laki-laki Kaya : “Lha lupa, kok” (Tiba –tiba datang anak perempuannya) 

Anak Perempuan Kaya : “Bu minta uang buat jajan, bu?”  (sambil menepuk 

punggung Ibu) 

Bapak Kaya  : “Kan tadi sudah saya kasih makan 8 karung1” 

Anak Perempuan Kaya : “Lha buat cuci mulut kok,  kurang 200 bagor.” 

Bapak Kaya  : “Sekarang kamu mengambill uang di dalam.  

(menunjuk anak perempuan) 

Anak Laki-laki Kaya : “Lha aku pak?” 

Bapak Kaya  : “Sekarang kamu juga ambil uang didalam!” 

(tiba-tiba pengemis datang) 

Pengemis  : “Permisi Pak?” 

Bapak Kaya  : “Ada apa?” 

Pengemis  : “Saya minta uang!.” 

Bapak Kaya  : “Berapa?” 

Pengemis  : “1 rupiah aja pak” 

Bapak Kaya  : “Saya tidak punya uang receh” 

Pengemis  : “Kalau begitu 1 milyar?” 

Bapak Kaya & Ibu Kaya : “Kebanyakan!” (sambil menunjuk pengemis) 

Pengemis  : “Kalau begitu 5 Juta saja?.” 

Bapak Kaya  : “Kebanyakan!” 

Pengemis  : “Kalau begitu 1 juta saja?” 

Bapak Kaya  : “Kebanyakan!” 
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Pengemis  : “90 ribu aja kalau begitu?” 

Bapak Kaya  : “Kebanyakan” 

Pengemis  : “10 ribu aja, Pak?” 

Bapak Kaya  : “Oooooooooo gak bisa!” 

Pengemis  : “Kalau begitu seribu aja pak?” 

Ibu Kaya  : “Eit….tet…tet….. Mau minta berapa?” 

Pengemis  : “900 ribu?” 

Ibu Kaya  : “Ooo…….. gak bisa kebanyakan itu?” 

Pengemis  : “800 saja?” 

Ibu Kaya  : “Oooo masih kebanyakan!” 

Pengemis  : “Kalo gitu 700 aja?” 

Ibu Kaya  :” Oooo gak bisa? 

Pengemis  : “Kalo gitu 600 saja?”  

Ibu Kaya  : “Oooo masih kebanyakan?” 

Pengemis  : “Kalo gitu 500 saja?” 

Ibu Kaya  : “Kebanyakan?” 

Pengemis   : “400 saja?” 

Ibu Kaya  : “Kebanyakan!” (membentak) 

Pengemis  : “300 saja?” 

Ibu Kaya  : “Nggak bias! ( membentak) 

Pengemis  : “50 saja?” 

Ibu Kaya  : “Nggak bias!” (membentak) 

Pengemis  : “Ow  tak pukul kamu!” ( pengemis  sambil memukul} 

Bapak Kaya  : (menelpon pak satpam) ”Halo pak satpam disini ada 

pengemis ?” 

Ibu Kaya  : “Pak-pak kamu tadi telpon siapa pak? Satpamnya ada di 

sini.” 

Pengemis  : “Tadi telpon saya.” 

Bapak Kaya  : “Lho kamu punya HP ya?” 

Satpam   : “Itu HP saya?” (sambil menghampiri  pengemis) 

Bapak Kaya  : “Buang pengemis ini jauh-jauh!” 
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( satpam membuang pengemis) 

Bapak Kaya  : “Kenapa masih di sini?” (satpam kembali lagi) 

Satpam   : “Minta duit Pak.” 

Bapak Kaya  : “Pagi- pagi mata duitan!” ( sambil memberikan uang 1 

ribu) 

Satpam   : “Ah 1 ribu lumayan.” (sambil pergi) 

Bapak Kaya  : “Ayo bu,  kita piknik?” 

Ibu Kaya  : “Mama beres-beres dulu ya?” 

Bapak Kaya  : “Kalau begitu papa mandi dulu?” (semuanya pergi ke 

dalam) 

 

“Adegan Miskin” 

Bapak Miskin : “Bu kita sudah tidak punya uang. Orang-orang tidak mau 

naik becak kita, karena sudah punyav kendaraan sendiri?” 

