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ABSTRAK 

 
Naurofiq, Didik. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Drama melalui 

Bermain Peran Model STAD pada Siswa Kelas V SDN 02 Bongas 

Watukumpul. Skripsi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Umar 

Samadhy, MPd., II. Tri Murtiningsih, M.Pd. Halaman 1-144 

 

Latar belakang penelitian adalah rendahnya kualitas pembelajaran drama 

pada siswa kelas V SDN 02 Bongas. Rendahnya kualitas pembelajaran ini 

dikarenakan guru belum menggunakan multi metode sehingga siswa merasa pasif 

dalam belajar. Dengan bermain peran dan model STAD dapat membuat siswa 

lebih aktif sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaiamanakah cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada materi drama kelas V di SD Negeri 02 Bongas 

Watukumpul ? dengan rincian,1) Apakah dengan Bermain Peran model STAD 

dapat meningkatkan kete-rampilan guru dalam pembelajaran drama kelas V SDN 

02 Bongas ?, Apakah melalui Bermain peran model STAD dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas V SDN 02 Bongas Watukumpul ?,3) Apakah dengan 

menerapakan Bermain Peran melalui model STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SDN 02 Bongas ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan guru, 

meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Subjek dalam penelitian 

adalah guru dan siswa kelas V SDN 02 dengan jumlah siswa 35, terdiri dari 21 

siswa perampuan dan 11 siswa laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang dilaksanakan dalan dua siklus, meliputi kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik tes dan non tes. Data yang diperoleh adalah lembar 

observasi ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil tes tertulis. 

Hasil analisis pada siklus I untuk keterampilan guru diperoleh skor 73 (B), 

rata-rata aktivitas siswa 72 dengan persentase 77% dan hasil belajar siswa rata-

rata70, persentase 70,28% , TBK 91 %. Pada siklus II mengalami peningkatan 

untuk ketrampilan guru menjadi 80% (B), rata-rata aktivitas 76 dengan persentase 

97%, hasil belajar siswa rata-rata 76, persentase 76 % , TBK 97%. 

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa metode bermain peran dan 

model STAD dapat meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran drama dikelas V SDN 02 Bongas. 

 

Kata Kunci: Drama, Kualitas pembelajaran, Bermain Peran, Model STAD 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG  

Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional Nomor. 20 tahun 2003 me-

nyatakan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujud-

kan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif me-

ngembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekutan spiritual keagaman, 

pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya masarakat Bangsa dan Negara, (Munib, 2006: 33) 

Manusia ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, selama manusia be-

rusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik untuk meningkatkan penge-

tahuannya, mengembangkan kepribadiannya serta kemampuan atau keteram-

pilannya secara sadar atau  tidak sadar maka selama itulah pendidikan seutuhnya 

berjalan terus. Pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dalam 

(Hatimah, 2010: 1.34), pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia 

dalam arti bahwa menjadi manusia mandiri, agar tidak tergantung kepada orang 

lain dan dapat mengatur dirinya sendiri. Bagi manusia pendidikan merupaka suatu 

keharusan karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan 

kepribadian yang berkembang. Handerson dalam (Munib, 2006: 27), me-

ngemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakan 

oleh manusia, suatu perbuatan yang tidak boleh tidak terjadi, karena pen-didikan 
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itu membimbing generasi muda untuk mencapai generasi yang lebih baik. 

Pendidikan yang dilakukan disekolah dasar merupakan suatu proses mem-

pengaruhi siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga 

terjadi perubahan dalam diri siswa supaya sesuai dengan perkembangan psikis dan 

perkembangan sosial, perkembangan psikis meliputi perkembangan emosi, inte-

lektual, dan bakat serta perkembangan sosial yang meliputi perkembangan hubu-

ngan sosial, sikap, nilai, moral, bahasa dan kepribadian yang dimiliki siswa Anni, 

dkk, (2010: 67). Pendidikan di indonesia diarahkan untuk mewujudkan cita-cita 

nasional, menjadikan bangsa indonesia pancasilais. Melalui penyelenggaraan pen-

didikan, upaya perwujudan cita-cita itu dirumuskan dalam kurikulum resmi yang 

berlaku bagi seluruh sekolah. Itulah karenanya maka kurikulum di negara kita 

disusun secara nasional. Kurikulum merupakan pedoaman dalam pelaksanaan 

pendidikan. 

Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor. 20 Th 2003, dijelaskan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga diartikan sebagai pengala-

man belajar, Krugi (1956) dalam (Sugandi, 2006 : 53). Dalam Kurikulum 2006 

atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada masing-masing satuan 

pendidikan termuat tujuan dari masing-masing kelompok mata pelajaran yaitu: 1) 

Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan: membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan atau 
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kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2) Kelompok mata pelajaran Kewarga-

negaraan dan Kepribadian bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui 

muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni 

dan budaya, dan pendidikan jasmani. 3) Kelompok mata pelajaran Ilmu Penge-

tahuan dan Teknologi bertujuan: mengembangkan logika, kemampuan berpikir 

dan analisis peserta didik. 4) Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan: mem-

bentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan 

pemahaman budaya. 5) Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kese-

hatan bertujuan: membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, 

dan menumbuhkan rasa sportivitas. Dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) Departemen Pendidikan Nasioanal telah menetapkan 

kerangka dasar  Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompe-tensi (SK), 

dan Kompetensi Dasar (KD). KTSP merupakan kurikilum opera-sioanal yang 

disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. 

