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ABSTRAK 

Saputra, Fajar Dayu. 2012. Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Materi Drama 
Melalui Metode Bermain Peran (Role Playing) Pada Siswa Kelas V 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Gapura Watukumpul Pemalang. Skripsi, 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. HY. Poniyo, M.Pd., Pembimbing II: 
Ika Ratnaningrum, S.Pd, M.Pd     

 
Kata Kunci : Drama, Hasil Belajar dan Metode Role Playing 
 
 Latar belakang penelitian adalah rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia pada 
materi drama siswa kelas V MI Gapura. Rendahnya hasil belajar bermain drama 
karena siswa tidak dilatih guru dalam memerankan tokoh drama, sehingga siswa 
mengalami kesulitan dalam memerankan drama dengan lafal, intonasi, ekspresi, dan 
penghayatan dengan tepat. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi drama siswa 
tidak memerankan, tetapi hanya sekedar membaca naskah. Pembelajaran dengan 
metode bermain peran (role playing) dipilih, karena selain melatih keberanian siswa 
untuk bermain drama, juga membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan 
mengembangkan kerjasama dalam diri siswa.  
  Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar bermain drama 
pada siswa kelas V MI Gapura tahun ajaran 2011/2012. Subjek dalam penelitian 
adalah guru dan siswa kelas V MI Gapura Kecamatan Watukumpul Kabupaten 
Pemalang. Jumlah siswa 18 anak, terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 7 siswa 
perempuan. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
PTK dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2012. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan melalui tes dan non tes. Sebelum diadakan penelitian peneliti mengadakan 
kegiatan prasiklus. Nilai yang diperoleh pada prasiklus sangat rendah, karena dari 18 
siswa hanya ada 6 siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) MI 
Gapura. Berarti hanya 33,33% siswa yang tuntas KKM dan 66,66% siswa tidak tuntas 
KKM. Rata-rata kelas hanya mencapai 61,55. 
 Upaya untuk meningkatan hasil belajar bermain drama, dilaksanakan dalam dua 
siklus untuk hasil yang memuaskan. Pada hasil siklus I diperoleh hasil belajar  
mengalami peningkatan dibandingkan hasil belajar pada prasiklus. Hasil rata-rata 
kelas pada siklus I adalah 67,13 jumlah yang memenuhi KKM 12 siswa (66,66%), 
aktivitas siswa 6,28 (69,78%) dan performansi guru 76,43 (B). Pada siklus II juga 
mengalami peningkatan rata-rata kelas menjadi 84,53 jumlah yang memenuhi KKM 
sebanyak 18 siswa (100%), aktivitas siswa 7,72 (85,78%) dan performansi guru 89,04 
(A). Peningkatan siklus I kesiklus II rata-rata kelas 5,58 dan persentase tuntas belajar 
klasikal 17,4 (33,34%), aktivitas siswa 1,14 (16%) dan performansi guru 12,61%. 
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa metode Bermain Peran (Role 
Playing)  dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada materi drama 
kelas V MI Gapura Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tahun ajaran 
2011/2012. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

menggariskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Setiap manusia di dunia membutuhkan pendidikan, karena  pendidikan dapat 

menentukan perkembangan suatu negara. Begitu pentingnya pendidikan bagi 

manusia, karena dengan pendidikan manusia bisa memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan serta dapat mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku. 

Pelaksanaan pendidikan harus berpedoman pada kurikulum yang berlaku. 

Kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan 

bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar (Depdikbud dalam Dimyati, 2009: 267). Sedangkan dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Manusia sebagai makhluk yang diberi kelebihan oleh Allah SWT 

diberi akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain. Untuk 
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mengolah akal pikiran manusia tersebut diperlukan suatu pola pendidikan yaitu 

proses pembelajaran, seperti dikemukakan oleh Amri, dkk, (2010:67). Pendidikan 

yang dilakukan di sekolah dasar merupakan suatu proses mempengaruhi siswa agar 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan dalam diri 

siswa. Pengajaran yang dilakukan oleh guru untuk mengarahkan proses perubahan 

tingkah laku siswa, agar sesuai dengan tingkat perkembangan psikis dan sosial. 

Perkembangan psikis meliputi perkembangan emosi, intelektual, dan bakat, serta 

perkembangan sosial yang meliputi perkembangan hubungan sosial, sikap, nilai, 

moral, bahasa, dan kepribadian yang dimiliki siswa. 

Guru adalah individu yang memiliki tugas membimbing belajar, sebagai model 

pemecah masalah, sebagai katalisator dalam memprakarsai proses belajar, sebagai 

pembantu dalam proses belajar, sebagai teman siswa dalam mengkaji dan 

memecahkan masalah (Anni, 2006: 102). Guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan kegiatan pendidikan, karena guru merupakan tokoh yang memiliki multi 

peran dalam proses pendidikan baik sebagai pengajar, pendidik, motivator, maupun 

sebagai evaluator. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan seseorang 

(Rifa’i, 2009 : 82). Proses belajar  merupakan rangkaian kegiatan yang terjadi dari 

bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi, guru merupakan seseorang yang membantu 

siswa dalam memecahkan permasalahan dalam proses belajar yang dialami siswa 

yang berdampak pada perubahan perilaku siswa. 

 Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku siswa, karena 

belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh siswa. Teori 
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konstruktivisme mengajarkan bahwa belajar adalah proses aktif si belajar dalam 

mengkonstruksi arti, wacana, dialog. Pengalaman fisik dalam proses belajar tersebut 

terjadi proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang sudah 

dipelajari (Sugandi, 2007: 11). Konsekuensi dari konsep belajar yang di kemukakan 

oleh Sugandi di atas adalah siswa dengan sungguh-sungguh membangun sendiri 

konsep pengetahuan dalam sudut pandang belajar bermakna, bukan hanya sekedar 

menghafal suatu materi pelajaran. Peran guru adalah membantu agar proses 

pengkonstruksian pengetahuan siswa berjalan lancar. Guru bukan hanya sekedar 

mentransfer ilmu yang dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri. Maksudnya adalah proses yang dialami siswa pada saat 

proses pembelajaran di kelas siswa aktif dan bersungguh-sungguh, sehingga proses 

belajar yang dialami siswa lebih bermakna. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, metode pembelajaran memiliki 

peran yang sangat penting. Kualitas suatu pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh 

metode yang digunakan oleh guru. Guru harus dapat memilih dan menentukan 

metode yang tepat. Selain itu, metode yang digunakan juga harus disesuaikan dengan 

materi yang akan dipelajari siswa. Pelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat  

menjadi  wahana  bagi  siswa  untuk  mempelajari  diri sendiri dan lingkungan sekitar 

terutama dalam berkomunikasi. Pelajaran Bahasa Indonesia yang telah dipelajari 

diharapkan dapat dikembangan lebih lanjut oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia yang menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung serta memperoleh  pemahaman yang lebih, sehingga 

pembelajara akan lebih bermakana. 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI Gapura saat ini belum menunjukkan 

hasil yang diharapkan. Suasana pembelajaran yang didominasi guru dan keterampilan 

berbahasa siswa sangat rendah. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan 

peneliti terhadap pembelajaran di kelas V MI Gapura Watukumpul Pemalang, dalam 

penyajiannya guru belum menggunakan metode yang bervariasi. 

Kegiatan pembelajaran di MI Gapura Watukumpul Pemalang yang dilakukan 

oleh guru, kurang memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran yang 

bervariasi. Pembelajaran yang demikian ini berdampak kurang menarik dan siswa 

menjadi pasif. Kondisi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V MI Gapura 

Watukumpul Pemalang memprihatinkan, dibuktikan dengan masih banyaknya nilai 

siswa di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).  

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang memprihatinkan  mengharuskan guru 

untuk melakukan perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya guru 

melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif, penggunaan metode yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan, serta media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan siswa. Metode yang digunakan guru di MI Gapura 

Watukumpul Pemalang cenderung menggunakan metode konvensional. Pembelajaran 

yang menggunakan metode pembelajaran konvensional secara terus menerus, akan 

mengakibatkan siswa menjadi jenuh dan minat belajar serta keterampilan berbahasa 

siswa menurun. 

Penurunan minat belajar dan keterampilan berbahasa siswa dibuktikan dengan 

data yang diperoleh peneliti pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas V MI Gapura 

Watukumpul Pemalang tergolong rendah. Dari 18 siswa hanya 5 siswa yang telah 

mencapai nilai 65 (KKM). Hasil  belajar yang rendah di MI Gapura Watukumpul 
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Pemalang membutuhkan penggunaan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar. Penggunaan metode yang sesuai diharapkan minat belajar dan 

keterampilan siswa akan meningkat dan siswa lebih tertarik untuk mengikuti 

pelajaran, khususnya pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas V MI Gapura Watukumpul Pemalang dibutuhkan metode yang menyenangkan 

bagi siswa. 

Salah satu materi pelajaran Bahasa Indonesia di kelas V yaitu drama. Pada 

pembelajaran materi drama salah satuya dengan menggunakan metode Bemain Peran 

(Role Playing). Metode Bemain Peran (Role Playing) pada materi drama diharapkan 

dapat menumbuhkan kreativitas, sikap budi pekerti, percaya diri, keberanian 

menghadapi banyak orang, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa seni. Selain itu, 

keterampilan siswa yang dapat dikembangkan antara lain memahami, menghayati, 

menghafal, dan berkomunikasi. Drama dapat digunakan sebagai sarana dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berbahasa pada siswa sekolah 

dasar, misalnya bermain dengan teman sebaya, bekerjasama, bercakap-cakap dan 

menirukan adegan di televisi. Pembelajaran drama merupakan wadah 

mengekspresikan dan menanamkan rasa sosial pada siswa. Melalui pembelajaran 

drama diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kepekaan 

sosial yang tinggi dan dapat memerankan tokoh drama sesuai dengan perwatakannya. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan metode Bemain Peran (Role Playing) 

mengajak siswa untuk mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antarmanusia 

dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama 

para siswa dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan 

berbagai strategi pemecahan masalah (Amri, 2010: 194). Penggunaan metode Bemain 
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Peran (Role Playing) pada pelajaran Bahasa Indonesia siswa diharapkan dapat 

mengekspresikan diri dalam bermain drama dengan memperhatikan lafal, intonasi, 

penghayatan, dan ekspresi yang sesuai dengan karakter tokoh drama. 

Metode pembelajaran Bemain Peran (Role Playing) akan membangkitkan 

kreatifitas dan mengembangkan peran siswa selama proses pembelajaran. Kejadian 

atau proses analogis yang dimunculkan dalam Bemain Peran (Role Playing) akan 

memudahkan siswa untuk memahami proses atau kejadian sebenarnya yang tidak 

dapat diamati secara langsung. Pengembangan kosa kata, istilah, wawasan 

pengetahuan, keterampilan menjawab, sikap menghargai teman serta imajinasi 

berperan memiliki kontribusi besar dalam pembentukan kepribadian siswa. Siswa 

juga akan lebih paham unsur-unsur drama seperti tokoh dan perwatakan, alur, tema 

dan amanat yang tekandung dalam drama. Penerapan pembelajaran dengan metode 

Bemain Peran (Role Playing) akan mampu mengembangkan ranah kognitif, 

psikomotorik dan afektif siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Diharapkan hasil belajar dan aktivitas siswa bisa maksimal dengan penggunaan 

metode bermain peran (role playing). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor 

yang menyebabkan rendahnya hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 

V MI Gapura Watukumpul Pemalang khususnya pada materi drama. Faktor-faktor 

yang menyebabkan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.     
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Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa antara lain: (1) kesehatan; (2) siswa kurang memahami materi yang 

telah diberikan oleh guru; (3) siswa jenuh dalam mengikuti pelajaran Bahasa 

Indonesia ; (4) bakat dan minat yang dimiliki siswa; (5) kemampuan intelektual 

siswa; (6) motivasi dari dalam diri siswa; (7) siswa kurang menyukai pelajaran 

Bahasa Indonesia.  

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa antara lain: (1) tempat belajar; (2) guru kurang optimal dalam 

memberikan materi pelajaran; (3) guru menggunakan metode klasikal; (4) tingkat 

kesulitan materi pelajaran yang sedang dipelajari; (5) motivasi yang diberikan oleh 

orang lain, misal dari guru dan orang tua  siswa; (6) sarana dan prasarana belajar yang 

memadai 

 

1.3 Rumusan Masalah Dan Pemecahan Masalah 

 Pada rumusan masalah dan pemecahan masalah, peneliti akan membahas 

rumusan masalah yang diperoleh dari identifikasi masalah di kelas V MI Gapura 

Watukumpul Pemalang. Pemecahan masalah merupakan cara yang akan digunakan 

peneliti untuk menyelesaikan masalah yang diperoleh, yaitu: 

 

1.3.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti terdorong untuk 

menjembatani antara tuntutan kurikulum dengan kondisi objektif di lapangan saat ini. 

Peneliti memandang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah perlunya mengelola 
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pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan mengaplikasikan metode, salah 

satunya menggunakan metode Bermain Peran (Role playing). Rumusan masalah yang 

ditentukan peneliti yaitu: “Apakah metode Bermain Peran (Role playing) dapat 

meningkatkan keterampilan bermain drama pada siswa kelas V MI Gapura?”. 

Berdasarkan rumusan masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah : (1) 

“Bagaimana penggunaan metode Bemain Peran (Role Playing) dalam materi drama 

untuk meningkatkan aktivitas siswa?”; (2) “Bagaimana penggunaan metode Bemain 

Peran (Role Playing) pada materi pokok drama untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V MI Gapura?”; (3) “Bagaimana penggunaan metode Bemain Peran 

(Role Playing) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi drama untuk 

meningkatkan performansi siswa?”. 

 

1.3.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam rangka pemecahan masalah 

yang terjadi. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan dalam 2 siklus. Penelitian 

yang akan dilakukan difokuskan pada penggunaan metode bermain peran (role 

playing) pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi drama di kelas V MI 

Gapura Watukumpul Pemalang. Melalui penerapan metode ini diharapkan siswa akan 

lebih aktif, senang, dan termotivasi dalam pembelajaran. Metode bermain peran (role 

playing) juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar drama secara 

langsung.  

Pemecahan masalah yang dirumuskan peneliti yaitu: (1) Melalui metode 

Bemain Peran (Role Playing) dapat meningkatkan aktivitas belajar Bahasa Indonesia 
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materi drama di kelas V MI Gapura Watukumpul Pemalang; (2) Melalui metode 

Bemain Peran (Role Playing) dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia  

materi drama di kelas V MI Gapura Watukumpul Pemalang; (3) Melalui penerapan 

metode Bemain Peran (Role Playing) dapat meningkatkan performansi siswa pada 

pembelajaran materi drama kelas V MI Gapura Watukumpul Pemalang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum akan membahas tentang tujuan yang ingin dicapai peneliti scara umum 

dan tujuan khusus yaitu tujuan yang dikhususkan pada aktivitas siswa, hasil belajar 

siswa, dan performansi guru. 

 

1.4.1 Tujuan Umum 

         Tujuan umum penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Gapura Watukumpul Pemalang dengan 

menggunakan metode Bemain Peran (Role Playing). 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian untuk: (1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi drama; (2) Meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi pokok  drama di Kelas V 

MI Gapura Kecamatan Watukumpul dengan menggunakan metode Bemain Peran 
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(Role Playing); (3) Meningkatkan performansi siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada materi drama. 

 

1.5 Manfaat penelitian  

 Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini merupakan wujud dan sumbangan nyata terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka penyelenggaraan proses 

pembelajaran efektif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada umumnya dan 

materi drama pada khususnya. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini memberi manfaat praktis bagi siswa, guru dan sekolah yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

 

1.5.2.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa yaitu 

meningkatkan pengetahuan siswa secara akademik, meningkatkan siswa dalam 

pemahaman materi drama dan menumbuhkan minat belajar siswa. 
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1.5.2.2 Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan kepada guru kelas V untuk memecahkan permasalahan 

secara terencana, sistematis dan memberikan wawasan, keterampilan, dan 

pemahaman metodologis pembelajaran  yang terkait dengan pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada materi pokok drama. 

 

1.5.2.3 Bagi Sekolah 

 Sebagai masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

secara efektif, efisien, dan secara umum dapat meningkatkan mutu pendidikan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

 Pada bagian landasan teori peneliti akan membahas tentang bahasa, pelajaran 

Bahasa Indonesia, pembelajaran, metode pembelajaran, bermain peran (Role 

Playing), hakikat drama, dan hasil belajar Bahasa Indonesia yang akan diuraikan 

sebagai berikut:  

 

2.1.1 Bahasa  

 Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para 

anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan 

mengidentifikasikan diri Rosdiana ( 2009: 1.4). Pengertian bahasa menurut Solchan 

(2009: 1.3 - 1.4), adalah sebuah simbol bunyi yang arbitrer yang digunakan untuk 

komunikasi manusia. Solchan,  juga menyatakan bahasa adalah sebuah alat untuk 

mengkomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis melalui penggunaan 

tanda, suara, gerak atau tanda-tanda yang disepakati, yang memiliki makna yang 

dipahami. Hallyday dan Hasan (1991) dalam Solchan (2009: 1.4), menyatakan bahasa 

adalah salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk 

budaya manusia. Bahasa adalah sebuah sistem artinya, bahasa itu bukanlah sejumlah 

unsur yang terkumpul secara tak beraturan melainkan bahasa adalah sejumlah unsur 

yang beraturan. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur 
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dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, maupun tata kalimat (Rosdiana, 

2009: 14). 

 Jadi, bahasa adalah lambang bunyi yang digunakan manusia untuk 

berkomunikasi dalam lingkungan sosial yang disampaikan secara lisan maupun 

tulisan yang didapat dari proses belajar baik di lingkungan formal maupun non 

formal. Seseorang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan 

mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga dapat dipahami orang lain. 

 

2.1.2 Pelajaran Bahasa Indonesia 

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 (2007), menyatakan bahwa 

pelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan 

maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan 

manusia Indonesia. 

 Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan 

merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 14 Tahun 2007) 

 Jadi, pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan akademik siswa dalam berbahasa baik scara tertulis maupun lisan serta 

dapat mengapresiasi karya kesastraan Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan dasar 
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bagi siswa untuk memahami dan merespon situasi baik lokal, regional, nasional dan 

global. 

 Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) berkomunikasi secara komunikatif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis; (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, memperluas budi pekerti 

serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan 

mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2007) 

 Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia secara keseluruhan untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa siswa baik secara lisan maupun tertulis. Siswa dapat 

menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, wawasan, memperluas budipekerti, 

pengetahuan, kemampuan berbahasa serta meningkatkan kematangan emosi dan 

sosial. Pembelajaran Bahasa Indonesia juga dapat digunakan untuk mengembangkan 

sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 
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2.1.3 Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

 Pada bagian hasil belajar Bahasa Indonesia akan menguraikan tentang belajar 

dan hasil belajar menurut beberapa tokoh pendidikan yang akan diuraikan  sebagai 

berikut: 

 

2.1.3.1 Belajar  

Setiap orang baik disadari ataupun tidak selalu melakukan tindakan belajar. 

Tindakan belajar merupakan kegiatan harian yang dimulai dari bangun tidur sampai 

tidur kembali. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Oleh karena 

itu, dengan menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami 

bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

Menurut Morgan et.al. (1968) dalam  (Rifa’I, 2009 : 82), menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktek atau 

pengalaman. Slavin (1994) dalam (Rifa’I, 2009: 82), menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Pengertian belajar menurut para ahli dalam Dimyati (2009) sebagai berikut: (a) 

belajar menurut pandangan Skinner (2009: 9), menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responsnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responsnya menurun; (b) belajar menurut 

pandangan Gagne (2009: 10), bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks. 

Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 
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pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi 

yang berasal dari lingkungan, dan proses kognitif yang dilakukan oleh pembelajar. 

Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat 

stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru; (c) 

belajar menurut pandangan Piaget (2009:13), bahwa pengetahuan dibentuk oleh 

individu. Sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. 

Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan 

lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang; (d) belajar menurut pandangan 

Rogers (2009: 16), bahwa praktek pendidikan menitikberatkan pada segi pengajaran, 

bukan pada siswa yang belajar. Praktek tersebut ditandai oleh peran guru yang 

dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui tiga unsur utama dalam belajar 

menurut Sadiman (1986) dalam Siddiq (2008: 1-4), yaitu meliputi: (a) perubahan 

perilaku yaitu tidak semua perubahan perilaku dapat disebut belajar. Perubahan 

perilaku yang dapat disebut belajar yakni apabila perubahan perilaku yang terjadi 

merupakan perubahan yang dilakukan secara sadar dan bersifat menetap; (b) proses 

dimana belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat. Seseorang 

dikatakan belajar apabila ia telah mengerahkan pikiran dan perasaannya. Aktivitas 

pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat diamati oleh orang 

lain, melainkan hanya dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan; (c) pengalaman 

pada hakikatnya belajar merupakan proses mengalami. Seseorang yang sedang 

belajar, akan melakukan interaksi terhadap lingkungannya, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial. 
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Jadi, belajar adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari dari bangun tidur 

sampai tidur kembali. Belajar merupakan perubahan tingkah laku kearah yang lebih 

baik yang dialami seseorang akibat dari pengalaman yang dialami baik di sekolah 

maupun lingkungan secara terus-menerus. 