Ibu Miskin  : “Lha nanti kitra makan apa pak?” 

Bapak Miskin : “Makan nasi sama ikan asin saja?” ( sambil memberikan 

satu piring nasi) 

Ibu Miskin  : “Lha nanti anak kita ?” 

Bapak Miskin  : “Saya pinjamkan tetangga saja.” 

Anak Miskin  : (datang sambil menangis) ”Bu, aku dimarahi kepala 

sekolah, Bu?” 

Ibu Miskin  : “Lha kenapa?” 

Anak Miskin  : “SPP ku belum dibayar 5 X Bu?” (sambil menangis) 

Ibu Miskin  : “Iya tidak apa-apa, nanti saya pinjamkan  tetangga saja.” 

(tiba-tiba pengemis datang) 

Pengemis  : “Permisi pak saya mau minta uang?” 

Bapak Miskin  : “Tidak punya uang adanya nasi mau tidak?” 

Pengemis  : “Mau” 

(Bapak Miskin  memberikan nasi pada pengemis dan pengemis memakannya) 

Ibu Miskin  : “Lha nanti kita makan apa ?” 

Bapak Miskin  : “Cari pinjaman tetangga saja.” 
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Ibu Miskin  : “Ya, tidak apa-apa pak.” 

Bapak Miskin  : “Sudah kenyang?” (mendekati pengemis) 

Pengemis  : “Sudah perutku sakit?” (perutnya merintih kesakitan) 

Bapak Miskin  : “Ada apa?” 

Pengemis  : “Perutku sakit. Ada tikar pak?” 

Bapak Miskin  : “Nak ambilkan tikar?” (anaknya mengambilkan tikar) 

Anak Miskin  : “Iya Pak” (sambil memberikan kepada pengemis, 

pengemis pergi kebelakang) 

Ibu Miskin  : “Itu kan tikar kita satu-satunya, nanti kita tidur dimana ?” 

Pengemis  : “Ini pak tinggalan saya, kalau saya sudah pergi dibuka ya 

pak?” 

Bapak Miskin  : “Bu, pengemis itu berpesann kalau dia sudah pergi boleh 

di buka.” 

Ibu Miskin : “Saya tengok dulu ya pak ,( sambil menengok)  pengemis 

itu sudah pergi , mari kita buka?” (membuka bungkusan 

bersama-sama) 

Bapak Miskin  : “Bu kita jadi kaya raya.” 

Anak Miskin  : “Emas-emas…kita kaya raya pak?” 

Ibu Miskin  : “Nanti SPP mu akan segera dibayar”. 

Bapak Miskin  : “Yuk kita ke Bank”. (semuanya pergi ke bank) 

 

 “Adegan Kaya” 

Ibu Kaya : “Tetangga yang rumahnya kecil itu lho pak, sekarang kaya 

raya. Gara-gara ada kere suruh beol di rumahnya” 

Bapak Kaya :“Nanti kalau ada orang miskin ke sini kita suruh beol di 

belakang rumah.” 

Bapak Kaya  : “Dek-dek dek….kamu orang miskin?” 

Orang Miskin  : “Iya ada apa pak?” 

Bapak Kaya  : “Duduk,duduk sini…..kamu mau makan apa?” 

Orang Miskin  : “Sate.” 

Bapak Kaya  : “Ambilkan sate, Mah ?” 
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Ibu Kaya  : “Ambilkan sate, Nduk?” 

Anak Perempuan Kaya : “Ini Bu?” (memberikan sate kepada orang miskin) 

(Orang Miskin memakan satenya) 

Bapak Kaya  : “Masih lapar ?” 

Orang Miskin  : “Iya minta Buah?” 

Bapak Kaya  : “Ambilkan buah Mah?” 

Ibu Kaya  : “Nak ambilkan strowberi?” 

Anak Laki-laki Kaya : “Iya Bu , ini strowberinya?” 

(Orang Miskin memakan strowberi) 

Bapak Kaya  : “Mau B-ol? 

Orang Miskin  : “Iya pak, ini mau B-ol?” 

Bapak Kaya  : “Kalau begitu kebelakang pake sprei paling mahal!” 

(Orang Miskin kebelakang) 

Ibu Kaya  : “Kita jadi kaya lagi Pak?” 

Orang Miskin  : “Ini Pak saya mau buang dulu?” (membuang bungkusan 

B-ol) 

Bapak Kaya  : “Jangan dibuang ini buat saya?” 

Orang Miskin  : “Ini Pak buat apa? Terima kasih ya pak.” 

Ibu Kaya  : “Sini nak, kita buka bungkusannya?” ( anaknya datang 

semua) 

Anak Laki-laki Kaya : waduh kita bangkrut pak. Isinya kotoran  

Anak Perempuan Kaya : Wah kita bangkrut BU’ 

Bapak Kaya, Ibu Kaya, Anak Laki-laki Kaya dan Anak Perempuan Kaya :kita jadi 

miskin…… 

(semuanya pingsan) 
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Lampiran 16 

 

Dokumentasi Foto Siklus II 

 
Siswa berbaris sebelum mengikuti pembelajaran 

 

 

  
Siswa memperhatikan pengarahan guru 
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Guru memutarkan video drama yang berjudul “ Si Kaya dan Si Miskin” 

Dengan menggunakan peralatan Laptop, LCD dan Layar 
 

 

  
Siswa Kelas V melihat tayangan video drama berjudul “Si Kaya dan Si Miskin” 
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Salah satu siswa memerankan tokoh Bapak Kaya yang ada dalam video drama 

 
 
 

 
Guru kolaboran melakukan observasi 
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Siswa berlatih drama secara berkelompok 

 
 
 
 

 
Siswa melakukan unjuk kerja pada siklus II 
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Lampiran 17 

Lembar Observasi 

Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II 

No Aspek yang diamati Ren

dah  

Se 

dang 

Ting

gi 

Ren 

dah 

Se 

dang 

Ting

gi 

1. Aktif memperhatikan 

penjelasan guru 

 v   v  

2. Aktif menjawab pertanyaan 

guru 

 v   v  

3. Kesungguhan siswa dalam 

mengikuti pelajaran  

 v   v  

4. Kesungguhan siswa dalam 

berlatih drama 

 v   v  

5. Rasa ingin tahu siswa 

meningkat 

 v   v  

6. Kerjasama dalam kelompok  v   v  

7 Keaktifan dalam kelompok v   v   

 
Catatan: 

4. Dikatakan rendah, jika kurang 40% dari jumlah siswa yang hadir 

5. Dikatakan sedang, jika lebih 40% sampai 70% dari jumlah siswa yang hadir 

6. Dikatakan tinggi, jika lebih dari 70% sampai 100% dari jumlah siswa yang 

hadir 

 

Observer 1      Observer 2  

 

              Sarimin        Sumarni            
NIP 196312011992031003             NIP 195804211978022006 
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Lampiran 18 

Lembar Observasi 

Guru dalam Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

Siklus II 

Pertemuan I Pertemuan 
No Aspek yang 

diamati Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

1 
Kesesuaian RPP 
dengan kegiatan 
pembelajaran 

  v       v   

2 
Memberikan 
informasi secara 
tepat 

    v      v  

3 
Menggunakan 
berbagai 
sumber 

   v      v   

4 

Menggunakan 
waktu dengan 
tepat sesuai 
rencana 

  v       v   

5 Penuh perhatian 
terhadap siswa 

   v      v   

6 
Memberikan 
motivasi kepada 
siswa 

   v     v    

7 Menggunakan 
multi metode 

  v      v    

8 
Memberi 
umpan balik 
terhadap siswa 

   v      v   

9 Memberi tindak 
lanjut 

   v      v   

 

Catatan: 
1. Dikatakan rendah, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan 

dari 1-10 menit 
2. Dikatakan sedang, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan 

dari 11-20 menit. 
3. Dikatakan tinggi, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan ≥ 

20 menit. 
 

Catatan khusus: 
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1. Penempatan tempat duduk yang melingkar atau membentuk kelompok sudah 

baik hanya saja siswa kurang leluasa untuk melakukan aktivitas 

2. Siswa memakai id card lebih mengenali peran siswanya 

3. Media yang digunakan sudah cukup besar hal itu terlihat anak yang berada 

dibelakang sudah jelas. Tetapi, volume suaranya kurang begitu jelas karena 

hanya menggunakan speaker komputer sehingga siswa yang duduk 

dibelakang tidak dapat mendengarnya. 