 

2.1.3.2  Pembelajaran 

 Sagala (2010: 61), mengemukakan pembelajaran ialah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Briggs (1992) dalam Sugandi (2007: 9) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian 

rupa, sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Menurut Sudjana (1989) dalam Asmani (2011 : 30), berpendapat yang 

termasuk komponen pembelajaran adalah tujuan, bahan, metode, alat, serta penilaian.  

 Sugandi (2007: 9), mendeskripsikan pembelajaran berdasarkan beberapa teori 

belajar sebagai berikut: (1) usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar (behavioristik); (2) cara guru memberikan kesempatan 

kepada si belajar untuk berfikir agar memahami apa yang dipelajari (kognitif); (3) 

memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (humanistik) 

 Berdasarkan pendapat para pakar di atas, pembelajaran adalah suatu upaya 

yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dengan 

cara memperhatikan tingkah laku siswa, memberikan kesempatan siswa berfikir 

untuk memahami sesuatu dan disesuaikan dengan minat siswa. 
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2.1.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar (Anni 2006 : 5). Sedangkan 

menurut Suprijono (2011: 5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap apresiasi, dan keterampilan. 

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan prilaku berupa pola-pola, perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap apersepsi dan keterampilan setelah mengalami proses belajar. 

Gagne (1977) dalam Suprijono (2011: 5) mengklasifikasikan hasil belajar 

menjadi 5 macam yang berupa : (a) informasi verbal, yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis; (b) 

keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. 

Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengatagorikan, kemampuan 

analitis-sintetis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan; (c) 

strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah; (d) keterampilan motorik, yaitu keterampilan melakukan 

serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani; (e) sikap, adalah kemampuan menerima atau menolak 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Hasil belajar dapat diperoleh setelah mengalami aktivitas belajar yang telah 

dilakukan. Baik berupa sikap maupun keterampilan tergantung apa yang dipelajari. 
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Bloom (1985) dalam (Suprijono, 2011: 6), membagi hasil belajar menjadi 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif merupakan 

kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan intelektual. Kemampuan 

kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, serta 

evaluasi. Kemampuan afektif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan 

perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kemampuan afektif mencakup sikap menerima, 

memberikan respon, nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Kemampuan 

psikomotorik menunjukkan kemampuan fisik seperti motorik dan syaraf. Kaitannya 

dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, kemampuan psikomotorik dapat berupa 

kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan psikomotorik mencakup 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, dan intelektual. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan prilaku akibat dari proses belajar yang dilakukan seseorang baik dari aspek 

kognitif, afektif, dan  psikomotorik yang hubunganya sangat erat satu dengan lainnya 

dalam setiap pembelajaran yang dilakukan oleh setiap individu. Dalam setiap 

pelajaran mengandung ranah kognitif, afektif, dan  psikomotorik sesuai dengan 

karakteristik setiap mata pelajaran. 

 

2.1.4 Hakikat Drama 

 Pada bagian hakikat drama, peneliti akan membahas pengertian drama dan 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik drama menurut beberapa tokoh pendidikan yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 
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2.1.4.1 Pengertian Drama 

Istilah drama berasal dari bahasa Yunani, yakni berasal dari kata “dram” yang 

berarti gerak atau prilaku. Kata drama juga berasal dari bahasa Inggris “action atau a 

thing done” kemudian menjadi “life presented in action” yang berarti suatu 

kehidupan yang disajikan dengan gerak. Istilah drama dalam sastra Indonesia 

disejajarkan (disamakan) dengan istilah teater. Istilah teater sendiri berasal dari 

Bangsa Yunani, yakni kata “theatron” yang berarti takjub melihat. Istilah ini juga 

berasal dari bahasa Inggris “theater” yang berarti pertunjukan atau tempat 

pertunjukan (Supriyadi, 2006: 52) 

 Perbedaan drama dengan pertunjukan lain ada pada alur (plot) cerita dan 

dialog. Pada pertujukan yang umum misalnya sulap, musik, sirkus, dan sebagainya 

tidak terdapat alur cerita, sedangkan pada drama terdapat alur cerita. Pertunjukan 

yang dapat digologkan drama tidak harus menggunakan dialog verbal dengan 

menggunakan kata-kata. Misalnya drama yang geraknya menggunakan mimik disebut 

opera. Jadi, drama tidak harus berupa kata verbal. Drama juga disebut seni sastra 

yang komplek. Predikat seni komplek ini tidak berlebihan bila dibanding dengan 

dengan bentuk sastra yang lain. Disebut seni yang komplek, karena dalam drama 

terkolaborasi cabang seni yang lain, misalnya seni lukis, seni tari, seni musik, seni 

merias, seni berbusana, seni tata lampu dan lain-lain, yang dapat dilihat dalam 

pementasan drama. 

  Luxemburg (1984) dalam  Rosdiana (2009 : 8.3), secara umum menyatakan 

drama adalah teks yang bersifat dialog dan isinya membentuk sebuah alur.  

Sedangkan secara khusus drama adalah proses lakuan sebagai tokoh. 
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 Jadi, drama adalah teks yang bersifat dialog yang isinya memiliki alur cerita 

dan disajikan dalam bentuk gerak yang dibarengi dengan kata  verbal maupun non 

verbal. 

 

2.1.4.2 Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Drama 

 Unsur-unsur intrinsik  menurut Sukini, dkk (2008: 105)  adalah: (1) tokoh dan 

sifatnya adalah pelaku dalam drama. Sifat atau watak tokoh dapat diketahui dari 

perkataan dan perbuatannya. Misalnya tokoh yang suka memfitnah teman, memiliki 

sifat jahat; (2) alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita (drama) yang saling 

berhubungan; (3) latar adalah tempat, waktu dan suasana terjadinya peristiwa; (4) 

tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan naskah drama. Tema 

harus dirumuskan sendiri oleh pembaca melalui keseluruhan peristiwa dalam cerita 

(drama); (5) amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam drama. 

Amanat berhubungan erat dengan tema.  

Supriyadi (2006: 70), menyatakan unsur-unsur drama yaitu: (1) tema dan 

amanat. Tema adalah ide pokok atau persoalan yang menjadi inti suatu cerita drama. 

Sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton; 

(2) alur atau plot, alur atau plot drama adalah rangkaian peristiwa yang disusn scara 

sistematis untuk membangun suatu cerita drama; (3) latar atau setting, latar atau 

setting  adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa; (4) tokoh dan penokohan, 

tokoh drama adalah orang, binatang, tumbuh-tumbuhan yang digunakan penulis 

untuk menyampaikan idea tau amanat cerita, penokohan merupakan watak tokoh 

dalam drama. 
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Rosdiana (2009: 8.17), menyatakan bahwa unsur intrinsik drama yaitu: (1) 

tokoh, tokoh yang memerankan drama bisa berupa boneka, binatang, tumbuhn dan 

benda mati. Namun, tokoh boneka, binatang, tumbuhn dan benda mati, sikap dan 

tingkahlakunya tetap menggambarkan kehidupan manusia; (2) alur, jalan cerita atau 

rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat; (3) latar, merupakan 

tempat dan waktu terjadinya peristiwa; (4) tema, merupakan dasar pengembangan 

seluruh cerita suatu drama. 

 Unsur ekstrinsik drama dalam Rosdiana (2009: 8.22), adalah unsur luar drama 

yang meliputi: (1) biografi pengarang merupakan latar belakang pengarang untuk 

mengarang sastra; (2) psikologi yaitu pengarang perlu menjiwai corak kepribadian 

anak-anak; (3) sosiologi yaitu pengarang mempelajari struktur sosial yang akan 

dijadikan karangan. Sedangkan menurut Mufidah (2011), yaitu: (1) latar belakang 

kehidupan pengarang; (2) pandangan hidup pengarang; (3) situasi sosial, budaya yang 

melatari lahirnya karya sastra tersebut. 

 Berdasarkan uraian beberapa tokoh dapat disimpulkan unsur intrinsik dan 

ekstrinsik merupakan pembangun drama baik dari dalam dan dari luar. Unsur 

intrinsik merupakan unsur yang secara langsung berada dalam drama merupakan 

kesatuan struktur interen drama. Sedangkan, unsur eksterinsik merupakan unsur luar 

yang membangun karya sastra.  

 

2.1.5 Metode Pembelajaran 

Guru dalam proses belajar mengajar membutuhkan metode untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. Kenyataannya tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan dengan 
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metode yang sama, selain itu memilih metode harus pemperhatikan keadaan atau 

kondisi siswa. Bahan belajar serta sumber-sumber belajar yang ada, agar penggunaan 

metode dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar siswa. 

Siddiq (2008: 1-20), metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran 

yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan/materi pembelajaran 

agar mencapai tujuan pembelajaran. Hipni (2011), menyatakan bahwa metode 

pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru 

agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut 

Martiningsih (2007) dalam Asmani (2011: 29), menyatakan bahwa metode 

pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas 

yang terrencana dari lingkungan, yang terdiri dari guru dan siswa, untuk saling 

berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga proses belajar berjalan dengan 

baik dan tujuan pembelajaran tercapai. 

Dari beberapa pengertian metode pembelajaran, dapat disimpulkan  bahwa 

metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

2.1.6 Metode Bermain Peran (Role Playing) 

Bermain peran merupakan salah satu metode yang diarahkan pada upaya 

pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia 

(interpersonal relationship), terutama yang menyangkut kehidupan siswa. 

Pegalaman belajar yang diperoleh dari metode bermain peran (role playing) 

meliputi kemampuan kerja sama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu 
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kejadian. Metode bermain peran (role playing) juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa. Sesuai dengan penjelasan Vasilieou dan Paraskeva 

(2010: 29) yang menjelaskan bahwa: 

Using role-playing techniques students participate actively in learning 
activities, as they express their feelings, ideas, and arguments, trying 
to convice others of their viewpoint, and, thus, they, create and 
develop self-efficacy beliefs. Also through the negotiation and 
interaction with their peers, they learn to compromise. Accept 
different perspectives, and gain tolerance to cultural divercity. 
Farthermore, role playing can be used as a method for teaching 
insight and empathy competence. 

 

Dari uraian yang dikemukakan oleh Vasilieou dan Paraskeva di atas dapat 

dijelaskan bahwa menggunakan teknik bermain peran (Role Playing) siswa dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar, karena mereka mengungkapkan 

perasaan, ide, dan argumen mereka, mencoba meyakinkan orang lain dari sudut 

pandang mereka, dan dengan demikian mereka menciptakan dan mengembangkan 

kepercayaan diri. Selain itu, melalui negosiasi dan interaksi dengan teman sebaya, 

mereka belajar untuk berkompromi, menerima perspektif yang berbeda, dan 

mendapatkan toleransi terhadap keanekaragaman budaya. Selanjutnya, bermain peran 

dapat digunakan sebagai metode untuk mengajar dan empati kompetensi. 

 Melalui bemain peran (role playing), siswa mencoba mengeksplorasi 

hubungan-hubungan antarmanusia dengan cara memperagakan dan 

mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para siswa dapat mengeksplorasi 

perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah 

(Amri, 2010 : 194). 



25 
 

 

Zaini (2008: 102), menyatakan bahwa bemain peran (role playing) adalah suatu 

aktivitas pembelajaran terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan yang spesifik. 

Menurut Maier (2002: 1), bermain peran (role playing) disukai oleh siswa dan 

guru. Ini dibuktikan dengan penyataannya bahwa: 

 
 “Role playing seems to be an educational tool favored by students and 
instructors alike. Students or trainees welcome role playing because 
this activity brings variations, movement, and most likely, simulated 
life experience into the classroom or training session. Teacher, trainers 
or supervisors favor role playing as a handy means of enlivening the 
learning content; in particular, this method brings concrete study 
materials which are more difficult to explain by the way of lecture and 
disscussion.” 
 

 
Maksud dari pernyataan Maier yaitu bermain peran terlihat seperti sebuah alat 

pendidikan yang disukai oleh siswa dan guru. Siswa atau guru menerima bermain 

peran karena aktivitas ini membawa variasi gerakan, dan yang paling disukai, 

pengalaman hidup yang disimulasikan dalam ruang kelas atau sesi pelatihan. Guru, 

pelatih, atau pengawas menyukai bermain peran sebagai sebuah arti dari 

menghidupkan isi dari pembelajaran khususnya metode ini membawa materi 

pembelajaran menjadi konkret ketika yang lebih sulit dijelaskan oleh metode ceramah 

dan diskusi. 

Menurut Blatner (2002) bermain peran (role playing) memiliki banyak 

keuntungan sesuai dengan pernyataan bahwa:  

The role play concept has many advantages: It is unique in its capacity 
to interpret phenomena at many levels of human organization--
intrapsychic, interpersonal, family, organization, and even interactions 
within the larger culture. Its association with drama and the arts and 
its roots in the play of childhood gives the exercise of this skill some of 
the excitement and challenge of a game, adding motivation to the 
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learning process. And finally, its association with a technique which 
can be used for both education and therapy makes it especially 
heuristic.  

 
Maksud dari pernyataan yang dikemukakan oleh Blatner adalah bermain peran 

memiliki banyak keuntungan dalam kemampuan untuk menafsirkan fenomena di 

berbagai tingkatan dalam organisasi manusia baik secara individu, dalam keluarga, 

organisasi, dan bahkan interaksi dalam budaya yang lebih besar. Hubungannya 

dengan drama dan seni dan berakar pada permainan masa kanak-kanak memberikan 

latihan keterampilan ini beberapa kegembiraan dan tantangan permainan, 

menambahkan motivasi untuk proses pembelajaran. Dan akhirnya, hubungannya 

dengan suatu teknik yang dapat digunakan baik di bidang pendidikan dan terapi 

membuatnya sangat heuristik. 

Sanjaya (2009: 161), menyatakan bahwa bemain peran (role playing) adalah 

metode pembelajaran sebagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi 

peristiwa sejarah, pristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin 

muncul pada masa mendatang. 

Langkah-langkah bemain peran (role playing) dalam Uno (2011: 122) sebagai 

berikut: 

1) Guru menyiapkan sekenario yang akan ditampilkan oleh siswa 

2) Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua hari 

sebelum KBM 

3) Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 3-5 orang 

4) Memberikan penjelasan kompetensi yang ingin dicapai pada materi 

drama 
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5) Memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario 

yang sudah dipersiapkan 

6) Masing-masing siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah 

dibagi untuk mengamati sekenario yang yang diperagakan 

7) Setelah selesai dipentaskan, masing-masing diberikan kertas sebagai 

lembar kerja untuk membahas 

8) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil simpulannya 

9) Guru memberikan kesimpulan secara umum 

10) Evaluasi 

11) Penutup. 

Kelebihan metode bemain peran (role playing) dalam kegiatan pembelajaran 

menurut King (2011) yaitu: 

1) Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa 

2) Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis 

dan penuh antusias 

3) Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta 

menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial 

yang tinggi 

4) Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, dan dapat 

memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan 

penghayatan siswa sendiri 

5) Dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa 

6) Melibatkan seluruh siswa untuk berpartisipasi setiap mempunyai kesempatan 

untuk memajukan kemampuannya dalam bekerjasama 
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7) Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh 

8) Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam 

situasi dan waktu yang berbeda 

9) Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap siswa melalui pengamatan pada 

waktu melakukan permainan 

10)  Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak;  

11)  Melatih daya imajinasi siswa 

Muthoharoh (2010), menyatakan bahwa kekurangan metode  bermain peran 

(role playing) terletak pada :  

1) Bermain peran memerlukan waktu yang relatif lama 

2)  Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun 

murid 

3)  Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk 

memerankan suatu adegan tertentu 

4) Apabila pelaksanaan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat 

memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak 

tercapai 

5) Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode bermain peran 

(role playing) 

6)  Pada pelajaran agama masalah keimanan, sulit disajikan melalui metode 

bermain peran. 

 Jadi, metode bermain peran (role playing) mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Secara umum kelebihan metode bermain peran (role playing) yaitu dapat 

memotivasi siswa karena siswa diajak belajar sambil bermain dan semua siswa 
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terlibat dalam permainan serta belajar memahami peristiwa yang terjadi dilingkungan 

siswa. Kelemahan metode bermain peran (role playing) memerlukan waktu yang 

relatif panjang, memerlukan kreativitas dan daya imajinasi yang tinggi guru maupun 

siswa dan tidak dapat diterapkan disemua materi pembelajaran. 

 

2.1.7 Bermain Bagi Anak 

 Semiawan, (2008: 20),menyatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang 

serius, tetapi mengasyikkan. Melalui kreativitas bermain, berbagai pekerjaannya 

terwujud. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena 

menyenangkan bukan karena akan memperoleh hadiah atau pujian. Bermain adalah 

salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah 

medium, bagi si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar 

nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemampuan maupun sesuai 

kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya. 

 Soetjiningsih dalam Madhek (2009) menyatakan bahwa bermain adalah unsur 

yang penting untuk perkenmbangan anak baik fisik, emosi, mental, intelektual, 

kreativitas dan sosial. Anak yang mendapat kesempatan cukup untuk bermain akan 

menjadi orang dewasa yang mudah berteman, kreatif dan cerdas bila dibandingkan 

dengan mereka yang masa kecilnya kurang mendapat kesempatan bermain. 

 Berdasarkan arti bermain bagi anak dapat disimpulkan bahwa bermain adalah 

kebutuhan bagi anak yang penting untuk perkembangan anak. Kebutuhan anak akan 

bermain peneliti terdorong untuk merancang pelajaran yang dapat dilakukan sambil 

bermain, sehingga siswa belajar sesuai dengan taraf perkembangan anak. 
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2.2  Kajian Empiris 

Penelitian mengenai pembelajaran yang menggunakan metode Bemain Peran 

(Role Playing) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian 

menggunakan metode Bemain Peran (Role Playing) antara lain dilakukan oleh Rika 

Evalia Ariyanti (2010), yang berjudul Penerapan Role Playing Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Teks Cerita Rakyat Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V 

SDN Tegalweru Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang ditunjukkan 

adanya kenaikan nilai rata-rata siswa. Peningkatan rata-rata aktivitas belajar siswa 

dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 13,6%, peningkatan persentase ketuntasan belajar 

kelasikal yang menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap teks cerita rakyat 

dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 20,7%.  

Penelitian penggunaan metode Bermain Peran (Role Playing) juga dilakukan 

oleh Estu Handayani (2011), yang berjudul Metode Role Playing untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 01 Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2009/2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perolehan nilai siswa 

kelas V SD Negeri 01 Suruhkalang mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus 

berikutnya, yaitu 6,898 pada pra siklus menjadi 7,327 pada siklus I, 7,659 pada siklus 

II dan 8,073 pada siklus III. Perbedaan kedua penelitian yang telah dilakukan di atas 

adalah penilitian yang dilakukan Rika Evalia Ariyanti dilakukan sebanyak II siklus 

sudah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil yang diperoleh yang dilakukan 
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oleh Rika Evalia Ariyanti mengalami peningkatan rata-rata kelas siklus 1 ke siklus 2 

sebesar 13,6%, peningkatan persentase ketuntasan belajar kelasikal yang 

menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap teks cerita rakyat dari siklus 1 ke 

siklus 2 sebesar 20,7%, sedangkan penelitian yang dilakukan Estu Handayani 

memerlukan III siklus untuk peningkatan hasil belajar siswa dengan hasil pada siklus 

I 7,33, siklus II 7,66, dan siklus III 8,07. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa metode Bemain 

Peran (Role Playing) efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran dan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya penelitian ini dilakukan di sekolah yang belum pernah menerapkan 

metode bermain peran (role playing) pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti 

akan menggunakan metode Bemain Peran (Role Playing) untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar pada materi drama pada siswa kelas V MI Gapura 

Watukumpul Pemalang.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar Bahasa Indonesia di kelas V MI Gapura masih rendah. 

Rendahnya hasil belajar disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya penggunaan 

metode ceramah dan metode pembelajaran klasikal, sehingga konsep yang diterima 

siswa cenderung kurang dipahami. Interaksi belajar didominasi oleh kegiatan guru. 

Penggunaan metode yang monoton mengakibatkan siswa menjadi pasif dan tidak 

berani bertanya maupun mengeluarkan pendapat, sehingga keaktifan dan interaksi 

siswa kurang terbangun. 
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Untuk memecahkan masalah di atas, maka harus segera dilakukan perbaikan 

pembelajaran agar siswa kembali tertarik dalam proses pembelajaran. Salah satu cara 

yang dapat ditempuh guru adalah dengan menerapkan metode pembelajaraan yang 

inovatif yaitu bermain peran (role playing). Melalui penerapan metode yang inovatif 

ini diharapkan siswa akan lebih berminat dan senang dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran bermain peran (role playing) dipilih karena dirasakan 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dalam metode bermain 

peran (role playing), masing-masing siswa di dalam kelas memiliki tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. Maka diharapkan tidak ada siswa yang pasif pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Penerapan metode bermain peran (role 

playing) dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa.  