 
 

Observer 1      Observer 2  

 

              Sarimin        Sumarni            
NIP 196312011992031003             NIP 195804211978022006 
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Lampiran 19 

Rekapitulasi Nilai Keterampilan Bermain Drama 

Siklus II 

Lafal Intonasi Ekspresi 
No 

1 2 
Rata-
Rata Nilai 1 2 

Rata-
Rata Nilai 1 2 

Rata-
Rata Nilai 

1 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 
2 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 
3 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 
4 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 
5 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 
6 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 
7 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 
8 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 3 4 3.5 70 
9 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 3 3.0 60 

10 4 3 3.5 70 4 3 3.5 70 4 3 3.5 70 
11                         
12 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 3 3.0 60 
13 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 
14 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 
15 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 
16 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 
17 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 
18 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 
19 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 
20 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 
21 3 3 3.0 60 4 3 3.5 70 2 3 2.5 50 
22 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 
23 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 
24 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 
25 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 
26 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 3 3.5 70 
27 3 4 3.5 70 3 3 3.0 60 3 3 3.0 60 
28 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 3 3 3.0 60 
29 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 

Jumlah 2090 Jumlah 2080 Jumlah 1970 
Rata-Rata 74.64 Rata-Rata 74.29 Rata-Rata 70.36 
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Lampiran 20 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( Siklus III ) 

  Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas   : V ( Lima) 

  Semester  : 2 

  Alokasi waktu  : 3x 35 menit ( 2 x tatap muka ) 

  Hari, Tanggal  : Rabu, 27 Mei 2009 

     : Sabtu, 30 Mei 2009 

I. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapakan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain 

drama. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. 

 

III. INDIKATOR 

Siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal ,intonasi, ekspresi, 

pantomimik dan bloking . 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui unjuk kerja siswa dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal 

,intonasi, ekspresi, pantomimik dan bloking yang tepat. 

 

V. DAMPAK PENGIRING 

Setelah pembelajaran ini selesai diharapkan siswa dapat beradaptasi dan 

berkomunikasi dengan baik. 

 

VI. MATERI 

Drama Si Kaya dan Si Miskin 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

clxiv 
 

 

VII. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Metode 

Ceramah, tanya jawab, pengamatan, diskusi dan unjuk kerja 

 

B. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa  

b. Siswa mengelompok dengan anggota kelompok 10 orang sesuai 

dengan perannya 

c. Tanya jawab. Materi drama yang yang lalu? 

2. Kegiatan inti (85menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru teknik bermain drama 

b. Siswa membaca teks dialog 

c. Siswa melihat video yang ditayangkan 

d. Siswa melihat video yang ditayangkan berulang dengan 

memperhatikan teks dialog pada pantomimik dan blocking 

e. Salah satu kelompok menirukan adegan setelah melihat video yang 

ditayangkan sesuai dengan peran yang dibawakan. 

f. Siswa berlatih dialog dengan kelompoknya 

g. Siswa melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan 

kelompoknya 

3. Kegiatan akhir ( 10 menit) 

a. Siswa dan guru memberikan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru menutup pelajaran 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa  
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b. Siswa mengelompok dengan anggota kelompok 10 orang sesuai 

dengan perannya 

c. Tanya jawab. Materi drama yang yang lalu? 

d. Meminta salah satu siswa melakukan adegan pada teks dialog 

e. Siswa yang lain mengamati dan memberikan pendapat 

2. Kegiatan inti ( 90 menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru teknik bermain drama 

b. Siswa membaca teks dialog 

c. Siswa melihat video yang ditayangkan 

d. Siswa melihat video yang ditayangkan berulang dengan 

memperhatikan teks dialog pada pantomimik dan bloking 

e. Salah satu kelompok menirukan adegan setelah melihat video yang 

ditayangkan sesuai dengan peran yang dibawakan. 

f. Siswa berlatih dialog dengan kelompoknya 

g. Siswa menyiapka properti sesuai dengan teks drama 

h. Siswa melakukan unjuk kerja bermain drama sesuai dengan 

kelompoknya 

3. Kegiatan akhir (5menit) 

a. Siswa dan guru memberikan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru menutup pelajaran 

 

VIII. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

A. Media 

1. Video Compac Diks dan Teks dialog 

2. Laptop 

3. LCD dan Layar 

4. Properti pementasan drama 

C. Sumber Pembelajaran 

1. Kurikulum KTSP 2004 

2. Silabus kelas V 
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3. Buku Bahasa Indonesia kelas V penerbit Erlangga halaman 171-173 

4. LKS Dimensi Bahasa Indonesia kelas V halaman 3-5 

5. Drama dari TA TV 

 

IX. PENILAIAN 

A. Prosedur : Tes proses 

B. Jenis  : Perbuatan  

C. Bentuk : Rubrik Pengamatan 

D. Alat  : Lembar penilaian 

 

 

 

Mengetahui, 

 Guru Kelas V                Praktikan 

 

 

    Sarimin                     Wahyu Ratnawati 
  NIP 196312011992031003                                          NIM X 7108528 
 

 
 

Kepala Sekolah 
 
 
 

Dra. Dwi Rahayu 
NIP 131322506 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

clxvii 
 

Lampiran 21 

 

Dokumentasi Foto Siklus III 

 
 

 
Peralatan yang Digunakan Pada Siklus III Yaitu Laptop, Lcd, Layar dan Speaker 
 
 
 

 
Siswa Menyiapkan Propertinya Dan Busana Sesuai Dengan Tokoh Yang 

Diperankan 
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Siswa memperhatikan penjelasan guru 

 
 
 
 
 

 

 
Foto kelompok Siklus III 
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Siswa melakukan unjuk kerja pada siklus III dengan memakai busana dan 

properti sesuai dengan yang ada di video drama 

 
 
 

 
Peneliti Dan Guru Kolaboran Mendiskusikan Pembelajaran Yang Telah 

Dilaksanakan Pada Siklus III 
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Lampiran 22 

Lembar Observasi 

Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

Siklus III 

Pertemuan I Pertemuan II 

No Aspek yang diamati Ren

dah  

Se 

dang 

Ting

gi 

Ren 

dah 

Se 

dang 

Ting

gi 

1. Aktif memperhatikan 

penjelasan guru 

  v   v 

2. Aktif menjawab pertanyaan 

guru 

  v   v 

3. Kesungguhan siswa dalam 

mengikuti pelajaran  

  v   v 

4. Kesungguhan siswa dalam 

berlatih drama 

  v   v 

5. Rasa ingin tahu siswa 

meningkat 

 v   v  

6. Kerjasama dalam kelompok  v   v  

7 Keaktifan dalam kelompok  v   v  

 
Catatan: 

1. Dikatakan rendah, jika kurang 40% dari jumlah siswa yang hadir 

2. Dikatakan sedang, jika lebih 40% sampai 70% dari jumlah siswa yang hadir 

3. Dikatakan tinggi, jika lebih dari 70% sampai 100% dari jumlah siswa yang 

hadir 

 

Observer 1      Observer 2  

 

              Sarimin        Sumarni            
NIP 196312011992031003             NIP 195804211978022006 
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Lampiran 23 

 

Lembar Observasi 

Guru dalam Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

Siklus III 

Pertemuan I Pertemuan 
No Aspek yang 

diamati Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

1 
Kesesuaian RPP 
dengan kegiatan 
pembelajaran 

  v       v   

2 
Memberikan 
informasi secara 
tepat 

    v      v  

3 Menggunakan 
berbagai sumber 

    v       v 

4 

Menggunakan 
waktu dengan 
tepat sesuai 
rencana 

  v       v   

5 Penuh perhatian 
terhadap siswa 

    v       v 

6 
Memberikan 
motivasi kepada 
siswa 

    v      v  

7 Menggunakan 
multi metode 

  v      v    

8 
Memberi umpan 
balik terhadap 
siswa 

    v      v  

9 Memberi tindak 
lanjut 

   v      v   

 

Catatan: 
4. Dikatakan rendah, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan 

dari 1-10 menit 
5. Dikatakan sedang, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan 

dari 11-20 menit. 
6. Dikatakan tinggi, apabila keterampilan guru dalam mengajar dapat bertahan ≥ 

20 menit. 
 

Catatan khusus: 
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1. Setting kelas duduk dilantai siswa lebih leluasa beraktivitas karena tempatnya 
lebih luas dibandingkan dengan duduk di kursi 

2. Pementasan menggunakan property lebih meningkatkan keterampilan 
bermain drama 

3. Media yang digunakan sudah dapat dilihat maupun didengar siswa lebih jelas 
sehingga siswa dapat menirukan adegan yang ada di video. 