  Melalui metode bermain peran (role playing) belajar dalam kelompok kecil. 

Metode bermain peran (role playing) memungkinkan siswa melakukan dramatisasi 

tingkah laku. Metode bermain peran (role playing) juga memungkinkan siswa untuk 

melatih ingatan, melatih kreatifitas, melatih kerjasama, dan melatih bahasa siswa. 

Diharapkan dengan penerapan metode bermain peran (role playing), hasil belajar dan 

aktivitas siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi drama dapat 

meningkat. 

 

2.4 Hipotesis  

  Berdasarkan kerangka berpikir  yang telah dikemukakan di atas maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut: “Penggunaan Metode Bemain Peran (Role 
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Playing) dapat Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran 

Bahasa Indonesia Materi Drama di Kelas V MI Gapura Kecamatan Watukumpul 

Pemalang” 
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SIKLUS I

SIKLUS II

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian direncanakan dilakukan dalam dua siklus. Siklus I terdiri dari dua 

pertemuan, satu pertemuan pembelajaran dan satu pertemuan untuk evaluasi. 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat  melalui 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

    Bagan 3.1 Prosedur penelitian 
(Arikunto 2009: 16) 

Untuk lebih jelasnya prosedur penelitian yang akan digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

Perencanaan

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan

Perencanaan

Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan

? 
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3.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, dan bagaimana tindakan perencanaan dilakukan (Arikunto, 2009: 17). 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan antara lain identifikasi masalah, 

rumusan masalah dan analisis penyebab masalah, dan pengembangan tindakan. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan proses penerapan rancangan yang telah dibuat 

selama proses perencanaan. Pada tahap pelaksanaan peneliti harus berusaha 

menerapkan tindakan sesuai yang telah dirumuskan sehingga kegiatan yang telah 

dilakukan sesuai dengan tujuan semula. Pelaksanaan tindakan mencakup : 

 

3.1.2.1 Siklus I meliputi : pendahuluan kegiatan pokok dan penutup. 

 Siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, satu kali pertemuan 

untuk pembelajaran dan satu kali pertemuan untuk evaluasi, setiap pertemuan terdiri 

dari dua jam pelajaran. 

 

3.1.2.2 Siklus II meliputi : pendahuluan, kegiatan pokok dan penutup. 

 Siklus II dilaksanakan sama dengan siklus I yaitu dua kali pertemuan, satu 

kali pertemuan untuk pembelajaran dan satu kali pertemuan untuk evaluasi, setiap 

pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran. 

Sementara siklus I dan siklus II berlangsung, rekan guru melakukan observasi 

proses pembelajaran, dan permasalahan yang ada selama proses pembelajaran. 
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3.1.3 Pengamatan (Observasi) 

 Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk mengetahui 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi dilakukan selama 

proses pelaksanaan tindakan berlangsung, peneliti juga bertindak sebagai pengamat. 

Peneliti wajib mengamati segala sesuatu yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

Selama melakukan pengamatan, peneliti juga harus mencatat sedikit demi sedikit 

segala sesuatu yang terjadi untuk memperoleh data yang akurat untuk perbaikan 

siklus berikutnya. 

 

3.1.4 Refleksi 

 Refleksi dijadikan sebagai bahan evaluasi serta menetapkan kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari bahasa 

Ingris reflection, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia pemantulan (Arikunto, 

2009: 19).  Refleksi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah kegiatan yang 

telah dilakukan sudah berjalan sesuai perencanaan. Refleksi juga dapat digunakan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran di kelas 

selama penelitian berlangsung. Refleksi diperoleh dari aktivitas siswa, hasil belajar 

siswa dan performansi guru.  

 Hasil refleksi digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Apabila masih ditemukan beberapa kekurangan, maka hasil 

refleksi akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pada siklus yang 

baru. Namun, apabila hasil refleksi menunjukkan adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran, maka peneliti tidak perlu menambah siklus lagi. 
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3.2 Siklus Penelitian 

 Pada bagian siklus penelitian, peneliti akan membahas siklus yang 

direncanakan oleh peneliti yaitu siklus I dan siklus II. Siklus I terdapat beberapa 

kegiatan yaitu kegiatan prencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Pada siklus II juga terdapat kegiatan  prencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan refleksi. Yang akan di uraikan sebagai berikut: 

 

3.2.1 Siklus I 

 Siklus I, meliputi : pendahuluan, kegiatan pokok dan penutup. Siklus I 

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan satu kali untuk pembelajaran dan satu kali 

untuk evaluasi, satu kali pembelajaran terdiri dari dua jam pelajaran. Berikut uraian 

kegiatan dalam siklus I : 

 

3.2.1.1 Perencanaan 

 Dari hasil refleksi awal, peneliti merumuskan permasalahan secara 

operasional terutama pada penggunaan metode bemain peran (role playing)  dalam 

pembelajaran yang dilakukan dan reaksi siswa terhadap materi. Kemudian peneliti 

menyusun tindakan sebagai berikut :  

1) Menentukan kompetensi dasar yang akan diajarkan 

2) Membuat RPP pada saat siklus I 

3) Merancang media, sumber belajar dan lembar kerja siswa 

4) Menetapkan  kriteria penilaian 
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5) Menyusun pengelolaan kelas dalam membuat kelompok kecil dengan anggota 3-

5 dengan kemampuan heterogen 

6) Menyusun alat pengumpul data seperti lembar pengamatan aktivitas belajar 

siswa, lembar pengamatan performansi guru, menyusun alat tes formatif dan 

analisisnya 

7) Menyusun rencana pengolahan data. 

 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti menerapkan metode pembelajaran 

dengan ditunjang media yang relevan. Peneliti meyiapkan instrumen observasi dan 

evaluasi yang tepat sesuai dengan tahapan-tahapan dari metode bemain peran (role 

playing). Pada siklus I  dilaksanakan dengan menyampaikan informasi secara klasikal 

pada pertemuam pertama.  Pertemuan kedua siswa memerankan naskah drama 

dilanjutkan dengan mengerjakan LKS secara kelompok dan pemberian evaluasi serta 

pemberian tugas mandiri. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru yang 

bertindak sebagai peneliti mengamati apabila ada anggota kelompok mengalami 

kesulitan cara menyelesaikan pekerjaan, maka peneliti bertugas menbimbing siswa 

yang mengalami kesulitan dalam meyelesaikan tugas. Perkembangan kemajuan siswa 

dilakukan oleh guru yang bertindak sebagai peneliti. Kemajuan siswa dalam belajar 

diukur dengan soal individual, menilai siswa dalam kelompok (performansi) dan 

performansi siswa. 
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 3.2.1.3 Observasi 

 Observasi dilakukan dengan kolaborasi dengan teman sejawat atau guru. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka observasi difokuskan pada : (1) hasil belajar siswa, 

meliput rata-rata kelas, banyaknya siswa yang tuntas belajar (skor 65) dan persentase 

tuntas belajar secara klasikal; (2) aktivitas siswa meliputi kehadiran siswa, perhatian 

yang sungguh-sungguh saat belajar di kelas, tanggung jawab siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru dan kerja sama siswa saat mengerjakan tugas 

kelompok; (3) performansi guru dalam proses pembelajaran meliputi, pencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan pembelajaran 

 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi sebagai bahan evaluasi menetapkan kesimpulan yang didapat dari 

penelitian serta dari penelitian yang digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk 

rancangan tindakan selanjutnya. 

 

3.2.2 Siklus II 

Siklus II, meliputi : pendahuluan, kegiatan pokok dan penutup. Siklus II 

dilaksanaan sama dengan siklus I yaitu dua kali pertemuan, pertemuan pertama 

digunakan untuk pembelajaran dan pertemuan kedua untuk evaluasi serta bermain 

drama, satu kali pembelajaran terdiri dari dua jam pelajaran. 

 
3.2.2.1 Perencanaan 

 Dari hasil refleksi pada siklus I, peneliti merumuskan permasalahan secara 

operasional terutama pada penggunaan metode yang digunakan dalam pembelajaran 

serta reaksi siswa kemudian peneliti menyusun rencana tindakan sebagai berikut : 
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1) Menentukan kompetensi dasar yang akan diajarkan 

2) Membuat skenario pembelajaran tindakan perbaikan sesuai hasil refleksi pada 

siklus I 

3) Merancang bahan dan sumber belajar serta LKS 

4) Menyusun pengelolaan kelas sesuai siklus I 

5) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

6) Menyusun lembar pengamatan performansi guru 

7) Menyusun alat pengumpul data 

 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II merupakan perbaikan dari pelaksaan siklus I. 

Dalam pelaksanaan tindakan perbaikan, peneliti sebagai guru menerapkan metode 

bermain peran (role playing). Pembelajaran dengan menggunakan metode bermain 

peran (role playing) pada siklus II ditunjang media yang relevan serta instrumen 

observasi dan evaluasi yang tepat dan memperbaiki komponen-komponen 

pembelajaran yang belum maksimal. Diharapkan pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

siswa sudah menguasai dan memahami materi yang diberikan sehingga indikator 

dapat tercapai. 

 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi dilakukan dengan kolaborasi dengan teman sejawat atau guru. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka observasi difokuskan pada : (1) hasil belajar siswa 

meliputi rata-rata kelas,banyaknya siswa yang tuntas belajar (skor 65), persentase 

tuntas belajar secara klasikal; (2) aktivitas siswa meliputi, kehadiran siswa, perhatian 
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yang sungguh-sungguh saat belajar di kelas, tanggung jawab siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru dan kerja sama siswa saat mengerjakan tugas 

kelompok; (3) Performansi guru dalam proses pembelajaran meliputi, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan pembelajaran 

 

3.2.2.4 Refleksi  

Analisis data dan refleksi dilakukan secara kolaboratif dengan teman sejawat 

untuk menganalisis semua kegiatan yang dilakukan pada siklus II. Selain itu, untuk 

mengetahui pencapaian hasil belajar siswa. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar mengajar di kelas pada siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I dan II terhadap hasil belajar, aktivitas 

belajar siwa dan performansi guru, maka peneliti akan menyimpulkan apakah 

hipotesis tercapai atau tidak. Jika hasil belajar, aktivitas siswa dan performansi guru 

sebagai indikator (meningkat), maka metode Bemain Peran (Role Playing) yang 

diterapkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V MI 

Gapura. 

 

 3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MI Gapura Watukumpul 

Pemalang tahun ajaran 2011/1012 sebanyak 18 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 

11 siswa dan siswa perempuan 7 siswa. 
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3.4 Tempat Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V semester 2 pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan drama di  MI Nurul Hikmah Gapura 

Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Penelitian ini 

dilaksanakan selama dua bulan dari bulan April sampai bulan Mei. 

 

3.5 Variabel Yang Diselidiki 

 Dalam penelitian PTK terdapat variabel yang diselidiki yaitu apakah ada 

pengaruh metode bermain peran (role playing) terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada materi drama di MI Gapura Watukumpul Pemalang. 

 

3.6 Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data 

 Pada bagian sumber data dan cara pengumpulan data adalah untuk mengetahui 

suber data yang diperoleh oleh peneliti dan cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. 

 

3.6.1 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 

kelas V, rekan guru, dokumen, dan hasil belajar siswa. 

 

3.6.2 Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian berupa data kualitatif dan data kuantitatif yang 

akan diuraikan sebagai berikut:  
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3.6.2.1 Data Kuantitatif 

 Menurut Menurut Sugiyono (2011: 7), bahwa data kualitatif adalah data 

penelitian yang berupa angka-angka. Data kuantitatif diambil dari hasil tes formatif 

siswa dalam memerankan drama pada siklus I dan siklus II dan lembar performansi 

guru dalam pembelajaran yamg diamati oleh teman sejawat guru yang bertindak 

sebagai observer. 

 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

 Menurut Menurut Sugiyono (2011: 7), bahwa data kualitatif adalah data hasil 

penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan 

dilapangan. Data kualitatif diambil dari pengamatan kelompok dengan mengisi 

lembar performansi siswa pada saat brmain drama, lembar pengamatan aktivitas 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung yang di amati oleh peneliti dan lembar 

performansi guru dalam pembelajaran yang diamati oleh teman sejawat guru yang 

bertindak sebagai observer. 

 

3.6.3 Cara Pengumpulan Data 

 Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, tes, catatan lapangan 

digunakan untuk menilai proses pembelajaran dan studi dokumentasi untuk 

mengetahui karakteristik siswa dan hasil belajar siswa. 

 

3.6.3.1 Observasi  

 Observasi yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi terhadap 

performansi guru pada saat pembelajaran, observasi pada aktivitas siswa pada 
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kegiatan pembelajaran, dan terhadap performansi siswa pada saat bermain drama. 

Observasi terhadap performansi guru dilakukan oleh rekan guru (observer) dengan 

mengisi APKG I dan APKG II, observasi pada aktivitas siswa dilakukan oleh peneliti 

dengan mengisi lembar aktivitas siswa dengan aspek yang diamati : (1) tanggung 

jawab siswa; (2) perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran; (3) kerja sama siswa 

dalam kelompok, dan observasi terhadap performansi siswa dalam bermain drama 

dilakukan oleh peneliti dengan mengisi lembar performansi siswa dengan aspek yang 

di amati: (1) kebranian siswa untuk tampil di depan; (2) intonasi siswa dalam bermain 

drama; (3) ekspresi siswa dalam bermain drama; (4) penghayatan siswa membawakan 

karakter tokoh yang diperankan. 

 

3.6.3.2 Tes 

 Tes dalam penelitian digunakan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam 

menguasai materi yang telah diajarkan. Tes yang digunakan oleh peneliti adalah 

berupa tes tertulis untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang 

diajarkan dan tes performansi dalam memainkan drama dengan langkah-langkah 

penerapan metode bermain peran (role playing). Dalam tes performansi terdapat  

aspek-aspek yang dinilai yaitu: (1) keberanian yaitu keberanian siswa untuk tampil di 

depan kelas memainkan drama; (2) intonasi yaitu pengucapan siswa ketika bermain 

drama; (3) ekspresi siswa dalam memerankan tokoh yang diperankan dan (4) 

penghayatan siswa terhadap tokoh yang diperankan. Tes performansi diisi dengan cek 

list ( ) pada lembar penilaian performansi siswa dengan memperhatikan deskriptor 

penilaian performansi siswa. Lembar penilaian dan deskriptor penilaian performansi 

siswa dapat dilihat pada lampiran 14 dan 15.   



45 
 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Pada bagian instrumen penelitian membahas tentang alat yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data yang berupa instrumen tes dan instrumen non tes. 

Instrumen tes dan instrument non tes digunakan untuk mengetahui hasil yang 

diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian. Instrumen non tes digunakan untuk 

mengumpulkan data aktivitas siswa pada saat pembelajaran dan performansi guru 

pada saat pembelajaran. 

 

3.7.1 Instrumen  Tes 

 Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

penelitian ini berupa tes tertulis dan tes performansi siswa, tes tertulis digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi drama yang ditangkap siswa. Tes 

performansi peneliti menggunakan lembar pengamatan untuk mengumpulkan data 

pada saat siswa memerankan drama. Data diperoleh dari aspek-aspek yang diamati 

ketika siswa sedang perform bermain drama dengan menilai melalui lembar penilaian 

performansi. Aspek-aspek yang diamati pada tes performansi yaitu aspek keberanian 

siswa pada saat bermain drama, intonasi siswa saat mengucapkan dialog drama, 

ekspresi wajah untuk menggambarkan watak tokoh dalam drama, dan pengayatan 

terhadap peran yang dibawakan siswa. Tes tertulis dapat dilihat pada lampiran 8 dan 

9, lembar penilaian performansi dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

3.7.2 Instrumen Non Ttes 

 Instrumen non tes merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengetahui 

aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung dan untuk menilai performansi 



46 
 

 

peneliti saat melakukan pembelajaran. Performansi peneliti akan dinilai oleh observer 

yang menilai secara langsung pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti.  

 

3.7.2.1 Observasi Aktivitas Siswa 

 Lembar pengamatan digunakan untuk memperoleh data aktivitas siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. Lembar pengamatan diisi oleh peneliti pada setiap 

pembelajaran berlangsung. Lembar pengamatan diisi berdasarkan kriteria-kriteria 

yang telah ditentukan. Aspek-aspek yang diamati dalam lembar aktivitas ini adalah: 

(1) tanggung jawab siswa; (2) perhatian siswa; (3) kerjasama siswa dengan kelompok. 

Lembar aktivitas siswa dapat dilihat pada lampiran 16. 

 

3.7.2.2 Performansi Guru 

 Penilaian performansi guru dilakukan menggunakan Alat Penilaian 

Kemampaun Guru (APKG). APKG diisi oleh observer yang melakukan pengamatan 

terhadap performansi guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal yang 

diamati observer meliputi: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Proses 

Pembelajaran (PP) yang dilakukan peneliti. 

 
3.8 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengolah data 

yang diperoleh.  

 

3.8.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes formatif siswa dalam memerankan 

drama pada siklus I dan siklus II. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
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langkah-langkah sebagai berikut: (1) membuat rekapitulasi nilai tes tertulis dan nilai 

performansi siswa; (2) menghitung nilai akhir; (3) menghitung nilai rata-rata kelas; 

(4) menghitung tuntas blajar klasikal. 

 

3.8.1.1 Menentukan Nilai Akhir Hasil Belajar Yang Diperoleh Siswa 

 

Keterangan 

SP = Skor Perolehan 

SM = Skor Maksimal  (BSNP 2007: 25) 

 

3.8.1.2 Untuk menentukan Rata-rata kelas 

   

Keterangan 

M = Nilai Rata-Rata 

 = Nilai Akhir 

 = Jumlah Siswa  (Sujana 2010: 125) 

 

3.8.1.3 Persentase Tuntas Belajar Klasikal 
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3.8.2 Data Kualitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini yakni data hasil observasi aktivitas belajar 

siswa dan data hasil observasi prformansi guru dalam pembelajaran siklus I dan siklus 

II. Rumus-rumus yang akan digunakan untuk mengolah data kualitatif meliputi: 

3.8.2.1 Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dalam kelompok dan klasikal dianalisis dengan 

menggunakan ceklist ( ) dan skor nilai 3 (sangat baik), 2 (baik), 1 (cukup). Dengan 

skor akhir adalah rata-rata aktivitas siswa dalam kelompok dan aktivitas siswa secara 

klasikal.  

Aktivitas siswa dihitung dengan rumus: 

% 

 

3.8.2.2 Performansi Guru 

 Untuk mengetahui skor perolehan dari hasil observasi performansi guru adalah 

sebagai berikut: 

Nilai APKG 1 = R 

  

   

Nilai APKG 2 = K 

   

   

Keterangan: 

   R = APKG 1 (Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran) 

R =  

K =   =  
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  K = APKG 2 (Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran) 

   = Performansi Guru 

Tabel 3.1 Skala Nilai Perfomansi Guru (UNNES, 2010: 55) 

No Nilai Angka Nilai Huruf 
1 86 – 100 A 
2 81 – 85 AB 
3 71 – 80 B 
4 66 – 70 BC 
5 61 – 65 C 
6 56 – 60 CD 
7 51 – 55 D 
8 < 51 E 

 

3.9 Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan dengan metode Bermain Peran  (role playing) adalah : 

(1) hasil belajar siswa, dikatakan berhasil jika : (a) rata-rata kelas sekurang-kurangnya 

65; (b) persentasi tuntas klasikal sekurang-kurangnya 70 % (minimal 70 % siswa 

yang memperoleh skor 65) ; (2) aktivitas belajar siswa, dikatakan berhasil jika: (a) 

aktivitas siswa dalam memecahkan masalah kelompok 70 % ; (b) tanggung jawab 

siswa dalam memecahkan masalah 60 %; (b) perhatian siswa 70%; (c) kerja sama 

siswa dalam kelompok 65%; (3) performansi guru; (a) guru dapat memotivasi siswa 

80 %; (b) guru dapat menjadi fasilitator siswa; (c) nilai performansi guru minimal B  

dengannilai 71. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Pada bab 4 akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

meliputi hasil prasiklus, siklus I dan siklus II yang berupa hasil tes dan non tes.  Hasil  

tes  berupa  penilaian pemahaman pada materi drama dengan bentuk soal esai dan tes 

performansi siswa pada saat memerankan drama dengan mengisi lembar penilaian 

performansi siswa. Pengisian lembar performansi siswa dilakukan dengan cara 

mengamati siswa pada saat pemeranan drama. Hasil non tes berupa hasil observasi 

aktivitas siswa yang diisi oleh guru dengan cara mengamati siswa pada saat proses 

pembelajaran dan performansi guru dinilai dengan mengunakan alat penilaian 

kemampuan guru (APKG) yang diisi oleh observer. Sebelum menguraikan hasil 

penelitian siklus I, dan siklus II, berikut ini uraian hasil pratindakan. 