 
Observer 1      Observer 2  

 

              Sarimin        Sumarni            
NIP 196312011992031003             NIP 195804211978022006 
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Lampiran 24 
 

Rekapitulasi Nilai Keterampilan Bermain Drama 

Siklus III 

Lafal Intonasi Ekspresi Pantomimik Blocking 
No 

1 2 Rata-
Rata 

Nilai 1 2 Rata-
Rata 

Nilai 1 2 Rata-
Rata 

Nilai 1 2 Rata-
Rata 

Nilai 1 2 Rata-
Rata 

Nilai 

1 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 

2 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 

3 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 

4 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 

5 3 4 3.5 70 4 3 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

6 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 

7 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 

8 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 

9 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 4 3 3.5 70 

10 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 

11 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 3 3.0 60 4 4 4.0 60 4 4 4.0 80 

12 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 

13 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 

14 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 

15 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 

16 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 5 5 5.0 100 

17 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 5 5 5.0 100 4 5 4.5 90 5 5 5.0 100 

18 4 4 4.0 80 5 4 4.5 90 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 

19 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 5 5 5.0 100 5 5 5.0 100 5 5 5.0 100 

20 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 

21 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

22 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 5 5 5.0 100 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 

23 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 

24 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

25 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 5 4 4.5 90 

26 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 

27 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 3 4 3.5 70 

28 4 5 4.5 90 4 5 4.5 90 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 

29 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 4 4 4.0 80 3 4 3.5 70 

Jumlah 2390 Jumlah 2380 Jumlah 2360 Jumlah 2320 Jumlah 2360 

Rata-Rata 82.41 Rata-Rata 82.07 Rata-Rata 81.38 Rata-Rata 80.00 Rata-Rata 81.38 
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Lampiran 25 
 

LEMBAR PENILAIAN LAFAL 
Indikator Penilaian Bermain Drama 

 
4. Prosedur  : Tes Proses 
5. Jenis : Perbuatan 
6. Teknik : Unjuk kerja 
7. Bentuk : Rubrik Pengamatan 
No Aspek Skor Deskriptor Nilai 

Lafal 5 Jelas, tidak dibuat-buat, 
alami, hafal teks dialog 
secara keseluruhan sesuai 
dengan peran yang 
dibawakan 

 4 Jelas, tidak dibuat-buat, 
alami, kurang hafal teks 
dialog secara keseluruhan 
sesuai dengan peran yang 
dibawakan (1-5 kata 
kurang hafal) 

 3 Jelas, tidak dibuat-buat, 
alami, kurang hafal teks 
dialog secara keseluruhan 
sesuai dengan peran yang 
dibawakan (5-10 kata 
kurang hafal) 

 2 Jelas, dibuat-buat, tidak 
alami, kurang hafal teks 
dialog secara keseluruhan 
sesuai dengan peran yang 
dibawakan (5-15 kata 
kurang hafal) 

1 

 1 Kurang jelas, tidak 
dibuat-buat, kurang hafal 
teks dialog secara 
keseluruhan sesuai 
dengan peran yang 
dibawakan (>15kurang 
hafal) 
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LEMBAR PENILAIAN INTONASI 

Indikator Penilaian Bermain Drama 
 

1. Prosedur  : Tes Proses 
2. Jenis  : Perbuatan 
3. Teknik  : Unjuk kerja 
4. Bentuk  : Rubrik Pengamatan 

No Aspek Skor Deskriptor Nilai 
5 Tinggi rendah nada suara, 

kuat lemah suara, panjang 
pendek, jeda sesuai 
dengan dialog yang 
dibawakan. 

4 Tinggi rendah nada suara 
monoton , kuat lemah 
suara, panjang pendek 
dan jeda sesuai dengan 
dialog yang dibawakan. 

3 Tinggi rendah nada suara 
monoton , kuat lemah 
suara kurang sesuai 
dengan dialog, panjang 
pendek, jeda sesuai 
dengan dialog yang 
dibawakan. 