 

4.1.1 Deskripsi Data Prasiklus 

Sebelum melakukan tindakan siklus I dan siklus II, peneliti melakukan tes 

prasiklus terlebih dahulu. Tes prasiklus diikuti oleh 18 siswa, yang terdiri dari 11 

siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Tes prasiklus berfungsi untuk mengetahui 

hasil belajar awal sebelum peneliti melakukan tindakan perbaikan pembelajaran pada 

siklus I dan siklus II. 

Peneliti melakukan prasiklus pada materi drama, namun belum menerapkan 

metode bermaain peran (role playing). Tes yang digunakan oleh peneliti dalam 
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prasiklus adalah tes formatif dan performansi dalam memerankan drama. Kegiatan 

prasiklus siswa disuruh mengerjakan tes formatif yaitu tentang materi drama yang 

diajarkan peneliti. Melakukan performansi dalam memerankan tokoh drama dengan 

naskah yang terdapat pada buku pelajaran Bahasa Indonesia yang tersedia di sekolah. 

Pada tes performansi setiap siswa dinilai oleh guru dalam penampilan membawakan 

tokoh dalam naskah. 

Hasil rata-rata tes pada kegiatan prasiklus baru mencapai 61,55. Rata-rata 

yang diperoleh belum mencapai KKM di MI Gapura Watukumpul Pemalang. KKM 

yang ditentukan yaitu sebesar 65 sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh baru 

mencapai 61,55. Nilai rata-rata 61,55 menunjukkan bahwa nilai  rata-rata kelas perlu 

ditingkatkan lagi. Hasil tes prasiklus dapat dibaca pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil Tes Prasiklus 

 

Dari data pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 18 siswa yang mengikuti tes 

prasiklus, baru 6 siswa yang menenuhi KKM atau telah tuntas dengan persentase 

33,33%.  Data selengkapnya mengenai hasil pada pra siklus dapat dilihat pada 

lampiran 24. 

Rentang 
Nilai 

Frekuensi Jumlah nilai 
% Rata-

rata Tertulis Performansi Nilai 
Akhir Tertulis Performansi Nilai 

Akhir 
95-100 - - - - - - - 

 
 

= 
61,55 

85-94 - - - - - - - 
75-84 1 3 1 80 234 79 5,56 
65-74 6 5 5 429 335 345 27,78 
55-64 9 7 8 543 392 485 44,44 
< 55 2 3 4 90 132 199 22.22 

Jumlah  18 18 18 1133 1093 1108 100 
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4.1.2 Deskripsi Data Siklus I 

Hasil penelitian pada siklus I yaitu hasil tes dan non tes. Hasil tes berupa 

nilai hasil belajar siswa yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 

pada pembelajaran materi drama. Hasil non tes diperoleh dari hasil observasi atau 

pengamatan pada siswa saat proses pembelajaran berlangsung dengan mengisi lembar 

aktivitas siswa. Hasil kemampuan guru dalam membuat RPP dan melaksanakan 

pembelajaran yang diukur dengan alat penilaian kemampuan guru (APKG). 

 

4.1.2.1 Hasil Tes 

 Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan, yaitu 

menggunakan metode bermain peran (role playing) dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada materi drama. Siswa yang mengikuti tes pada siklus I sebanyak 18 

siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Hasil tes diperoleh 

dengan cara menilai tes tertulis dengan memberikan soal individu yang berupa soal 

esai dan tes perfomansi pada saat bermain drama dengan cara mengamati dan 

mencatat pada lembar penilaian performansi siswa. Hasil tes drama pada siklus I 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

 Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

Rentang 
Nilai 

Frekuensi Jumlah nilai 
% Rata-rataTertulis Performansi Nilai 

Akhir Tertulis Performansi Nilai 
Akhir 

95-100 - - - - -   

 
 

= 67,13 

85-94 1 - 1 90 - 86,5 5,56 
75-84 3 9 3 240 699 230,5 16,67 
65-74 8 2 8 560 133 568,5 44,44 
55-64 1 7 2 60 407 113 11,11 
< 55 5 - 4 230  206 22,22 

Jumlah  18 18 18 1180 1239 1208,5 100 
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Berdasarkan data pada tabel 4.2, dari 18 siswa ada 6 siswa yang tidak tuntas 

dalam mengikuti tes atau belum memenuhi KKM (65). Rincian nilai yang diperoleh 

untuk tes tertulis dengan rata-rata 65,56 dan rata-rata tes performansi sebesar 67. Dari 

kedua nilai tes tertulis dan tes performansi peneliti mendapatkan nilai akhir dengan 

rata-rata kelas 67 dengan persentase tuntas belajar klasikal 66,66%. Data 

selengkapnya mengenai hasil pada pra siklus dapat dilihat pada lampiran 27. 

 

4.1.2.2 Observasi 

 Pengambilan data melalui observasi bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada materi drama. Observasi dilakukan 

oleh peneliti dengan mengisi lembar aktivitas siswa dengan mengamati aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati dalam menilai aktivitas 

siswa antara lain: (1) tanggung jawab siswa; (2) perhatian siswa terhadap guru saat 

menyampaikan materi; (3) kerjasama siswa dalam kelompok. Hasil observasi 

aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi drama dapat dilihat 

pada tabel 4.3. Data selengkapnya mengenai hasil pada siklus I dapat dilihat pada 

lampiran 28. 

 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator Jumlah skor Rata-rata % 
1 Tanggung jawab 39 2,17 72,33 
2 Perhatian 36 2 6,67 
3 Kerjasama 38 2,11 70,33 
Jumlah skor 113   
Rata-rata aktivitas  6,28  
Persentase aktivitas (%)   69,78 
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 Berdasarkan tabel 4.3, terlihat rata-rata aktivitas siswa dalam pembelajaran 

hanya mencapai 6,28 dengan skor tanggung jawab 39 dengan persentase 72,33%, 

perhatian siswa 36 dengan persentase 66,67%, dan kerjasama  38 dengan persentase 

70,33%. Dari data aktivitas siswa menunjukkan bahwa pada siklus I belum sesuai 

dengan yang diharapkan, karena belum mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Indikator keberhasilan yang ditentukan oleh peneliti yaitu 

sebesar 70% untuk masing-masing aspek. Dari ketiga aspek yang diamati peneliti 

pada aspek perhatian baru mencapai 66,67%. 

 Aktivitas siswa pada saat pembelajaran juga dapat dikategorikan menjadi 

kategori baik, cukup dan kurang. Dengan jumlah skor yang diperoleh siswa 

dikategorikan baik apabila siswa mendapatkan skor 7 sampai 9, kategori cukup 

apabila mendapatkan skor  4 sampi 6 dan  kategori  kurang dengan skor 1 sampai 3. 

Kategori hasil observasi aktivitas siswa pada materi drama siklus I dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Kategori Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Kategori Skor Jumlah siswa % 
Baik 7-9 9 50 

Cukup  4-6 7 39 
Kurang 1-3 2 11 

Jumlah 18 100 
Rata-rata aktivitas 6,28 

 

 Pada tabel 4.4 terlihat bahwa ada 9 siswa atau 50% dengan kategori baik, 7 

siswa atau 39% dengan kategori cukup, dan 2 siswa atau 11% dengan  kategori 

kurang. Kategori observasi aktivitas siswa pada tabel 4.4 masih perlu ditingkatkan 
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lagi, supaya kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan hasil belajar meningkat. 

Apabila setiap siswa memiliki tanggungjawab terhadap kelompok dan tugas-tugas 

yang diberikan guru, perhatian terhadap materi dan penjelasan guru, dan kerjasama 

yang baik dalam kelompok, maka akan mudah untuk mencapai kriteria baik. 

 

4.1.2.3 Performansi Guru 

Selain melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa, observasi juga 

dilakuan terhadap performansi guru. Observasi yang dilakukan difokuskan pada 

kemampuan guru dalam merancang RPP dan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Ringkasan hasil observasi performansi guru pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel 4.5. Data selengkapnya mengenai hasil performansi guru dapat dilihat pada 

lampiran 33 dan 34. 

 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus I 

 

 Berdasarkan tabel 4.5, penilaian kemampuan guru dalam menyusun RPP rata-

rata yang diperoleh yaitu 73,3 dengan bobot 1, dan kemampuan guru dalam 

No Aspek penilaian Nilai Rata-rata Bobot Nilai 
akhir P 1 P2 

1.  Kemampuan guru dalam 
meyusun RPP 72 75 73,3 1 73,3 

2. Kemampuan guru dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran 

78 78 78 2 156 

Jumlah 3 229,3 
Performansi guru 76,43 
Kriteria  B 
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pelaksanaan pembelajaran dengan rata-rata 78 dengan bobot 2. Jumlah nilai yang 

diperoleh 229,3. Nilai akhir yang diperoleh 76,43 dengan kriteria B. 

 

4.1.2.4 Refleksi 

Penerapan metode bermain peran (Role Playing) pada materi drama  di kelas V 

MI Gapura pada siklus I belum menunjukkan keberhasilan. Hasil belajar siswa pada 

siklus I diperoleh rata-rata kelas sebesar 67 dengan kriteria rata-rata 65, persentase 

ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh sebesar 66,66% dengan kriteria persentase 

tuntas belajar klasikal 70%. Pada siklus I dapat disimpulkan belum menunjukkan 

keberhasilan dalam pembelajaran secara keseluruhan karena hasil yang diperoleh 

rata-rata kelas belum memuaskan dan tuntas belajar klasikal belum mencapai 

persentase 70% siswa yang telah mencapai KKM. 

Faktor-faktor penyebab belum berhasilnya pembelajaran pada siklus I adalah 

sebagai berikut: (1) siswa merasa asing dengan penggunaan metode bermain peran 

(Role Playing) dibuktikan dengan kebingungan siswa ketika guru menyuruh siswa 

untuk melakukan performansi bermain peran pada materi drama; (2) persepsi siswa 

terhadap media yang ditampilkan guru membuat siswa tidak fokus ke materi 

melainkan siswa terfokus pada media; (3) guru masih melakukan pendekatan dan 

perhatian secara klasikal, sehingga siswa yang pemahaman belajarnya lambat nilainya 

masih di bawah KKM; (4) guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi pelajaran, 

sehingga menyebabkan siswa kurang paham untuk memahami materi yang diberikan 

guru; (5) guru terlalu cepat dalam mencontohkan dialog drama yang benar; (6) suara 

guru kurang keras dalam menyampaikan materi, sehingga siswa yang duduk di 

belakang kurang jelas mendengarkan penjelasan guru; (7) guru kurang memberikan 
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motivasi kepada siswa baik secara verbal maupun nonverbal; (8) pembelajaran yang 

dilakukan belum maksimal, karena penataan ruang yang kurang efektif untuk 

melakukan pembelajaran. 

Aktivitas siswa selama pembelajaran pada siklus I juga belum menunjukkan 

hasil yang memuaskan. Hasil aktivitas siswa dapat dilihat berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus I 

aktivitas siswa sejumlah 9 atau 50% siswa dengan kategori baik, 7 atau 39% siswa 

dengan kategori cukup dan 2 atau 11% siswa dengan kategori kurang. Kriteria 

keberhasilan yang ditentukan peneliti minimal sebesar 70% dengan kategori Baik. 

Persentase yang diperoleh menunjukkan bahwa  aktivitas belajar siswa selama siklus 

I belum berhasil, karena persentase yang mendapat kategori tinggi baru mencapai 

50%. 

Performansi guru selama juga belum memuaskan dapat dilihat perolehan nilai 

pada siklus I. Nilai kompetensi guru dalam menyusun RPP yang diperoleh pada 

pertemuan pertama sebesar 72 dan nilai kompetensi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran yang diperoleh pada pertemuan pertama sebesar 75. Pada pertemuan 

kedua guru mendapatkan nilai kompetensi guru dalam menyusun RPP sebesar 78 dan 

nilai kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran sebesar 78. Nilai 

Performansi guru yang diperoleh kemudian direfleksikan dan dihasilkan nilai akhir 

sebesar 76,43. Berdasarkan hasil nilai Performansi guru dapat dikatakan bahwa 

performansi guru pada siklus I berhasil. Performansi guru sudah dikatakan berhasil 

karena telah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yakni nilai minimal 71 

dengan kriteria B. Nilai  performansi guru perlu ditingkatkan agar mendapatkan nilai 

yang lebih memuaskan. 



58 
 

 

Paparan dan hambatan-hambatan selama proses pembelajaran yang telah 

dijelaskan, bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada siklus I. Oleh karena itu 

hasil refleksi pada siklus I akan dijadikan sebagai landasan untuk melanjutkan ke 

siklus II dengan perbaikan-perbaikan pembelajaran dari guru supaya siklus II berjalan 

lebih baik dari siklus I. 

 

4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

pada materi drama anak pada siklus I belum dikatakan berhasil. Hasil belajar yang 

diperoleh belum mencapai kriteria yang ditentukan yakni rata-rata kelas belum 

memuaskan dengan kriteria minimal sebesar 65 (KKM) dan persentase ketuntasan 

klasikal belum mencapai kriteria minimal sebesar 70%. Maka perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus II, sehingga hasil belajar siswa meningkat.  

Perbaikan yang dapat dilakukan antara lain: (1) guru tidak menggunakan 

media agar siswa lebih fokus pada materi yang diajarkan; (2) guru akan melakukan 

pendekatan secara klasikal dan individual pada siswa yang pemahamannya lambat. 

Diharapkan nilai siswa akan sesuai dengn KKM atau melebihi KKM yaitu 65; (3) 

guru menyampaikan materi drama tidak terlalu cepat, sehingga siswa dapat menerima 

materi pelajaran dengan baik; (4) guru harus lebih sering melakukan pengulangan 

dalam mencontohkan dialog drama yang benar; (5) guru lebih mengeraskan suaranya, 

sehingga siswa yang duduk di belakang dapat mendengar suara guru saat menjelaskan 

materi; (6) menambah intensitas pemberian motivasi kepada siswa, sehingga siswa 

senang dalam mengikuti pembelajaran; (7) guru melakukan penataan ruang agar 

pembelajaran berjalan lebih efektif. 
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4.1.3 Deskripsi Data Siklus II 

Hasil penelitian pada siklus II  adalah hasil tes dan non tes merupakan 

perbaikan dari siklus I. Hasil tes berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

pada materi drama dengan bentuk soal esai. Hasil non tes diperoleh dari hasil 

observasi atau pengamatan pada siswa saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

mengisi lembar aktivitas siswa. Hasil performansi guru dalam membuat RPP dan 

melaksanakan pembelajaran yang diukur dengan alat penilaian kemampuan guru 

(APKG). 

 

4.1.3.1 Hasil Tes 

 Hasil tes pada siklus II merupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan pada 

materi bermain drama. Tindakan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang muncul pada siklus I. Pada siklus I nilai tes belum maksimal, karena masih ada 

6 siswa yang belum memenuhi KKM. Hasil tes pada siklus II mengalami 

peningkatan. Rata-rata kelas pada siklus II ada kenaikan dibandingkan  dengan nilai 

rata-rata pada siklus I. Kenaikan nilai rata-rata dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai rata-rata pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I mendapatkan 

nilai rata-rata 67, setelah diadakan perbaikan pada siklus II menjadi 84,53. Hasil tes 

siklus II dapat dilihat pada tabel 4.6. Data selengkapnya mengenai hasil tes siswa 

pada siklus II dapat dilihat pada lampiran 31. 
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Tes Siswa Siklus II 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.6 rincian nilai yang diperoleh untuk tes tertulis 

dengan rata-rata 84 dan tes performansi sebesar 85. Dari kedua nilai tes tertulis dan 

tes performansi peneliti mendapatkan nilai akhir dengan rata-rata kelas 84,53 dengan 

persentase tuntas belajar klasikal 100%. Dari 18 siswa yang mengikuti tes pada siklus 

II telah memenuhi KKM atau tuntas. 

 

4.1.3.2 Observasi 

 Pada siklus II guru membimbing dan melatih siswa dalam berlatih bermain 

drama, serta memberi motivasi kepada siswa untuk menghafalkan naskah drama. 

Naskah drama yang diberikan kepada siswa pada siklus II berbeda dengan naskah 

drama yang diberikan pada penilaian atau tes performansi siklus I. Pada siklus II guru 

harus memotivasi siswa dalam menghafalkan naskah drama sebelum penilaian atau 

tes performansi.  Pada saat penilaian diharapkan siswa sudah hafal naskah drama 

pada siklus II yang akan berpengaruh pada aktivitas siswa dalam belajar. Hasil dari 

aktivitas siswa dalam bermain drama dapat dilihat pada tabel 4.7. Data selengkapnya 

Rentang 
Nilai 

Frekuensi Jumlah nilai 
% Rata-rataTertulis Performansi Nilai 

Akhir Tertulis Performansi Nilai 
Akhir 

95-100 4 2 3 400 200 296 16,67 

 
 

= 84,53 

85-94 4 5 6 360 460 533 33.33 
75-84 5 11 5 400 873 402.5 27.78 
65-74 5 - 4 350 - 290 22.22 
55-64 - - - - - - - 
< 55 - - - - - - - 

Jumlah  18 18 18 1510 1533 1521,5 100 
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mengenai observasi aktivitas siswa pada siklus II siswa pada siklus dapat dilihat pada 

lampiran 31. 

 

Tabel 4.7  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Jumlah skor Rata-rata % 
1 Tanggung jawab 46 2,56 85,33 
2 Perhatian 45 2,5 83,33 
3 Kerjasama 48 2,65 88,33 
Jumlah skor 141   
Rata-rata aktivitas  7,72  
Persentase aktivitas (%)   85,78 

 

 Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.7 dapat dilihat perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Tanggung jawab siswa pada tugas yang diberikan 

memperoleh skor 46 dengan persentase 85,33%, perhatian siswa terhadap penjelasan 

memperoleh skor 45 dengan persentase 83,33%, dan kerjasama siswa memperoleh 

skor 48 dengan persentase 88,33%. Dari data yang diperoleh dapat diketahui juga 

aktivitas siswa secara keseluruhan yaitu dengan jumlah skor 141 dengan persentase 

aktivitas kelas 85,78%, 

 Aktivitas siswa pada saat pembelajaran juga dapat dikategorikan menjadi 

kategori baik, cukup dan kurang. Dengan jumlah skor yang diperoleh siswa 

dikategorikan baik apabila siswa mendapatkan skor 7 sampai 9, kategori cukup 

apabila mendapatkan skor  4 sampi 6 dan  kategori  kurang dengan skor 1 sampai 3. 

Kategori hasil observasi aktivitas siswa pada materi drama siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Kategori Hasil Aktivitas Siswa pada Siklus II 

Kategori Skor Jumlah siswa % 
Baik  7-9 15 83 

Cukup 4-6 3 17 
Kurang 1-3 0 0 

Jumlah 18 100 
Rata-rata aktivitas 7,72 

 

 Dari tabel 4.8 terlihat bahwa 18 siswa yang mengikuti pembelajaran pada 

siklus II ada peningkatan. Peningkatan aktivitas dapat dilihat dari pengkategorian. 

Kategori baik dengan jumlah siswa 15 dengan persentase 83%, kategori cukup 

dengan jumlah siswa 3 dengan persentase 17% dan tidak ada siswa dengan kategori 

kurang dengan persentase 0%. Pada siklus I hanya ada 9 siswa dalam kategori baik 

dengan persentase 50%, 7 siswa dengan kategori cukup dengan persentase 39%, dan 

kategori kurang dengan persentase 11%.  

 

4.1.3.3 Performansi Guru 

Selain melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa, observasi juga 

dilakuan terhadap performansi guru. Observasi yang dilakukan difokuskan pada 

kemampuan guru dalam merancang RPP dan kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Ringkasan hasil observasi performansi guru pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel 4.9. Data selengkapnya mengenai hasil performansi guru dapat dilihat pada 

lampiran 35 dan 36. 
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Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus II 

No Aspek penilaian Nilai Rata-rata Bobot Nilai 
akhir P 1 P2 

1.  Kemampuan guru dalam 
meyusun RPP 86 89,25 87,63 1 87,63 

2. Kemampuan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran 87,5 92 89.75 2 179,5 

Jumlah 3 267,13 
Performansi guru 89,04 
Kriteria A 
 

Berdasarkan tabel 4.9, Alat Penilaian Kemampuan dalam menyusun RPP rata-

rata yang diperoleh yaitu 87,63 dengan bobot 1 dan kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan rata-rata 89,75 dengan bobot 2 jumlah nilai yang 

diperoleh 267,13. Nilai akhir yang diperoleh 89,04 dengan kriteria A. Pada siklus II 

sudah mengalami peningkatan, karena pada siklus I hanya  memperoleh nilai dalam 

menyusun RPP rata-rata yang diperoleh yaitu 73,3 dan kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan rata-rata 78. Jumlah nilai yang diperoleh setelah 

dilakukan pembobotan 229,3. Nilai akhir yang diperoleh pada siklus I 76,43 dengan 

kriteria baik (B). 

 

4.1.3.4 Refleksi 

Penerapan metode bermain peran (role playing) pada materi drama  di kelas V 

MI Gapura pada siklus II sudah menunjukkan keberhasilan.  Keberhasilan 

ditunjukkan pada perolehan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada rata-rata kelas sebesar 84,53 dan 

persentase ketuntasan belajar klasikal 100%. Kriteria yang ditentukan untuk rata-rata 

kelas 65 dengan persentase tuntas belajar klasikal 70%. Berarti pada siklus II dapat 
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disimpulkan bahwa hasil belajar dan aktivitas siswa telah berhasil. Dikatakan 

berhasil, karena hasil yang diperoleh peneliti untuk rata-rata kelas sudah memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan, begitu juga dengan tuntas belajar klasikalnya. 

Keberhasilan pembelajaran siklus II merupakan perbaikan dari kekurangan-

kekurangan pembelajaran yang terjadi pada siklus I. Hasil yang diperoleh pada siklus 

II sudah meningkat dan memenuhi kriteria, sehingga tidak perlu melanjutkan ke 

siklus berikutnya.  

 Aktivitas siswa selama pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan 

dibandingkan pada siklus I. Nilai aktivitas siswa dapat dilihat berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus II 

aktivitas siswa dengan kategori B (Baik) 15 atau 83% siswa, kategori C (Cukup) 3 

atau 17% siswa dan tidak ada siswa dengan kategori K (Kurang) atau 0%. Sedangkan 

kriteria keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 70%, sehingga pada siklus II telah 

mencapai kriteria keberhasilan. 

Performansi guru selama siklus II juga mengalami peningkatan. Performansi 

guru pada siklus II dapat dilihat dari perolehan nilai kemampuan guru dalam 

menyusun RPP dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nilai 

kemampuan guru dalam menyusun RPP yang didapatkan guru pada pertemuan 

pertama sebesar 86 dan nilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

sebesar 87,5. Pada pertemuan kedua guru mendapatkan nilai kemampuan guru dalam 

menyusun RPP sebesar 89,25 dan nilai kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sebesar 92. Nilai performansi guru yang diperoleh kemudian 

direfleksikan dan dihasilkan nilai akhir sebesar 89,04. Berdasarkan nilai performansi 

guru yang didapat dikatakan bahwa pada siklus II berhasil. Performansi guru berhasil, 
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karena kriteria keberhasilan yang ditentukan yakni apabila guru mendapat nilai 

performansi guru minimal B (71). Jadi nilai performansi guru sebesar 89,04 yaitu 

dengan kategori A. 

Dari hasil analisis pada siklus II yang terdiri dari 2 pertemuan dapat 

disimpulkan bahwa nilai aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, ketuntasan belajar 

klasikal kelas, dan performansi guru mengalami peningkatan dan sudah memenuhi 

target, sehingga tidak diperlukan lagi siklus berikutnya. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian merupakan hasil yang diperoleh peneliti secara keseluruhan 

mulai dari tahap prasiklus, siklus I dan siklus II. Data yang diperoleh peneliti akan 

dibandingkan pada setiap tahap-tahap penelitian yang dilakukan mulai dari tahap 

prasiklus, siklus I dan siklus II mengalami peningkatan atau tidak mengalami 

peningkatan. 

 

4.2.1 Hasil Tes Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

 Penelitian peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa pada materi drama 

melalui metode bermain peran (role playing) pada siswa kelas V MI Gapura yang 

dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan Siklus II. Peneliti mengadakan tindakan 

prasiklus sebelum melakukan tindakan siklus I dan siklus II. Hasil rekapitulasi 

peningkatan hasil belajar pada materi drama tahap prasiklus, siklus I, dan silkus II 

dapat dilihat pada lampiran 37. Perbandingan rata-rata pada tahap prasiklus, Siklus I 

dan siklus II dapat dilihat pada diagram 4.1. 
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Diagram 4.1 Perbandingan Rata-Rata Pada Tahap Prasiklus, Siklus I dan 
Siklus II 

 

Dari diagram 4.1 dapat diketahui nilai pada tahap prasiklus, siklus I dan siklus 

II mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Peningkatan nilai dapat dilihat pada 

nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang diperoleh pada tes prasiklus memperoleh nilai rata-

rata 62,38, pada siklus I meningkat menjadi 67,14, dan pada siklus II meningkat pula 

menjadi 84,53. Rekapitulasi ketuntasan belajar siswa pada materi drama tahap 

prasiklus, siklus I dan siklus II dapat dilihat pada lampiran 38. Perbandingan 

ketuntasan belajar siswa pada materi drama tahap prasiklus, siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada diagram 4.2. 

 

 

Diagram 4.2 Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Tahap Prasiklus, Siklus I Dan 
Siklus II 
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Siswa dikatakan tuntas belajar pada materi drama apabila nilai yang diperoleh 

telah memenuhi KKM yaitu dengan nilai 65. Berdasarkan diagram 4.2 dapat 

diketahui ketuntasan belajar siswa pada prasiklus, siklus I, dan siklus II meningkat. 

Pada prasiklus sebelum diterapkan metode bermain peran (role playing) siswa yang 

tuntas dengan persentase 33,33% dan siswa tidak tuntas dengan persentase 66,66%. 

Setelah diadakan perbaikan pembelajaran dengan penerapan metode bermain peran 

(role playing) ketuntasan belajar meningkat. 

 Peningkatan tuntas belajar dapat dilihat pada siklus I siswa yang tuntas 

66,66% dan siswa tidak tuntas 33,33%. Pada siklus II mengalami peningkatan, siswa 

yang tuntas 100%. 

 

4.2.2 Hasil Observasi aktivitas siswa Siklus I Dan Siklus II 

 Observasi dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa 

selama proses pembelajaran. Rekapitulasi hasil observasi siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Hasil Observasi aktivitas siswa siklus I dan Siklus II 

No Indikator 

Nilai 

Keterangan Siklus I Siklus II 

Skor Rata-
rata Skor Rata-

rata 
1 Tanggung jawab 39 2,17 46 2,56 Meningkat  
2 Perhatian 36 2 45 2,5 Meningkat 
3 Kerjasama 38 2,11 48 2,65 Meningkat 

Jumlah skor 113  141  Meningkat 
Rata-rata aktivitas  6.28  7,72 Meningkat 
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Perbandingan aktivitas siswa siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada diagram 4.3. 

 

Diagram 4.3 Perbandingan aktivitas siswa siklus I dan Siklus II 

 

Dari data pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa perilaku siswa mengalami 

peningkatan. Tanggungjawab siswa memperoleh skor 39 pada siklus I, meningkat 

pada siklus II menjadi 46. Perhatian siswa memperoleh skor 36 pada silkus I, 

meningkat pada siklus II menjadi 45, dan kerjasama siswa memperoleh skor 38 pada 

siklus I, meningkat pada siklus II menjadi 48. Rata-rata aktivitas siswa juga 

mengalami peningkatan pada siklus I dengan rata-rata 6,28, meningkat pada siklus II 

menjadi 7,72. Jadi, secara keseluruhan aktivitas siswa pada saat pembelajaran drama 

mengalami peningkatan. 

 

4.2.3 Hasil Performansi Guru Pada Siklus I Dan Siklus II 

Performansi guru dalam proses pembelajaran dinilai dengan alat penilaian 

kemampuan guru (APKG). Penilaian dilakukan untuk kemampuan guru dalam 
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menyusun RPP dan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Rekapitulasi 

hasil performansi guru siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Performansi Guru Siklus I Dan Siklus II 

No Aspek penilaian Bobot 
Nilai 

Keterangan  
Siklus I Siklus II 

1.  Kemampuan guru dalam 
meyusun RPP 1 73,3 87,63 Meningkat  

2. Kemampuan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran 2 156 179,5 Meningkat 

Jumlah 3 229,3 267,13 Meningkat 

Performansi guru 76,43 89,04 Meningkat 

Kriteria B A Meningkat 
 

Perbandingan Hasil Performansi Guru Siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

 

 

Diagram 4.4 Perbandingan Hasil Performansi Guru pada Siklus I Dan Siklus II 
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Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam 

menyusun RPP dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Peningkatan guru 

dalam menyusun RPP dapat dilihat pada nilai yang diperoleh pada siklus I guru hanya 

memperoleh nilai 73,3, pada siklus II meningkat menjadi 87,63. Nilai dalam 

menyusun RPP dengan bobot penilaian 1.  

 Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran juga mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan nilai pembelajaran dapat dilihat 

pada siklus I guru hanya memperoleh nilai 156, meningkat pada siklus II menjadi 

179,5. Nilai dalam melaksanakan pembelajaran dengan bobot 2. 

 Nilai performansi guru diperoleh dari nilai guru dalam menyusun RPP dan 

dalam melaksanakan pembelajaran dibagi bobot keseluruhan (3), sehingga diperoleh 

nilai performansi guru pada siklus I 76,43 dengan kriteria B dan meningkat pada 

siklus II dengan nilai 89, 04 dengan kriteria A. 

 

4.3 Pembahasan 

Tujuan dalam PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di MI Gapura Watukumpul Pemalang dengan 

menggunakan metode Bemain Peran (Role Playing). Untuk mencapai tujuan 

penelitian, peneliti menetapkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang ditentukan 

peneliti yaitu: “Apakah metode Bermain Peran (Role playing) dapat meningkatkan 

keterampilan bermain drama pada siswa kelas V MI Gapura?”. Hipotesis dari 

rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu dengan menerapkan metode bermain 
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peran (role playing) dapat meningkatkan keterampilan bermain drama pada siswa 

kelas V MI Gapura Watukumpul Pemalang. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian 

yang telah diperoleh. Pembahasan yang dilakukan difokuskan pada data hasil belajar, 

hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Pada 

pembahasan untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai pemaknaan temuan 

penelitian dan implikasi hasil penelitian. 

 

4.3.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Hasil tes siklus I pada materi drama mendapat nilai rata- rata kelas baru 

mencapai 67. Sebanyak 6 siswa mendapat nilai ≥ 65 atau 33,33%. Adapun target 

yang ditetapkan peneliti nilai rata- rata kelas ≥ 65 atau 70%. Hasil rata-rata yang 

diperoleh belum mencapai target yang ditetapkan. Disebabkan karena : (1) siswa 

merasa asing dengan penggunaan metode bermain peran (role playing), dibuktikan 

dengan kebingungan siswa ketika guru menyuruh siswa untuk melakukan praktek 

bermain peran pada materi drama; (2) persepsi siswa terhadap media yang 

ditampilkan guru membuat siswa tidak fokus ke materi darama melainkan siswa 

terfokus pada media yang ditampilkan guru; (3) guru masih melakukan pendekatan 

dan perhatian secara klasikal, sehingga siswa yang pemahaman belajarnya lambat, 

nilainya masih di bawah KKM; (4) guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi, 

sehingga menyebabkan siswa kurang memahami materi drama yang disampikan; (5) 

guru terlalu cepat dalam mencontohkan dialog drama yang benar; (6) Suara guru 

kurang keras dalam menyampaikan materi, sehingga siswa yang duduk di belakang 

kurang jelas mendengarkan penjelasan guru; (7) guru kurang memberikan motivasi 
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kepada siswa baik secara verbal maupun nonverbal; (8) pembelajaran yang dilakukan 

belum maksimal, karena penataan ruang yang kurang efektif untuk melakukan 

pembelajaran. Permasalahan pada siklus I akan diperbaiki pada siklus II. 

Pada siklus II rata- rata kelas mencapai 84,53. Hasil nilai  rata- rata  kelas 

pada siklus II sudah memenuhi target yang ditetapkan. Penelitian tidak perlu 

menambah siklus, karena dua siklus sudah memenuhi kriteria minimal yaitu 65. 

Hasil observasi siswa selama proses pembelajaran pada materi drama bila 

dibandingkan dengan siklus I, siklus II mengalami perubahan-perubahan sebagai 

berikut: (1) siswa menyukai pelajaran Bahasa Indonesia, terlihat pada tanggungjawab 

siswa terhadap tugas-tugas yang diberikan guru; (2)  siswa lebih perhatian terhadap 

penjelasan materi drama dari guru; (3) siswa tertarik dalam mengikuti pelajaran 

Bahasa Indonesia dengan metode bermain peran (role playing) terlihat pada antusias 

siswa dalam berlatih drama dan memerankan drama saat penilaian performansi. 

Hasil observasi performansi guru pada siklus I masih kurang dalam 

memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Penerapan 

metode bermain peran (role playing) masih kurang maksimal, karena siswa masih 

asing terhadap metode yang digunakan guru dan guru kurang mempersiapkan siswa 

dalam penerapan metode bermain peran (role playing). Jadi, dapat dinyatakan bahwa 

performansi guru pada siklus I belum memuaskan, sehingga perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus II. 

Pada siklus II performansi guru sudah dikatakan bagus, karena sudah bisa 

memotivasi siswa. Penerapan metode bermain peran (role playing) sudah cukup 

bagus karena siswa sudah terbiasa dan guru lebih mempersiapkan siswa dalam 



73 
 

 

menerapkan metode bermain peran (role playing). Hasil pengamatan performansi 

guru pada siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan. 

 

4.3.2 Implikasi Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada materi drama dengan 

menerapkan metode bermain peran (role playing). Implikasi hasil pembelajaran 

dengan menerapkan metode bermain peran (role playing) sebagai berikut: 

 

4.3.2.1 Bagi Siswa  

Melalui metode bermain peran (role playing) pada materi drama pelajaran 

Bahasa Indonesia, siswa dapat belajar drama dalam suasana yang menyenangkan. 

Siswa tidak merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, karena 

guru menggunakan metode pembelajaran sebagai alternatif  yang terbaik pada materi 

drama. 

 

4.3.2.2 Bagi Guru 

 Penerapan metode bermain peran (role playing) pada siswa kelas V MI Gapura 

Watukumpul Pemalang memberikan masukan pada guru untuk menggunakan metode 

yang variatif, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Selain itu, guru dapat 

menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak membosankan. 
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4.3.2.3 Bagi sekolah 

Penggunaan metode bermain peran (role playing)  pada materi drama dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas akademik MI 

Gapura Watukumpul Pemalang.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa dan 

aktivitas siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi drama pada siswa kelas V 

MI Gapura Watukumpul Pemalang. Peningkatan pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi drama  dapat diketahui dari hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

Nilai rata-rata pada prasiklus adalah 61,55 dengan persentase ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 33,33%. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas menjadi 67,13 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 66,66%. Jadi besarnya kenaikan nilai rata-rata kelas 

dari prasiklus ke siklus I adalah 5,58 dan kenaikan persentase ketuntasan sebesar 

33,33%. Setelah dilaksanakan siklus II nilai rata-rata kelas menjadi 84,53 dan 

persentase ketuntasan belajar menjadi 100%. Dari hasil rata-rata yang diperoleh 

terdapat peningkatan nilai rata-rata dari sebesar 17,4 dan kenaikan persentase 

ketuntasan belajar 33,34% dari siklus I ke siklus II. Persentase ketuntasan belajar 

yang diperoleh pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 70%. Peningkatan nilai rata-rata ketuntasan belajar 

membuktikan keberhasilan pembelajaran Bahasa Indonesia materi drama dengan 

menggunakan metode bermain peran (role playing). 

Perilaku siswa mengalami perubahan dari siklus I ke siklus II. Perubahan 

perilaku siswa dapat diketahui dari hasil penilaian non tes yaitu dengan melakukan 

observasi aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus 
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II. Pada siklus I aktivitas siswa memiliki rata-rata 6,28 dengan persentase sebesar 

69,78%. Aktivitas siswa yang diamati yaitu siswa memiliki tangung jawab dalam 

kelompok, siswa memiliki perhatian terhadap materi dan tugas-tugas yang diberikan 

guru, dan siswa memiliki kerjasama yang baik dalam kelompok. Peningkatan 

persentase aktivitas siswa terjadi pada siklus II, terlihat dari rata-rata yang diperoleh 

sebesar 7,72 dengan persentase 85,78%. Dari hasil nilai rata-rata aktivitas mengalami 

peningkatan siklus I kesiklus II sebesar 1,44 dengan persentase 16%. Peningkatan 

nilai rata-rata aktivitas disebabkan siswa sudah tidak asing dengan penggunaan 

metode bermain peran (role playing) seperti pada siklus I. Pemberian motivasi kepada 

siswa juga memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Pada siklus II guru 

sering memberikan motivasi kepada siswa dibandingkan dengan siklus I. Pemberian 

motivasi dilakukan guru kepada siswa secara individu maupun secara kelompok. 

Motivasi yang diberikan guru ternyata membuat siswa lebih bersemangat dalam 

berlatih maupun dalam bermain drama. Pengelolaan kelas juga memiliki peranan 

yang penting, pada siklus II siswa yang kurang memperhatikan dan suka mengganggu 

temannya ditempatkan di depan. Penempatan siswa tentunya menciptakan suasana 

yang tenang dan kondusif, sehingga pembelajaran berjalan dengan maksimal. 

Berdasarkan perolehan nilai aktivitas pada siklus I dan siklus II, metode bermain 

peran (role playing)  dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan aktivitas 

siswa atau kualitas pembelajaran pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi drama. 

Penerapan metode bermain peran (role playing) selain dapat meningkatkan 

hasil belajar dan aktivitas siswa, dapat pula meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyusun RPP dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Peningkatan kemampuan guru dalam meyusun RPP dan kemampuan melaksanakan 
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pembelajaran diketahui dari nilai yang diperoleh. Nilai performansi pada siklus I guru 

yang diperoleh nilai rata-rata sebesar 76,43 dengan kriteria B dan mengalami 

peningkatan pada siklus II. Pada siklus II nilai rata-rata performansi guru yang 

diperoleh sebesar 89,04 dengan kriteria A. Dari nilai rata-rata performansi guru yang 

diperoleh pada siklus I dan Siklus II mengalami peningkatan sebesar 12,61%.  

 

5.2 Saran 
Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka untuk memperbaiki 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi drama dengan menggunakan metode bermain 

peran (role playing), sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

 

5.2.1 Bagi Siswa 

Siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran agar tercipta suasana kelas yang 

hidup. Selain itu, siswa juga diharapkan untuk sering berlatih bermain drama, agar 

dapat mendapatkan pengalaman dalam bermain drama. 

 

5.2.2 Guru 

Guru hendaknya menggunakan metode bermain peran (role playing) dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi drama; diharapkan agar siswa 

tidak merasa bosan dan kesulitan dalam materi drama, sehingga hasil belajar dapat 

tercapai secara maksimal. 
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5.2.3 Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah hendaknya memberi motivasi kepada para guru agar 

menggunakan metode pembelajaran yang inovatif supaya siswa tidak merasa jenuh 

dengan pembelajaran konvensional. Misalnya, dengan penerapan metode bermain 

peran (role playing) pada materi drama. 

 

5.2.4 Dinas Pendidikan 

 Dinas pendidikan hendaknya memberikan pelatihan kepada para guru dan 

melakukan seminar mengenai metode pembelajaran yang inovatif yang dapat 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Diharapkan, dengan 

adanya pelatihan dan seminar mutu pendidikan di Indonesia lebih baik. 