2 Tinggi rendah nada suara 
monoton , kuat lemah 
suara kurang sesuai 
dengan dialog, panjang 
pendek kurang sesuai, 
jeda sesuai dengan dialog 
yang dibawakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Intonasi 

1 Tinggi rendah nada suara 
monoton , kuat lemah 
suara, panjang pendek, 
jeda kurang sesuai 
dengan dialog yang 
dibawakan. 
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LEMBAR PENILAIAN EKSPRESI 
Indikator Penilaian Bermain Drama 

 
1. Prosedur  : Tes Proses 
2. Jenis  : Perbuatan 
3. Teknik  : Unjuk kerja 
4. Bentuk  : Rubrik Pengamatan 

No Aspek Skor Deskriptor Nilai 
5 Gerak alamiah, wajah 

alamiah dan menghayati 
seperti sungguhan secara 
keseluruhan dialog yang 
dibawakan 

4 Gerak alamiah, wajah 
alamiah dan menghayati 
seperti sungguhan 
sebagian dialog yang 
dibawakan 

3 Gerak alamiah, wajah 
alamiah tetapi tidak 
menghayati peran yang 
dibawakan 

2 Gerak alamiah, wajah 
dibuat-buat dan tidak 
menghayati peran yang 
dibawakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Ekspresi 

1 Gerak dan wajah dibuat-
buat serta tidak 
menghayati peran yang 
dibawakan 
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LEMBAR PENILAIAN PANTOMIMIK 
Indikator Penilaian Bermain Drama 

 
1. Prosedur  : Tes Proses 
2. Jenis  : Perbuatan 
3. Teknik  : Unjuk kerja 
4. Bentuk  : Rubrik Pengamatan 

No Aspek Skor Deskriptor Nilai 
5 Menuturkan dialog 

disertai dengan gerak 
anggota tubuh sesuai 
dengan watak tokoh dan 
ekspresi 

4 Terkadang melakukan 
gerak anggota tubuh yang 
tidak sesuai dengan 
ekspresi yang diperankan 

3 Sering menunjukkan 
ketidak sesuaian antara 
gerak gerik yang 
dilakukan dengan 
ekspresi yang sedang 
diperankan 

2 Terlihat ragu-ragu saat 
melakukan gerak anggota 
tubuh yang lain, sehingga 
tidak sesuai dengan 
ekspresi yang diperankan           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Pantomimik 
(gerakan tubuh) 

1 Sama sekali tidak 
menunjukkan gerak 
anggota tubuh lain 
ekspresi saat menuturkan 
dialog 
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LEMBAR PENILAIAN BLOCKING 

Indikator Penilaian Bermain Drama 
 

1. Prosedur  : Tes Proses 
2. Jenis  : Perbuatan 
3. Teknik  : Unjuk kerja 
4. Bentuk  : Rubrik Pengamatan 

No Aspek Skor Deskriptor Nilai 
5 Menempatkan posisi 

dengan tepat dan dapat 
menyeimbangkan luasnya 
tempat berperan dengan 
tokoh lain 

4 Terkadang tidak dapt 
menyeimbangkan luasnya 
tempat ukuran saat 
menepatkan posisinya 

3 Hanya terpaku disatu 
posisi saat perannya harus 
berpindah tempat 

2 Sering menepatkan posisi 
yang membuat ekspresi 
tidak dapat dilihat 
penonton (membelakangi 
penonton) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Blocking 
(penempatan 
posisi pemain) 

1 Tidak mampu 
menempatkan posisi 
dengan baik, terlihat 
kebingungan 
menempatkan posisi 
ketika berperan dengan 
tokoh lain 
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Keterangan:  

Untuk mencari nilai dari setiap siswa dapat menggunakan teknik 

penilaian sebagai berikut: 

1. Rentang nilai antara 1 sampai 5. Nilai 5 berarti baik sekali, nilai 4 berarti baik, 

nilai 3 berarti sedang, nilai 2 berarti kurang, dan nilai 1 berarti kurang sekali. 

2. Jumlah nilai diperoleh dari menjumlahkan dari aspek penilaian yang diperoleh 

siswa. 

3. Nilai akhir diolah menggunakan rumus :  Total nilai x 100    = nilai akhir 
                  5 

 
4. Prosentase keberhasilan pembelajaran bermain drama dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥65 x 100% = Prosentase tingkat keberhasilan 
  Jumlah siswa 
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