 

5.2.5 Orang Tua Siswa 

 Orang tua siswa hendaknya lebih memperhatikan para anak-anaknya dalam 

belajar, sehingga hasil belajar yang diperoleh lebih baik. Apabila anak mengalami 

permasalahan dalam belajar hendaknya orang tua bersosialisasi dengan guru kelas 

untuk mencari pemecahan masalah belajar yang dialami anak. 
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Lampiran 1 

JADWAL PENELITIAN 

 

Siklus 
Waktu penelitian 

Pertemuan ke I Pertemuan ke II 

Siklus I Sabtu, 12 Mei 2012 Senin, 14 Mei 2012 

Siklus II Rabu, 23 Mei 2012 Jum’at, 25 Mei 2012 
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Lampiran 2 

 

YAYASAN NURUL HIKMAH GAPURA 
MADRASAH IBTIDAIYAH 

NURUL HIKMAH 
GAPURA – WATUKUMPUL – PEMALANG 

E‐Mail: mi.gapura22@gmail.com 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V  
TAHUN AJARAN 2011/2012 

 
No. Nama Siswa L/P 
1 Indri Widiastuti P 
2 Agung Pambudi L 
3 Awandi L 
4 A'an Saputra L 
5 Aldi L 
6 Bagus Budiono L 
7 Desi Fatmawati P 
8 Julia P 
9 Kendi Saputra L 
10 Kartika P 
11 Eva Safita P 
12 Muharom L 
13 Mely Setianigsih P 
14 Nujul Kodri L 
15 Rijal L 
16 Siti Mukharomah P 
17 Soleh (B) L 
18 Tegar Gusasi L 

 

Mengetahui,          

Kepala sekolah       guru 

 

Jamal Abdul Munir, A.Ma     Fajar Dayu Saputra 

1402408240 
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Lampiran 3 

SILABUS 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 Kelas / Semester  : V / II 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok dan 

Uraian 
Materi 

Kegiatan 
Belajar 

Indikator  
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Alokas
i  

Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ Alat 

1. Mengungk
ap-kan 
pikiran dan 
perasaan 
scara lisan 
dalam 
diskusi dan 
bermain 
drama 

 

6.2 
Memerankan 
tokoh drama 
dengan lafal, 
intonasi, dan 
ekspresi yang 
tepat  

Drama 
 

Siswa dapat 
memerankan 
tokoh dalam 
dialog drama 
sesuai dengan 
watak tokoh 
dengan lafal, 
intonasi, dan 
ekspresi yang 
tepat 

Membaca dialog 
drama pendek 
dengan lancar dan 
jelas 

Memerankan 
drama dengan 
penghayatan dan 
ekspresi sesuai 
dengan karakter 
tokoh 

Memberi 
tanggapan atau 
penghargaan kepada 
teman setelah 
memerankan drama 

Lisan  
Tertulis  
Peraktek 
 

 
8 p 

Buku Bahasa 
Indonesia 
karya H. 
Suyatno, dkk 
Teks Drama 
berjudul 
Polwan dan 
Penari 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL BAHASA INDONESIA KELAS V 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SD/MI 

Kelas/Semester : V/I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Standar Kompetensi : 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan scara lisan dalam diskusi dan bermain drama 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif

Nomor 
Soal 

Tingkat 
kesulitan 

 
Bobot 

6.2 Memerankan 
tokoh drama 
dengan lafal, 
intonasi, dan 
ekspresi yang tepat 

Siswa dapat menyebutkan unsur-
unsur dalam drama Essay  C1 

1 Sedang 20 

Siswa dapat menyebutkan latar 
dalam drama 

C1 2 Sulit 20 

Siswa dapat  menyebutkan salah satu 
unsur dalam drama 

C1 3 Mudah 20 

Siswa dapat menyebutkan fungsi 
mimik dan gerak anggota  tubuh 
dalam drama 

C1 4 mudah 20 

Siswa dapat menyebutkan langkah-
langkah yang perlu diperhatikan 
dalam memerankan tokoh drama 

C1 5 Sulit 20 
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL BAHASA INDONESIA KELAS V 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SD/MI 

Kelas/Semester : V/I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Standar Kompetensi : 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan scara lisan dalam diskusi dan bermain drama 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah 
Kognitif

Nomor 
Soal 

Tingkat 
kesulitan 

 
Bobot 

6.2 Memerankan 
tokoh drama 
dengan lafal, 
intonasi, dan 
ekspresi yang tepat 

Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dalam 
drama Essay  

  
C1 

1 Sulit  20 

Siswa dapat mengidentifikasi pengertian 
intonasi dalam drama 

C1 2 Sedang 20 

Siswa dapat  menyebutkan salah satu unsur 
dalam drama 

C1 3 Mudah 20 

Siswa dapat mengidentifikasi pengertian 
akting dalam drama 

C1 4 Sedang 20 

Siswa dapat menyebutkan langkah-langkah 
yang perlu diperhatikan dalam memerankan 
tokoh drama 

C1 5 Sulit 20 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP )  

SIKLUS I 

 

 

Satuan Pendidikan : MI Gapura Watukumpul Pemalang 

Materi Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pokok Bahasan : Drama 

Kelas / Semester : V (Lima) / 2 

Alokasi Waktu : 4 x 35 Menit (2 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam 

diskusi dan bermain drama 

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

ekspresi yang tepat 

Indikator : 1.  Membaca dialog drama pendek dengan lancar dan 

jelas 

 2. Memerankan drama pendek anak-anak dengan 

penghayatan dan ekspresi sesuai dengan karakter 

tokoh 

 3. Memberi tanggapan atau penghargaan kepada teman 

setelah memerankan drama 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan penggunaan metode bermain peran (role playing) siswa dapat 

membaca drama dengan lancar dan jelas 

2. Melalui penggunaan metode bermain peran (role playing) siswa dapat 

memerankan drama dengan lafal, intonasi, penghayatan, dan ekspresi 

sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan  
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I. Materi Pokok  

A. Drama 

1. Unsur Intrinsik drama 

a) Tokoh dan sifatnya 

Tokoh adalah pelaku dalam drama. Sifat atau watak tokoh dapat 

diketahui dari perkataan dan perbuatannya. Misalnya tokoh yang suka 

mefitnah teman, memiliki sifat jahat. 

b) Alur 

Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita (drama) yang saling 

berhubungan. 

c) Latar 

Latar adalah tempat, waktu dan suasana terjadinya peristiwa. 

d) Tema 

Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan 

naskah drama. Tema harus dirumuskan sendiri oleh pembaca melalui 

keseluruhan pristiwa dalam cerita (drama) 

e) Amanat  

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam drama. 

Amanat berhubungan erat dengan tema. 

2. Membaca dialog drama 

a) Lafal 

Pelafalan atau pengucapan kata-kata harus jelas 

b) Intoasi 

Intonasi disebut juga lagu kalimat. Dalam membacakan dialog, 

intonasi harus tepat. Misalnya untuk menyampaikan pertanyaan, nada 

akhir harus naik. 

c) Jeda 

Jeda disedut juga perhentian. Dalam membaca, penempatan jeda harus 

tepat. Jika salah menempatkan jeda, maksud kalimat akan salah. 

Contoh: 
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1) Bibi / Umi pergi kemana? (Yang pergi Umi 

bukan Bibi) 

2) Bibi Umi / pergi kemana? ( yang pergi Bibi) 

 

d) Volume suara 

Volume suara harus dapat diterima pendengar dengan jelas. Namun, 

tidak perlu terlalu keras. 

e) Mimik dan gerak tubuh 

Mimik merupakan ekspresi wajah ketika sedang berbicara. Mimik dan 

gerak anggota tubuh, misalnya tangan, bahu, dan kepala sangat 

membantu dalam berdialog. Dialog akan lebih hidup jika disampaikan 

dengan penuh ekspresi disertai gerak yang wajar, sesuai kalimat yang 

disampaikan.  

 

II. Metode Pembelajaran 

Bermain peran (role playing) 

 

III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

a. Memberi salam 

b. Meminta ketua kelas untuk memimpin doa 

c. Mengecek kehadiran siswa 

2. Menyiapkan peralatan, seperti: alat tulis dan penghapus, buku paket, 

media pembelajaran  

3. Membuat apersepsi, seperti: 

a. Apa kalian punya cita-cita? 

b. Apa cita-cita kalian? 

c. Siapa yang bercita-cita ingin menjadi bintang film? 

d. Siapakah bintang film yang kalian suka? 
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B. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Eksplorasi 

a. Guru mejelaskan bahwa siswa bisa menjadi pemain film 

b. Guru mengulas jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan pada saat 

apersepsi 

c. Guru menjelaskan bahwa siswa bisa menjadi bintang film  

d. Guru menampilkan media berupa video drama 

e. Guru menanyakan kepada siswa seputar media yang telah ditampilkan 

f. Guru menjelaskan materi drama 

g. Guru menjelaskan akan mengajak siswa bermain drama 

h. Guru menjelaskan bahwa sebelum bermain drama siswa harus 

memahami ceritanya terlebih dahulu  

i. Guru memberikan contoh membaca dialog drama yang baik sesuai 

dengan karakter tokoh 

j. Guru memerintahkan siswa utuk berkelompok sesuai kelompok yang 

telah dibagi pada pertemuan sebelumnya 

k. Guru membagikan naskah drama yang berjudul “Terjaring Operasi” 

l. Guru menyuruh siswa untuk berlatih  

m. Guru menunjuk kelompok untuk berlatih memainkan drama di depan 

kelas secara bergantian 

n. Guru memberikan komentar terkait dengan latihan yang telah 

dilakukan 

 

2. Elaborasi 

a. Siswa memperhatikan media yang ditampilkan guru 

b. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru seputar media 

c. Siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah dibagi 

d. Siswa menerima naskah drama dari guru yang berjudul “Terjaring 

Operasi” 

e. Siswa berlatih drama bersama kelompok masing-masing dengan 

bimbingan guru 
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f. Secara bergantian setiap kelompok latihan di depan kelas 

g. Siswa memperhatikan komentar dari guru 

 

3. Konfirmasi  

a. Guru memberi penguatan kepada kelompok yang telah mementaskan 

drama 

b. Guru tanya jawab dengan siswa seputar materi yang belum jelas 

C. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Bersama dengan siswa, guru menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dibahas yaitu tentang drama 

b. Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa 

c. Bersama guru siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi 

yang telah dikerjakan siswa. 

d. Menutup kegiatan pembelajaran. 

 

Pertemuan II 

A. Kegiatan awal (10 menit) 

Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

a. Memberi salam 

b. Meminta ketua kelas untuk memimpin doa 

c. Mengecek kehadiran siswa 

d. Melakukan apersepsi dengan cara bertanya “Apakah sudah siap untuk 

menampilkan drama didepan kelas? 

 

B. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Guru bersama siswa menyiapkan ruangan yang akan digunakan untuk 

bermain drama 

b. Guru membagikan lembar pengamatan kepada setiap kelompok untuk 

mengamati kelompok yang sedang bermain drama 

c. Setiap kelompok bersiap memainkan drama di depan kelas 

d. Guru menunjuk setiap kelompok untuk maju memainkan drama 
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e. Siswa mengisi lembar pengamatan yang telah dibagi guru untuk 

mengamati kelompok yang sedang memerankan drama 

f. Guru mengisi lembar pengamatan yang telah disiapkan 

g. Guru menyuruh perwakilan kelompok untuk membacakan hasil 

pengamatan 

h. Perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil pengamatan 

setelah kelompok yang diamati selesai memerankan drama 

 

C. Kegiatan akhir (10 menit) 

Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah di pelajari 

 

IV. Sumber dan Alat Belajar 

1. Sumber: 

a. Suyatno, H. dkk. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia 

kelas V Untuk SD/MI. Jakarta: PT Mentari Pustaka 

b. Video drama 

2. Alat: 

a. Teks drama yang berjudul “ Terjaring Operasi” (terlampir) 

V. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan hasil 

2. Jenis penilaian : tes tertulis 

Performansi siswa pada saat bermain drama 

3. Bentuk penilaian : tes objektif   

Penilaian performansi 

4. Alat penilaian : tes formatif (terlampir) 

Lembar pengamatan performansi siswa (terlampir) 

5. Kunci jawaban : (Terlampir) 

 

6. Skor Penilaian :  

Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

100x
SM
SPNA =
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SM = Skor Maksimal 

SP = Skor Perolehan  

 

 

 

   Gapura 19 April 2012 

Observer       Guru  

 

 

 

Endang Suparsih, S.Pd.I   Fajar Dayu Saputra 

      NIM. 1402408240 

 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah MI Nurul Hikmah Gapura 

 

 

 

                             Jamal Abdul Munir, A.Ma   
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP )  

SIKLUS II 

 

 

Satuan Pendidikan : MI Gapura Watukumpul Pemalang 

Materi Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pokok Bahasan : Drama 

Kelas / Semester : V (Lima) / 2 

Alokasi Waktu : 4 x 35 Menit (2 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam 

diskusi dan bermain drama 

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

ekspresi yang tepat 

Indikator : 1.  Membaca dialog drama pendek dengan lancar dan 

jelas 

 2. Memerankan drama pendek anak-anak dengan 

penghayatan dan ekspresi sesuai dengan karakter 

tokoh 

 3. Memberi tanggapan atau penghargaan kepada teman 

setelah memerankan drama 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan penggunaan metode bermain peran (role playing) siswa dapat 

membaca drama dengan lancar dan jelas 

2. Melalui penggunaan metode bermain peran (role playing) siswa dapat 

memerankan drama dengan lafal, intonasi, penghayatan, dan ekspresi 

sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan  
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I. Materi Pokok  

B. Drama 

1. Unsur Intrinsik drama 

a) Tokoh dan sifatnya 

Tokoh adalah pelaku dalam drama. Sifat atau watak tokoh dapat 

diketahui dari perkataan dan perbuatannya. Misalnya tokoh yang suka 

mefitnah teman, memiliki sifat jahat. 

b) Alur 

Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita (drama) yang saling 

berhubungan. 

c) Latar 

Latar adalah tempat, waktu dan suasana terjadinya peristiwa. 

d) Tema 

Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan 

naskah drama. Tema harus dirumuskan sendiri oleh pembaca melalui 

keseluruhan pristiwa dalam cerita (drama) 

e) Amanat  

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam drama. 

Amanat berhubungan erat dengan tema. 

 

2. Membaca dialog drama 

a) Lafal 

Pelafalan atau pengucapan kata-kata harus jelas 

b) Intoasi 

Intonasi disebut juga lagu kalimat. Dalam membacakan dialog, 

intonasi harus tepat. Misalnya untuk menyampaikan pertanyaan, nada 

akhir harus naik. 

c) Jeda 

Jeda disedut juga perhentian. Dalam membaca, penempatan jeda harus 

tepat. Jika salah menempatkan jeda, maksud kalimat akan salah. 
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Contoh: 

1) Bibi / Umi pergi kemana? (Yang pergi Umi 

bukan Bibi) 

2) Bibi Umi / pergi kemana? ( yang pergi Bibi) 

d) Volume suara 

Volume suara harus dapat diterima pendengar dengan jelas. Namun, 

tidak perlu terlalu keras. 

e) Mimik dan gerak tubuh 

Mimik merupakan ekspresi wajah ketika sedang berbicara. Mimik dan 

gerak anggota tubuh, misalnya tangan, bahu, dan kepala sangat 

membantu dalam berdialog. Dialog akan lebih hidup jika disampaikan 

dengan penuh ekspresi disertai gerak yang wajar, sesuai kalimat yang 

disampaikan. 

 

3. Memerankan Tokoh 

Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam memerankan 

tokoh drama. 

a. Membaca dialog dalam naskah drama. Dalam membaca tersebut 

diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh. Kamu juga harus 

memahami seluruh isi naskah. 

b. Akting, Akting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain 

sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Acting harus 

sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan dan suasana (latar). 

Misalnya, pada saat gembira, aktingnya memperlihatkan keadaan 

gembira. 

c. Blocking atau penguasaan panggung. Blocking adalah perpindahan 

dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak 

monoton atau menjemukan.  

 

II. Metode Pembelajaran 

Bermain peran (role playing) 
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III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

A. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

a. Memberi salam 

b. Meminta ketua kelas untuk memimpin doa 

c. Mengecek kehadiran siswa 

2. Menyiapkan peralatan, seperti: alat tulis dan penghapus, buku paket, 

media pembelajaran  

3. Membuat apersepsi, seperti: 

a. Apa pernah nonton film kartun? 

b. Apa film kartun yang kalian suka? 

c. Siapa watak tokoh kartun yang kalian suka? 

B. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Eksplorasi 

a. Guru mengulas jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan pada saat 

apersepsi 

b. Guru menjelaskan bahwa dalam setiap film kartun yang ditonton 

terdapat unsur-unsur yang juga terdapat dalam drama  

c. Guru menjelaskan materi drama 

d. Guru menjelaskan akan mengajak siswa bermain drama 

e. Guru menjelaskan bahwa sebelum bermain drama siswa harus 

memahami dialog drama terlebih dahulu  

f. Guru memberikan contoh membaca dialog drama yang baik sesuai 

dengan karakter tokoh 

g. Guru memerintahkan siswa untuk berkelompok sesuai kelompok yang 

telah dibagi pada pertemuan sebelumnya 

h. Guru membagikan naskah drama yang berjudul “Penari” 

i. Guru menyuruh siswa untuk berlatih  
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j. Guru menunjuk kelompok untuk berlatih memainkan drama di depan 

kelas secara bergantian 

k. Guru memberikan komentar terkait dengan latihan yang telah 

dilakukan 

 

2. Elaborasi 

a. Siswa mendengarkan jawaban dari guru yang terkait dengan apersepsi 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

c. Siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah dibagi 

d. Siswa menerima naskah drama dari guru yang berjudul “Penari” 

e. Siswa berlatih drama bersama kelompok masing-masing dengan 

bimbingan guru 

f. Secara bergantian setiap kelompok latihan di depan kelas 

g. Siswa memperhatikan komentar dari guru 

 

3. Konfirmasi  

a. Guru memberi penguatan kepada kelompok yang telah mementaskan 

drama 

b. Guru tanya jawab dengan siswa seputar materi yang belum jelas 

 

C. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Bersama dengan siswa, guru menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dibahas yaitu tentang drama 

b. Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa 

c. Menutup kegiatan pembelajaran. 

 

Pertemuan II 

A. Kegiatan awal (10 menit) 

Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

a. Memberi salam 

b. Meminta ketua kelas untuk memimpin doa 
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c. Mengecek kehadiran siswa 

d. Melakukan apersepsi dengan cara bertanya “Apakah sudah siap untuk 

menampilkan drama didepan kelas? 

 

B. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Guru bersama siswa menyiapkan ruangan yang akan digunakan untuk 

bermain drama 

b. Guru membagikan lembar pengamatan kepada setiap kelompok untuk 

mengamati kelompok yang sedang bermain drama 

c. Setiap kelompok bersiap memainkan drama di depan kelas 

d. Guru menunjuk setiap kelompok untuk maju memainkan drama 

e. Siswa mengisi lembar pengamatan yang telah dibagi guru untuk 

mengamati kelompok yang sedang memerankan drama 

f. Guru mengisi lembar pengamatan yang telah disiapkan 

g. Guru menyuruh perwakilan kelompok untuk membacakan hasil 

pengamatan 

h. Perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil pengamatan setelah 

kelompok yang diamati selesai memerankan drama 

 

C. Kegiatan akhir (10 menit) 

Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah di pelajari 

 

IV. Sumber dan Alat Belajar 

1. Sumber: 

Suyatno, H. dkk. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia kelas V 

Untuk SD/MI. Jakarta: PT Mentari Pustaka 

2. Alat: 

Naskah drama yang berjudul “Penari” (terlampir) 

 

V. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan hasil 
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2. Jenis penilaian : tes tertulis 

Performansi siswa pada saat bermain drama 

3. Bentuk penilaian : tes objektif   

Penilaian performansi 

4. Alat penilaian : tes formatif (terlampir) 

Lembar pengamatan performansi siswa (terlampir) 

5. Kunci jawaban : (Terlampir)  

6. Skor Penilaian :  

 

 

Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

SM = Skor Maksimal 

SP = Skor Perolehan  

 

   Gapura 19 April 2012 

Observer       Guru  

 

 

 

Endang Suparsih, S.Pd.I   Fajar Dayu Saputra 

      NIM. 1402408240 

 

 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah MI Nurul Hikmah Gapura 

 

 

 

100x
SM
SPNA =
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                             Jamal Abdul Munir, A.Ma   

Lampiran 8 

SOAL TES TERTULIS 

SIKLUS I 

 

Mapel   : Bahasa Indonesia 

Nama   : ………………………………… 

Kelas   : ………………………………… 

Petunjuk    

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan cermat! 

2. Dilarang bekerjasama dengan teman sebangku atau satu kelompok! 

Soal 

1. Sebutkan unsur-unsur dalam drama! 

2. Sebutkan tiga macam latar! 

3. Disebut apakah pesan yang terkandung dalam drama? 

4. Apakah fungsi mimik dan gerak anggota tubuh dalam drama? 

5. Sebutkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memerankan 

tokoh drama! 
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Lampiran 9 

SOAL EVALUASI 

SIKLUS II 

 

Mapel   : Bahasa Indonesia 

Nama   : ………………………………… 

Kelas   : ………………………………… 

Petunjuk    

1. Kerjakan soal di bawah ini dengan cermat! 

2. Dilarang bekerjasama dengan teman sebangku atau satu kelompok! 

Soal 

1. Sebutkan unsur-unsur dalam drama! 

2. Disebut apakah lagu kalimat? 

3. Disebut apakah tempat, waktu, dan suasana kejadian dalam drama? 

4.  gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas 

peran yang dilakukan adalah? 

5. Sebutkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memerankan 

tokoh drama! 
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Lampiran 10 

KUNCI JAWABAN TES TERTULIS 

SIKLUS I 

 

1. Tokoh dan sifatnya, tema, alur, latar, amanat 
2. Tempat, waktu, suasana 
3. Amanat 
4. Untuk mengekspresikan tokoh yang diperankan 
5. Penghayatan, akting, blocking 

 



101 
 

 

 

Lampiran 11 

KUNCI JAWABAN TES TERTULIS 

SIKLUS II 

 

1. Tokoh dan sifatnya, tema, alur, latar, amanat 
2. Intonasi 
3. Latar 
4. Akting 
5. Penghayatan, akting, blocking 
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Lampiran 12 

TERJARING OPERASI 

Tokoh: 
1. Roi 
2. Dino 
3. Polwan 

 
Pada suatu pagi, Roi dan Dino akan ke Kolam Renang Umbul Tirta. Mereka 

akan berenang bersama teman-teman sekelasnya. 
Roi : “Aduh . . . lama amat sih! Udah hampir jam Sembilan belum datang 

juga.” 
Tiba-tiba Dino datang terburu-buru dengan sepedanya. 
Dino : “Wah, maaf Roi, sedikit terlambat ni!” 
Roi : “Ya udah, nggak apa-apa. Kita pake motor ini aja, biar nggak 

kesiangan.” 
Dino : “Tapi . . . kita nanti melewati jalan raya, Roi. Kamu belum punya SIM, 

kan? Berarti kan belum boleh naik motor.” 
Roi : “Ala . . . kita kan masih kecil, nggak pake SIM, nggak papa.” 
Roi menstater motornya dan keduanya berangkat meninggalkan rumah. 
Di sebuah perempatan ada beberapa polisi lalu lintas. Roi dan Dino berhenti beberapa 

puluh meter dari perempatan. 
Roi : “Aduh, sial Dino! Ada polisi, kelihatannya operasi!” 
Dino : “Gimana ini Roi?” 
Roi : ”Teman-teman sudah menunggu! Jadi, kita terus saja, motor kita tuntun, 

pura-pura rusak.” 
Roi menuntun motor sedangkan Dino berjalan di belakangnya. 
Sesampainya di perempatan. 
Polwan : “Ada apa dengan motornya kok dituntun, Dik?” 
Roi : “Anu, Bu. Tadi tiba-tiba mati, akan saya bawa ke bengkel.” 
Polwan : “Ah, masa. Tadi aku melihatmu menaiki motor ini. Coba, lihat surat-

suratnya.” 
Roi : “Surat apa, Bu?” 
Polwan : “Surat apa, bagaimana sih kamu ini? Ya, STNK dan SIM dong!” 
Roi : “Ketinggalan semua, Bu. Bu, boleh saya berbicara sebentar?” (Roi 

berjalan bersembunyi di balik mobil polisi diikuti oleh Polwan) 
Polwan : “Baik!” 
Roi : “Bu, tolong damai saja, ya. Ini ada uang lima puluh untuk ganti tilang.” 
Polwan : (Melotot marah) “Apa?! Kamu coba suap saya, ya? Tidak bisa!” 
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Roi : “Maaf, Bu. Tolong, saya jangan ditilang ya, Bu Polisi . . . .” 
Polwan : “Tidak bisa. Kamu melanggar peraturan. Kamu tidak membawa STNK 

dan tidak      memiliki SIM. Kamu juga telah melakukan percobaan 
menyuap polisi. Kamu . . . .” 

Roi : “Iya, iya . . . saya salah dan saya minta maaf, Bu. Tapi . . . .” 
Polwan : “Baiklah, saya maafkan kesalahanmu. Tetapi kamu tetap saya tilang 

karena kamu tidak memiliki surat-surat yang seharusnya dibawa oleh 
pengendara kendaraan bermotor.” 

Roi : “Tapi . . . .” 
Polwan : “Tidak ada tapi-tapian!” 
Roi dan Dino : “Haaa, tidak ada tapi-tapian?” 
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Lampiran 13 

PENARI 
 

Tokoh: 

1. Ita 

2. Rudi 

3. Yoga  

 

Rudi & Yoga : “Selamat sore Ita. Wah, asyik sekali lenggak-lenggok mengikuti 

irama!” 

Ita  : “Sore ….“ (sembari mematikan tape) 

”Tumben, sore-sore begini kalian datang ke rumahku. Biasanya, kan, 

jika penting saja?” 

Yoga : “Sepertinya kamu sudah bisa menebak maksud kedatangan kami”. 

Ita : “Ayo masuk dulu teman-teman!” 

Rudi & Yoga : “Makasih Ita……….” 

“Ita, kamu sekarang kok beda ya?” 

Ita  : “Udah ah, jangan bicara seperti itu! Ada apa, sih? Penasaran, nih.” 

Rudi  : “Begini, Ta, kami siswa-siswi kelas V SD Harapan 02 ingin mengikuti 

jejakmu supaya berhasil meraih prestasi yang bagus dalam bidang seni, 

khususnya tari.” 

Yoga  : “Apa kiatmu meraih sukses, Ta?” 

Ita  : “Wuiih, kayak selebritis aja. Aku jadi malu, nih! 

Kunci jawaban pertanyaanmu sudah ada di hati kita masing-masing. 

Antara lain kemauan, ketekunan, kesungguhan, dan kedisiplinan dalam 

berlatih. Yang lebih penting lagi, kita jangan mendadak latihan saat 

menjelang lomba. Sebaiknya, latihan rutin telah dijadwal baik ada 

lomba atau tidak ada lomba.” 

Rudi  : “Jika menjelang lomba, apakah jadwal latihanmu tidak ditambah?” 

Yoga  : “Iya, Ta. Biasanya latihan ditambah, bukan begitu?” 
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Ita  : “Benar Rud, Ga. Tetapi penambahan jadwal latihan menjelang lomba 

tidak terlalu banyak. Jika tidak diperhitungkan, bisa-bisa kita terlalu 

capek dan sakit. Gagal deh, nggak jadi ikut lomba, ya, kan?” 

Rudi  : “Nah, benar, kan, apa yang kubilang tadi? Ita sekarang beda!” 

Ita  : “Ah, kamu Rud. Ya nggak lah!” 

Yoga  : “Bener Ta, dulu kamu kan pemalu dan gampang nangis alias cengeng. 

E..... nggak tahunya sekarang jadi penari terkenal, pinter lagi.” 

Ita  : “Makasih ......... amiiin. Lagi-lagi aku tersanjung, nih!” 

Rudi  : “Oh ya, Ta. Apakah ada pantangan khusus yang bisa menyebabkan 

kegagalan jika dilanggar?” 

Ita  : “Kalau makanan, pokoknya makan makanan yang bergizi. Soal waktu 

latihan, ya diatur supaya pelajaran lain juga kebagian. Dan yang tidak 

kalah penting yaitu harus menguasai kemampuan dasar.” 

Rudi  : “Oh, ya . Kemampuan dasar harus dikuasai dulu ” 

Ita  : “Iyyaa, Rud. Iih, Rudi ........... kayak reporter aja!” 

Rudi  : “terimakasih juga, Ta, atas informasi dan kuenya.” 

Yoga  : “Terimakasih ya, Ta. Kami mohon pamit, PR di rumah sudah menanti 

dan tugas-tugas yang lain juga banyak.” 

Ita  : “Sama-sama, hati-hati di jalan yaaa ....................”. 
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Lampiran 14 

LEMBAR PENILAIAN PERFORMANSI SISWA 

Petunjuk: 

Bacalah deskriptor lembar penilaian performansi siswa untuk menentukan skor 1,2 

atau 3 dengan membubuhkan tanda cek list (√). 

 

             Guru 

 

No  
Siswa 

Aspek Yang Dinilai  
skor 

Nilai  
Ket Keberanian Intonasi Ekspresi Penghayatan 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1. Indri Widiastuti                
2. Agung Pambudi                
3. Awandi                
4. A'an Saputra                
5. Aldi                
6. Bagus Budiono                
7. Desi Fatmawati                
8. Julia                
9. Kendi Saputra                
10. Kartika                
11. Eva Safita                
12. Muharom                
13. Mely Setianigsih                
14. Nujul Kodri                
15. Rijal                
16. Siti Mukharomah                
17. Soleh (B)                
18. Tegar Gusasi                

Jumlah    
Rata-rata    



107 
 

 

Fajar Dayu Saputra 
1402408240 

Lampiran 15 

DESKRIPTOR PENILAIAN PERFORMANSI SISWA 

No Aspek penilaian Skor 

 

1 

Keberanian 

Siswa berani maju ke depan tanpa rasa malu dalam 

memerankan drama 

Siswa berani maju ke depan ada rasa malu dalam 

memerankan drama 

Siswa berani maju ke depan tetapi malu dalam memerankan 

drama 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

Intonasi 

Intonasi kalimat siswa dalam mengucapkan dialog drama 

sangat tepat 

Intonasi kalimat siswa dalam mengucapkan dialog drama 

kurang tepat 

Intonasi kalimat siswa dalam mengucapkan dialog drama 

tidak tepat 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

Ekspresi 

Ekspresi siswa sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan 

Ekspresi siswa kurang sesuai dengan karakter tokoh yang 

diperankan 

Ekspresi siswa tidak sesuai dengan karakter tokoh yang 

diperankan 

 

3 

2 

 

1 

 

4 

Penghayatan 

Siswa sangat menghayati peran sesuai dengan karakter tokoh 

yang diperankan 

Siswa kurang menghayati peran sesuai dengan karakter tokoh 

yang diperankan 

 

3 

 

2 
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Siswa tidak menghayati peran sesuai dengan karakter tokoh 

yang diperankan 

1 

No Nilai Keterangan
1. 86-100 A 
2. 71-85 B 
3. 56-70 C 
4. 41-50 - 

Rumus: 
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Lampiran 16 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Petunjuk: 

Bacalah deskriptor lembar pengamatan siswa untuk menentukan skor 1,2 atau 3 

dengan membubuhkan tanda cek list (√). 

 

    Guru 

 

 

Fajar Dayu Saputra 
1402408240 

 

No
. Nama siswa 

Aspek yang diamati 
Skor 

Kategori 
Tanggung 

jawab perhatian Kerja 
sama  

3 2 1 3 2 1 3 2 1  B C K
1 Indri Widiastuti              
2 Agung Pambudi              
3 Awandi              
4 A'an Saputra              
5 Aldi              
6 Bagus Budiono              
7 Desi Fatmawati              
8 Julia              
9 Kendi Saputra              
10 Kartika              
11 Eva Safita              
12 Muharom              
13 Mely Setianigsih              
14 Nujul Kodri              
15 Rijal              
16 Siti Mukharomah              
17 Soleh (B)              
18 Tegar Gusasi              
Jumlah        
Rata-rata        
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Lampiran 17 

DESKRIPTOR LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

1. Tanggung jawab  

a. Siswa melaksanaakan perintah guru 

b. Siswa mempelajari tigas klompok yang ditugaskan 

c. Siswa mengikuti kegiatan klompok 

2. perhatian 

a. siswa memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan guru 

b. siswa memperhatikan petunjuk guru 

c. siswa meperhatikan penjelasan teman 

3. Kerja sama 

a. Siswa saling member ide dan gagasan pada sesama anggota kelompok 

b. Siswa saling membantu kesulitan teman sesame kelompok 

c. Siswa bekerja sama dalam mempelajari tugas kelompok 

Keterangan pengisian skor: 

Skor 3 apabila 3 indikator muncul 

Skor 2 apabila 2 indikator muncul 

Skor 1 apabila 1 indikator muncul 

Skor digunakan untuk menentukan kategori, Baik,Cukup dan Kurang dengan 

rincian sebagai berikut: 

Perolehan skor Kategori  Keterangan 

7-9 B Baik 

4-6 C Cukup 

1-3 K Kurang 
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Lampiran 18 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

1. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

 



112 
 

 

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

Type equation here.   

  

   Endang Suparsih, Spd. I 

 

 

Nilai APKG RPP = R 
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Lampiran 19 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

1. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
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6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

Type equation here.   

  

   Endang Suparsih, Spd. I 

 

 

Nilai APKG RPP = R 
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Lampiran 20 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

 

 

 

11. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 
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1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 
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respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui metode bermain peran 

(role playing). 
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5.2 Meningkatkan keterlibatan 

siswa melalui 

pengalaman langsung. 

5.3 Menampilkan penguasaan Bahasa Indonesia,  

 terutama pada materi drama.                                                               

          Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

  

 
Nilai APKG PP = P 

 

Observer, 

 

 

 

Endang Suparsih, Spd. I  
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Lampiran 21 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

 

 

 

11. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 
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1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 
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respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui metode bermain peran 

(role playing). 
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5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman langsung. 

5.3 Menampilkan penguasaan Bahasa Indonesia,  

 terutama pada materi drama.                                                               

          Rata-rata butir 4 = K        

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

  

 
Nilai APKG PP = P 

 

Observer, 

 

Endang Suparsih, Spd. I  
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Lampiran 22 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan 

tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat dicapai 

siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari 

yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari berfikir 

tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 
jelas tetapi lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan 
logis, atau lengkap dan logis 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara 
logis. 
 

  

Indikator : 1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya tertuang 

di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 
operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional tetapi tidak sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional dan sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai 

berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 
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 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan 

siswa belajar (misalnya: gambar, model benda asli dan peta). 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Direncanakan penggunaan satu macam 
media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan 
Direncanakan penggunaan satu macam 
media yang sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini : 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, melakukan 

percobaan, membaca, dan sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa dapat 

dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multi metode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa  

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 
Tiga sampai empat deskriptor tampak 
Lima sampai enam deskriptor tampak 
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

 

 

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajaran 

yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran. 
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   Penjelasan 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan dan materi pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci.  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan 
tujuan 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan 
tujuan, disertai rencana kegiatan terstruktur 
dan mandiri 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk setiap 

tahapan/jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi 

kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada 

deskriptor sebagai berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan 
pada rencana pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah 
(kegiatan pembukaan, inti, dan penutup) 
dicantumkan tetapi tidak proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar 
daripada jumlah waktu kegiatan pembukaan 
dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam 
langkah-langkah pembelajaran dirinci 
secara proporsional. 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa belajar 

secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

    cara memotivasi siswa  
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a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi 

siswa pada tahap pembukaan, selama proses belajar dan pada 

penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
3 
 
4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau 
pemahaman  
Terdapat pertanyaan penerapan. 
Terdapat pertanyaan analisis dan atau 
sintesis.  
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau 
kreasi 
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4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan pengaturan 

ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan alat pelajaran) 

yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan 

guru dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata 

alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 

a. penilaian awal 

b. penilaian dalam proses 

c. penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

a. tes lisan 

b. tes tertulis 

c. tes perbuatan 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja 
tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja 
yang sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah 
satu di antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, 
keduanya sesuai dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur 
ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-
syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif disertai 
pencantuman kunci jawaban 
 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari 

penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan 

d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 23 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar 

Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan sumber 

belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a atau c tampak 
Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan 
d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas 

harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 
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a. Ketersediaan alat tulis 

(kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran 

siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian 

papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran 

siswa serta kesiapan siswa mengikuti pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk 

mulai belajar 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

   Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

    a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

   b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa 

(apersepsi). 

   c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar 

materi dan kegiatan. 

   d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, 

perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

   a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pembelajaran. 

   b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

   c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

   d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan 

situasi dan lingkungan). 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta lingkungan 

(kontekstual). 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
 
1 
2 
 
 
3 
 
4 

Guru tidak menggunakan media  
Guru menggunakan satu media namun tidak 
sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak. 
Guru menggunakan lebih dari satu media 
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 
siswa 

 

 Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

   a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

   b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

   c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

   d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas 

atau PR pada akhir pelajaran. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b 
dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; atau 
b, c, dan d tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi 

perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk dampak 

pengiring.    

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

   a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

   b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai 

dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

   c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

    d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok 

atau individual) yang sedang dikelola. 

   e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

siswa terlibat secara optimal. 

     f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya 

tidak terjadi stagnasi. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu 

pembelajaran yang telah dialokasikan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

   a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

   b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

    c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang   

         ditentukan. 

   d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

     e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

   f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat / lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 
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   Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan 
tidak ada usaha guru untuk mengurangi 
kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti 
dan ada usaha guru untuk mengurangi tetapi 
tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit 
dimengerti, ada usaha guru untuk mengurangi 
kebingungan siswa dan efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan 
mudah dipahami siswa. 

 

Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan dan 

komentar siswa. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 
4 

 
 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 
pertanyaan / pendapat  atau tidak 
menanggapi pertanyaan / pendapat siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan / pendapat, sesekali menggali 
respons atau pertanyaan siswa dan 
memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa 
selama pembelajaran berlangsung dan 
memberikan balikan kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon 
pertanyaan temannya atau menampung 
respons dan pertanyaan siswa untuk 
kegiatan selanjutnya. 

 



143 
 

 

Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk 

gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk 

gerakan badan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

   a. Pembicaraan lancar. 

   b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

   c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa 

tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan 

jelas. 

   d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

    

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang 

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

    a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

   b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 
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   c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mampu menggali reaksi siswa. 

   d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi. 

     

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, meninjau ulang, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat 

terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman 

atau ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 
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Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

   a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. 

   b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif. 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa. 

   d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

1. Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor 

b, c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan 

memang tidak menuntut dilakukannya tindakan dimaksud. 

Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, 

mohon dilakukan salah satu dari alternatif  berikut : (1) apabila 

keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga 

deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai 

maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, 

atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut 
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muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan 

tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut 

tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai dengan 

semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, 

sehingga tidak diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan 

itu.  

Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

   a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

   b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

   c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

   d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-hal 

yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap 
siswa yang membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. *) 
Mendorong siswa untuk memecahkan 
masalahnya sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu 
temannya yang membutuhkan.  

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 

kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

   a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

   b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

   c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

   d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat 

dalam belajar. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

   a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

   b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan 

tentang pendapatnya. 

   c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

   d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu. 

Indikator : 5.1 Melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 

metode Bermain Peran (Role Playing). 

Penjelasan : Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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a. Mampu menerapkan metode Bermain Peran (role playing) 

dengan langkah-langkah yang tepat. 

b. Mampu memimpin jalannya pementasan. 

c. Mampu membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

d. Menciptakan suasana interaktif antara guru dengan siswa 

serta siswa dengan siswa. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  :5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman langsung. 

Penjelasan : Pembelajaran langsung ini akan meningkatkan siswa dalam 

pengamatan, kegiatan kelompok atau diskusi sehingga  interaksi 

menjadi meningkat. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Siswa mendengarkan . 

    b. Siswa aktif melakukan pengamatan dan perekaman secara 

berkelompok. 

c. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil 

membahas tugas masing-masing anggota kelompok. 

d. Siswa praktik secara langsung memerankan tokoh drama 

sesuai dialog yang telah dibagikan guru. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Indikator  : 5.3 Menampilkan penguasaan Bahasa Indonesia, terutama pada 

pembelajaran materi drama. 

 Penjelasan : Materi pembelajaran harus dikuasai oleh guru. Pada Materi 

drama, guru dituntut dapat mencontohkan bagaimana dialog 

drama secara tepat. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Guru tidak mampu  mencontohkan 
dialog drama dengan tepat. 
Sebagian besar cara menirukan dialog 
drama yang dicontohkan oleh guru tidak 
tepat. 
Sebagian besar cara menirukan dialog 
drama yang dicontohkan oleh guru  
tepat. 
Guru mampu  mencontohkan dialog 
dengan tepat. 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator  : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan  : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Tidak melakukan penilaian selama proses 
pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan 
tugas kepada siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja 
yang ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat 
yang ditunjukkan siswa. 
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Indikator  : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan  : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator  : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Pembelajaran lancar. 

    b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

    c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

    d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya 

ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, 

bertanggung jawab, tenggang rasa). 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator  : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

    b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

    c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-

kata daerah atau asing). 

      d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa, 

agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan 

benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti 

menegur, menyuruh, memperbaiki atau menanyakan kembali. 
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 Skala Penilaian Penjelasan*) 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 
berbahasa tanpa memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan 
berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan 
memperbaiki kesalahan berbahasa 
temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa 
sendiri. *) 

    *)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal 

(4). 

 

Indikator : 7.4 Penampilann guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara keseluruhan 

dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, dan 

ketegasan). 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Berbusana rapi dan sopan. 

    b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang 

bersangkutan. 

     c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

    d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 24 

REKAPITULASI NILAI SISWA 

PRASIKLUS 

Satuan Pendidikan : MI Gapura Watukumpul Pemalang 

Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi    : Drama 

Kelas/Semester : V (Lima)/II (dua) 

 

Mengetahui,       

Kepala Sekolah                    Guru 
 

 

No. Nama siswa Nilai Nilai 
Akhir Ket. Tertulis Performansi 

1 Indri Widiastuti 50 44 47 TL 
2 Agung Pambudi 60 56 58 TL 
3 Awandi 60 67 63,5 TL 
4 A'an Saputra 60 78 69 L 
5 Aldi 60 44 52 TL 
6 Bagus Budiono 60 56 58 TL 
7 Desi Fatmawati 70 67 63.5 TL 
8 Julia 80 78 79 L 
9 Kendi Saputra 60 44 52 TL 
10 Kartika 60 56 58 TL 
11 Eva Safita 70 67 68,5 L 
12 Muharom 63 67 65 L 
13 Mely Setianigsih 70 67 68.5 L 
14 Nujul Kodri 70 78 74 L 
15 Rijal 40 56 48 TL 
16 Siti Mukharomah 60 56 58 TL 
17 Soleh (B) 70 56 63 TL 
18 Tegar Gusasi 70 56 63 TL 

Jumlah 1133 1093 1108  
Rata-rata 62.94 60.72 61.55  
Tuntas (%)    33.33 
Tidak Tuntas (%)    66.66 
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Jamal Abdul Munir, A.Ma  Fajar Dayu Saputra 

Lampiran 25 

HASIL NILAI TES TERTULIS 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : MI Gapura Watukumpul Pemalang 

Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Materi   : Drama 

Kelas/Semester : V 
(Lima)/II (dua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pemalang, 16 Mei 2012 

Guru  

 

 

No. Nama Siswa Nilai Ket. 
1 Indri Widiastuti 40 TL 
2 Agung Pambudi 50 TL 
3 Awandi 50 TL 
4 A'an Saputra 70 L 
5 Aldi 50 TL 
6 Bagus Budiono 80 L 
7 Desi Fatmawati 70 L 
8 Julia 90 L 
9 Kendi Saputra 70 L 
10 Kartika 60 TL 
11 Eva Safita 80 L 
12 Muharom 70 L 
13 Mely Setianigsih 70 L 
14 Nujul Kodri 80 L 
15 Rijal 40 TL 
16 Siti Mukharomah 70 L 
17 Soleh (B) 70 L 
18 Tegar Gusasi 70 L 

Jumlah 1180   
Rata-Rata 65,56   
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 Fajar Dayu Saputra 

  1402408240 

Lampiran 26 

LEMBAR PENILAIAN PERFORMANSI SISWA 

SIKLUS I 

Petunjuk: 

Bacalah deskriptor lembar performansi siswa untuk menentukan skor 1,2 atau 3 

dengan membubuhkan tanda cek list (√). 

 

Pemalang, 15 Mei 2012 
               Guru  

 
 
 

No Siswa Aspek yang di nilai Skor Nilai 
 

Ket 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Keberanian Intonasi Ekspresi Penghayatan 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Indri Widiastuti   √     √       √   √   7 58 TL 
2 Agung Pambudi   √     √     √       √ 7 58 TL 
3 Awandi √       √     √       √ 8 67 L 
4 A'an Saputra √     √       √     √   10 83 L 
5 Aldi   √     √     √       √ 7 58 TL 
6 Bagus Budiono √         √   √       √ 7 58 TL 
7 Desi Fatmawati   √     √   √       √   9 75 L 
8 Julia √     √       √     √   10 83 L 
9 Kendi Saputra √       √     √     √   9 75 L 

10 Kartika   √     √     √       √ 7 58 TL 
11 Eva Safita   √     √     √       √ 7 58 TL 
12 Muharom √     √       √     √   10 83 L 
13 Mely Setianigsih   √     √     √     √   8 66 L 
14 Nujul Kodri √       √     √     √   9 75 L 
15 Rijal   √       √   √     √   7 58 TL 
16 Siti Mukharomah   √   √       √     √   9 75 L 
17 Soleh (B) √       √     √     √   9 75 L 
18 Tegar Gusasi √       √     √     √   9 75 L 

Jumlah 149 1239   
Rata-Rata 68,83   
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              Fajar Dayu Saputra 
1402408240 

Lampiran 27 

REKAPITULASI NILAI SISWA 

SIKLUS I 

 
No. 

 
Nama Siswa 

Nilai Nilai 
siswa 

Ket. 
Tertulis Praktek

 1 Indri Widiastuti 40 58 49 TL 
 2 Agung Pambudi 50 58 54 TL 
 3 Awandi 50 67 58 TL 
 4 A'an Saputra 70 83 76,5 L 
 5 Aldi 50 58 54 TL 
 6 Bagus Budiono 80 58 69 L 
 7 Desi Fatmawati 70 75 72,5 L 
 8 Julia 90 83 86,5 L 
 9 Kendi Saputra 70 75 72,5 L 
 10 Kartika 60 58 59 TL 
 11 Eva Safita 80 58 69 L 
 12 Muharom 70 83 76,5 L 
 13 Mely Setianigsih 70 66 68 L 
 14 Nujul Kodri 80 75 77,5 L 
 15 Rijal 40 58 49 TL 
 16 Siti Mukharomah 70 75 72,5 L 
 17 Soleh (B) 70 75 72,5 L 
 18 Tegar Gusasi 70 75 72,5 L 
Jumlah 1180 1239 1208,5  
Rata-Rata 65.56 68,83   
Rata-Rata kelas 67,13  
Tuntas belajar kelasikal (%)  66,66 

 

Mengetahui,       Pemalang, 17 Mei 2012 

Kepala sekolah      Guru  
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Jamal Abdul Munir, A.Ma    Fajar Dayu Saputra 
1402408240 

 
Lampiran 28 

LEMBAR AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS I 

Petunjuk: 

Bacalah deskriptor lembar pengamatan aktivitas siswa untuk menentukan skor 1,2 

atau 3 dengan membubuhkan tanda cek list (√). 

 

No. Nama siswa Aspek yang diamati Skor Kategori 

tanggung 
jawab 

perhatian Kerja 
sama 

  

3 2 1 3 2 1 3 2 1   B C K
1 Indri Widiastuti   √     √       √ 5   √   
2 Agung Pambudi     √     √     √ 3     √ 
3 Awandi   √   √       √   7 √     
4 A'an Saputra √         √ √     7 √     
5 Aldi   √     √     √   6   √   
6 Bagus Budiono   √     √     √   6   √   
7 Desi Fatmawati   √     √   √     7 √     
8 Julia √       √   √     8 √     
9 Kendi Saputra   √     √     √   6   √   
10 Kartika   √     √     √   6   √   
11 Eva Safita √       √     √   7 √     
12 Muharom   √     √   √     7 √     
13 Mely Setianigsih   √     √     √   6   √   
14 Nujul Kodri √     √     √     9 √     
15 Rijal     √     √     √ 3     √ 
16 Siti Mukharomah √       √     √   7 √     
17 Soleh (B)   √   √       √   7 √     
18 Tegar Gusasi   √     √     √   6   √   
JUMLAH 39 36 38 113 9 7 2 
RATA-RATA 2.17 2 2.11 6.28       
Persentase (%) 72,33 66,67 70,33 69,77 50 39 11

 

Pemalang, 16 Mei 2012 

               Guru  
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                  Fajar Dayu Saputra 
   1402408240 

Lampiran 29 
HASIL NILAI TES TERTULIS 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : MI Gapura Watukumpul Pemalang 

Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Materi    : Drama 

Kelas/Semester : V (Lima)/II (dua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemalang, 26 Mei 2012 

                Guru  

 

        Fajar Dayu Saputra 
      1402408240 

No. Nama Siswa Nilai Ket.
1 Indri Widiastuti 70 L 
2 Agung Pambudi 70 L 
3 Awandi 80 L 
4 A'an Saputra 90 L 
5 Aldi 70 L 
6 Bagus Budiono 100 L 
7 Desi Fatmawati 80 L 
8 Julia 100 L 
9 Kendi Saputra 80 L 
10 Kartika 70 L 
11 Eva Safita 80 L 
12 Muharom 90 L 
13 Mely Setianigsih 100 L 
14 Nujul Kodri 100 L 
15 Rijal 70 L 
16 Siti Mukharomah 90 L 
17 Soleh (B) 80 L 
18 Tegar Gusasi 90 L 

Jumlah 1510   
Rata-Rata 84   
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Lampiran 30 

LEMBAR PENILAIAN PERFORMANSI SISWA 

SIKLUS II 

Petunjuk: 

Bacalah deskriptor lembar performansi siswa untuk menentukan skor 1,2 atau 3 

dengan membubuhkan tanda cek list (√). 

 

Pemalang, 26 Mei 2012 

                Guru  

 

No Siswa Aspek yang di nilai  
skor 

Nilai Ket 
Keberanian Intonasi Ekspresi Penghayatan 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Indri Widiastuti   √     √   √       √   9 75 L 
2 Agung Pambudi   √     √     √   √     9 75 L 
3 Awandi √     √       √     √   10 83 L 
4 A'an Saputra √     √       √   √     11 92 L 
5 Aldi √       √     √     √   9 75 L 
6 Bagus Budiono √       √     √     √   9 75 L 
7 Desi Fatmawati √     √     √       √   11 92 L 
8 Julia √     √     √     √     12 100 L 
9 Kendi Saputra √       √   √       √   10 83 L 

10 Kartika   √   √       √     √   9 75 L 
11 Eva Safita   √   √       √   √     10 83 L 
12 Muharom √     √     √       √   11 92 L 
13 Mely Setianigsih √     √     √       √   11 92 L 
14 Nujul Kodri √     √     √     √     12 100 L 
15 Rijal √     √       √     √   10 83 L 
16 Siti Mukharomah   √   √     √       √   10 83 L 
17 Soleh (B) √     √       √     √   10 83 L 
18 Tegar Gusasi √     √       √   √     11 92 L 

Jumlah 152 1533   
Rata-Rata 85   
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        Fajar Dayu Saputra 
     1402408240 

Lampiran 31 

REKAPITULASI NILAI 

SIKLUS II 

 
No. 

 
Nama Siswa 

Nilai Nilai 
siswa 

Ket. 
Tertulis Performansi

 1 Indri Widiastuti 70 75 72,5 L 
 2 Agung Pambudi 70 75 72,5 L 
 3 Awandi 80 83 81,5 L 
 4 A'an Saputra 90 92 91 L 
 5 Aldi 70 75 72,5 L 
 6 Bagus Budiono 100 75 87,5 L 
 7 Desi Fatmawati 80 92 86 L 
 8 Julia 100 100 100 L 
 9 Kendi Saputra 80 83 81,5 L 
 10 Kartika 70 75 72,5 L 
 11 Eva Safita 80 83 81,5 L 
 12 Muharom 90 92 91 L 
 13 Mely Setianigsih 100 92 96 L 
 14 Nujul Kodri 100 100 100 L 
 15 Rijal 70 83 76,5 L 
 16 Siti Mukharomah 90 83 86,5 L 
 17 Soleh (B) 80 83 81,5 L 
 18 Tegar Gusasi 90 92 91 L 
Jumlah 1510 1533 1521,5  
Rata-Rata 84 85   
Rata-Rata kelas 84,53  
Tuntas belajar kelasikal (%)  100 

 

Pemalang, 28 Mei 2012 

Mengetahui, Kepala sekolah             Guru 

 

 

Jamal Abdul Munir, A.Ma               Fajar Dayu Saputra 
    1402408240 
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Lampiran 32 

LEMBAR AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS II 

Petunjuk: 

Bacalah deskriptor lembar pengamatan aktivias siswa untuk menentukan skor 1,2 

atau 3 dengan membubuhkan tanda cek list (√). 

 

Pemalang, 27 Mei 2012 
                Guru 

 
 

No. Nama siswa Aspek yang diamati Skor Kategori 
tanggung 

jawab 
Perhatian Kerja 

sama 
  

3 2 1 3 2 1 3 2 1   B C K
1 Indri Widiastuti   √   √       √   7 √     
2 Agung Pambudi   √     √     √   6   √   
3 Awandi √     √       √   8 √     
4 A'an Saputra √       √   √     8 √     
5 Aldi   √     √   √     7 √     
6 Bagus Budiono   √   √     √     8 √     
7 Desi Fatmawati   √     √   √     7 √     
8 Julia √     √     √     9 √     
9 Kendi Saputra √       √   √     8 √     
10 Kartika   √   √       √   7 √     
11 Eva Safita √      √     √   8  √    
12 Muharom √     √     √     9 √     
13 Mely Setianigsih √     √     √     9 √     
14 Nujul Kodri √     √     √     9 √     
15 Rijal   √     √    √   7  √    
16 Siti Mukharomah √       √   √     8 √     
17 Soleh (B)   √   √     √     8 √     
18 Tegar Gusasi √       √   √     8 √     
JUMLAH 46 45 48 141 15 3 0 
RATA-RATA 2,56 2,5 2,65 7.72       
Ppersentase (%) 85,33 83,33 88,33 85,78 83 17  
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        Fajar Dayu Saputra 
             1402408240 

Lampiran 33 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUS I (pertemuan 1) 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

1. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul Hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. HARI, TANGGAL : Sabtu, 12 Mei 2012 

√

√

2,5 

√

√
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2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

√

2,6 

√

√

√

√

√

3,2 

√

√

3 

√

√

3 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

 

nilai APKG I RPP= P 

 

 

 
 

 

 

 

 
Observer 

 

 

 

Endang Suparsih, Spd. I 

 

√

√

3 
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUS I (Pertemuan ke 2) 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

1. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul Hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. HARI, TANGGAL : Senin, 14 Mei 2012 

√

√

2,5 

√

√
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media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

√

3 

√

√

√

√

√

3,2 

√

√

3,5 

√

√

3 



168 
 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

 

  nilai APKG I RPP= P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observer 

 

 

 

Endang Suparsih, Spd. I

√

√

3,5 
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Lampiran 34 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

 Pelaksanaan Pembelajaran  

SIKLUS I (pertemuan 1) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 1 2 3        4 

1.2 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

√

√

1. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul Hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. HARI, TANGGAL : Sabtu, 12 Mei 2012 
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   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

3 

√

√

√

√

√

√

2,8

√

√

√

√

√
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pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui metode bermain peran 

(role playing). 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman langsung. 

5.3 Menampilkan penguasaan Bahasa Indonesia,  

 terutama pada materi drama.                                                               

          Rata-rata butir 4 = K        

2,6 

√

√

√

√

√

3 

3,33

√

√

√
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 =  

Nilai APKG PP= P 

 

 

 

 

 

                   Observer 

 

√

√

3 

√

√

√

√

3,2
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Endang Suparsih, Spd. I 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

 Pelaksanaan Pembelajaran  

SIKLUS I (pertemuan 2) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = G 

√

√

3 

11. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul Hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. HARI, TANGGAL : Senin, 14 Mei 2012 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

√

√

√

√

√

  √ 

3 

√

√

√

√

√

3 

√
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   Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui metode bermain peran 

(role playing). 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman langsung. 

5.3 Menampilkan penguasaan Bahasa Indonesia,  

 terutama pada materi drama.                                                               

          Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

√

√

√

√

3,2

3,3

√

√

√
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6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

Nilai APKG PP= P 

 

 

 

 

 

      Observer 

 

 

Endang Suparsih, S.Pd.I 

 

√

√

3 

√

√

√

√

3,5
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Lampiran 35 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUS II (pertemuan 1) 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

1. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul Hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. HARI, TANGGAL : Rabu, 23 Mei 2012 

√

√

3 

√

√
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media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

√

3,33 

√

√

√

√

√

3,4 

√

√

3,5 

√

√

4 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

 

 

Nilai APKG I RPP= P 

 

 

 
 

 

 

 

 
Observer 

 

 

 

Endang Suparsih, Spd. I 

  

    

 

 

√

√

3,5 
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUS II (pertemuan 2) 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1  2 3        4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, dan 

sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

1. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul Hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. HARI, TANGGAL : Jum’at, 25 Mei 2012 

√

√

3,5 

√

√
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media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

 

√

3,33 

√

√

√

√

√

3,6 

√

√

3,5 

√

√

4 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 

  nilai APKG I RPP= P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observer 

 

 

 

Endang Suparsih, Spd. I 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

3,5 
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Lampiran 36 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

 Pelaksanaan Pembelajaran  

SIKLUS II (pertemuan 1) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

√

√

1. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul Hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. HARI, TANGGAL : Rabu, 23 Mei 2012 
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   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

3,5 

√

√

√

√

√

√

3,33 

√

√

√

√

√
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pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui metode bermain peran 

(role playing). 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman langsung. 

5.3 Menampilkan penguasaan Bahasa Indonesia,  

 terutama pada materi drama.                                                               

          Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

3,6 

√

√

√

√

√

3,4 

3,67 

√

√

√
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 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 =  

Nilai APKG PP= P 

 

 

 

 

 

 

 

Observer 

 

 

√

√

3,5 

√

√

√

√

3,5 
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Endang Suprsih, S.Pd.I 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II) 

 Pelaksanaan Pembelajaran  

SIKLUS II (pertemuan 2) 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

√

√

11. NAMA GURU :  Fajar Dayu Saputra 

2. SEKOLAH : MI Nurul Hikmah Gapura 

3. MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia 

4. KELAS :  V 

5. HARI, TANGGAL : Jum’at, 25 Mei 2012 
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   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

3,5 

√

√

√

√

√

  √ 

3,83

√

√

√

√

√
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pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = J 

 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui metode bermain peran 

(role playing). 

5.2 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman langsung. 

5.3 Menampilkan penguasaan Bahasa Indonesia,  

 terutama pada materi drama.                                                               

          Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

3,8 

√

√

√

√

√

3,4

4 

√

√

√
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6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

Nilai APKG PP= P 

 

 

 

 

 

      Observer 

 

 

Endang Suparsih, S.Pd.I 

 

√

√

3,5

√

√

√

√

3,75
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Lampiran 37 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Silkus II 

No. Nama siswa 
Nilai 

Keterangan 
Prasiklus Siklus I Siklus II 

1. Indri Widiastuti 47 49 72,5 Meningkat 
2. Agung Pambudi 58 54 72,5 Meningkat 
3. Awandi 63,5 58 81,5 Meningkat 
4. A'an Saputra 69 76,5 91 Meningkat 
5. Aldi 52 54 72,5 Meningkat 
6. Bagus Budiono 58 69 87,5 Meningkat 
7. Desi Fatmawati 63.5 72,5 86 Meningkat 
8. Julia 79 86,5 100 Meningkat 
9. Kendi Saputra 52 72,5 81,5 Meningkat 
10. Kartika 58 59 72,5 Meningkat 
11. Eva Safita 68,5 69 81,5 Meningkat 
12. Muharom 65 76,5 91 Meningkat 
13. Mely Setianigsih 68.5 68 96 Meningkat 
14. Nujul Kodri 74 77,5 100 Meningkat 
15. Rijal 48 49 76,5 Meningkat 
16. Siti Mukharomah 58 72,5 86,5 Meningkat 
17. Soleh (B) 63 72,5 81,5 Meningkat 
18. Tegar Gusasi 63 72,5 91 Meningkat 

Jumlah 1108 1208,5 1521,5 Meningkat 
Rata-rata 61.55 67,13 84,53 Meningkat 

 

           Mengetahui,          

        Kepala sekolah                  Guru 
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Jamal Abdul Munir, A.Ma     Fajar Dayu Saputra 

    1402408240 
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Rekapitulasi Ketuntasan belajar Siswa Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Silkus II 

No. Nama siswa 

Nilai 
Prasiklus Siklus I Siklus II 

Tuntas Tidak 
Tuntas Tuntas Tidak 

Tuntas Tuntas Tidak 
Tuntas

1. Indri Widiastuti  √  √ √  
2. Agung Pambudi  √  √ √  
3. Awandi  √  √ √  
4. A'an Saputra √  √  √  
5. Aldi  √  √ √  
6. Bagus Budiono  √ √  √  
7. Desi Fatmawati  √ √  √  
8. Julia √  √  √  
9. Kendi Saputra  √ √  √  
10. Kartika  √  √ √  
11. Eva Safita √  √  √  
12. Muharom √  √  √  
13. Mely Setianigsih √  √  √  
14. Nujul Kodri √  √  √  
15. Rijal  √  √ √  
16. Siti Mukharomah  √ √  √  
17. Soleh (B)  √ √  √  
18. Tegar Gusasi  √ √  √  
Jumlah 6 12 12 6 18 0 
Persentase (%) 33,33 66,66 66,66 33,33 100  
 

Mengetahui,          

Kepala sekolah       Guru 

 

 

Jamal Abdul Munir, A.Ma     Fajar Dayu Saputra 
1402408240 
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YAYASAN NURUL HIKMAH GAPURA 
MADRASAH IBTIDAIYAH 

NURUL HIKMAH 
GAPURA – WATUKUMPUL – PEMALANG 

E‐Mail: mi.gapura22@gmail.com 

 
SURAT KETERANGAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama   : Jamal Abdul Munir, A.Ma 
NIP   : - 
Jabatan  : Kepala Madrasah 
Unit Kerja  : MI Nurul Hikmah Gapura 
Menerangkan bahwa 

Nama   : Fajar Dayu Saputra 
NIM   : 1402408240 
Program studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 
Fakultas  : FIP – UNNES 
 

Telah menyelasaikan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Aktivitas Dan Hasil Belajar Drama Melalui Metode Bermain Peran (Role Playing) 

Pada Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah (MI) Gapura Watukumpul Kabupaten 

Pemalang ” mulai tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan 27 Juni 2012. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya.  

Gapura, 30 Juni 2012 
Kepala MI Nurul Hikmah Gapura 
 

 

Jamal Abdul Munir, A.Ma 
NIP.- 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Guru sedang menjelaskan materi 
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Gambar 2. Siswa sedang membacakan hasil pengamatan 

 

 

Gambar 3. Siswa sedang bermain drama 
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Gambar 4. Siswa sedang mengerjakan tes formatif 

 

Gambar 5. Siswa sedang berkelompok dalam menghafalkan naskah drama  

 

 

Gambar 6. Siswa sedang memperkenalkan diri sebelum memerankan drama 
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