Pengembangannya harus berdasarkan pada satuan pendidikan, potensi daerah, 

sosial budaya masarakat setempat dan peserta didik. Peraturan Mentri Pendidikan 

Nasional 14 (2007), menyatakan bahwa pelajaran bahasa indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kempamuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa 

indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap karya kesastraan manusia indonesia. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembanagan kompetensi peserta didik 
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disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kepentingan peserta didik, dan 

tuntutan lingkungan, serta budaya karakter bangsa. Memiliki posisi sentral berarti 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Guru adalah individu yang memiliki tugas membimbing belajar, sebagai 

model pemecahan masalah, sebagi katalisator dalam memprakasai proses belajar, 

sebagai pembantu dalam proses belajar, sebagai teman siswa dalam mengkaji dan 

memecahkan masalah (Anni, 2006: 102). Guru sebagai profesi meliputi men-

didik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup, mengajar berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan tek-

nologi, sedangkan melatih adalah mengembangkan keterampilan-keterampilan 

pada siswa (Sutomo , 2006 :123). Untuk itu perlunya guru memiliki kemampuan 

didalam menguasai pembelajaran, guru profesional dituntut mampu menguatkan 

kemampuan yang telah dimiliki dan akan dipelajari oleh siswa. Pembelajaran 

bukan berarti proses transmisi pengetahuan kepada siswa, pembelajaran efektif 

menuntut kemampuan guru (a) merancang bahan ajar (stimulus) yang mampu 

menarik dan memotifasi siswa untuk belajar, (b) menggunakan pelbagai strategi 

pembelajaran, (c) mengelola kelas agar tertib dan teratur, (d) memberitahu siswa 

tentang perilaku yang diharapkan untuk dimiliki siswa, (e) menjadi nara sumber, 

fasilitator ,dan motifator yang handal, (f) memperhitungkan karakteristik siswa, 

intelektual, sosial dan kultur siswa (g) terampil memberikan pertanyaan dan 

balikan, dan (h) mereview pemebelajaran bersama siswa (Anni, 2006 :16) 

Strategi pembelajaran diartikan sebagai pendekatan dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan komponen urutan kegiatanm 
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cara mengorganisasi materi dan siswa peralatan dan bahan serta waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran tujuan pembelajaran yang telah dilakuan 

secara efektif dan efesien PAU Dikti (2001) dalam Sugandi, (2006: 101). Kualitas 

suatu pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan guru, 

oleh karena itu guru harus dapat menentukan metode yang tepat untuk digunakan 

tentunya disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari siswa. Pelajaran bahasa 

indonesia diharapkan menjadi wahana untuk mempelajari diri sendiri dan ling-

kungan sekitar, terutama dalam berkomunikasi. Hovland, Jams dan Kelly, (1995) 

dalam Senjaja, dkk, (2010: 1.10) mengatakan bahwa komonikasi adalah proses 

melalaui mana seorang (Komunikator) menyampaikan stimulus biasanaya dalam 

bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang 

lainnya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 02 Bongas pada tahun ini belum 

menunjukan hasil yang memuaskan, berdasarkan fakta-fakta melalui pengamatan 

dilapangan  terhadap pembelajaran di kelas V SDN 02 Bongas yaitu guru belum 

menerapkan multimetode, siswa belum termotivasi dalam pembelajaran, belum 

muncul kreativitas, penggunaan fasilitas pembelajaran yang kurang maksimal 

sehingga daya tarik siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat rendah. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V SDN 02 Bongas sangat mem-

perihatinkan yang dibuktikan dengan banyaknya nilai siswa dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) untuk itu guru dituntut untuk mengadakan perubahan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara melakukan pembelajaran 

yang lebih inovatif. Dalam penerapan metode pembelajaran  harus sesuai  materi 
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yang diajarkan juga penggunaan media harus dapat meningkatkan ketrampilan 

siswa. Penurunan hasil belajar Bahasa Indonesia dikelas V  SDN 02 Bongas 

tergolong rendah dari 35 siswa terdapat 21 siswa yang belum mencapai KKM, 

hasil belajar tersebut perlu segera ditanggapi, untuk itu guru perlu memilih 

metode yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, banyak pilihan 

metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran, namun seorang guru harus 

mengenal metode yang tepat untuk dapat digunakan dalam pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru banyak kemungkinan siswa belajar 

proses (learning by process), bukan hanya belajar produk (Learning by product). 

Belajar produk pada umumya hanaya menekankan pada segi kognitif. Sedangkan 

belajar proses dapat memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran baik segi 

kognitif, afektif (sikap) maupun psikomotor (keterampilan) oleh karena itu 

metode pembelajaran diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu lebih 

menekankan pembelajaran melalui proses. Gage dan Brigg dalam (Sumiati dan 

Asra, 2009: 91) dalam hal ini meliahat pentingnya proses pembelajaran siswa 

secara aktif dalam pembelajaran. 

Salah satu materi pembelajaran dikelas V SD adalah Drama untuk itu 

upaya yang dilakukan oleh guru adalah penggunaan metode simulasi (Sumiati dan 

Asra, 2009: 99) Mengatakan simulasi dapat diartikan sebagai cara pembelajaran 

dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan. Jadi, simulasi pada dasarnya 

semacam permainan dalam pembelajaran yang diangkat dari realita kehidupan. 

Tujuannya untuk memberikan pengalaman tentang suatu konsep atau prinsip atau 

dapat juga untuk melatih kemampuan memecahkan masalah yang bersumber dari 
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realita kehidupan. Salah satu bentuk dari metode simulasi adalah barmain peran. 

Metode bermain peran pada materi tentang drama diharapkan dapat menumbuh-

kan kreatifitas, sikap, budi pekerti, percaya diri, keberanian menghadapi orang 

banyak, bertanggung jawab dan memiliki jiwa seni. Selain itu siswa juga dapat 

mengembangkan ketrampilan anatara lain, memahami, menghayati, menghafal, 

dan berkomunikasi sedangkan pembelajaran drama dapat digunakan sebagai 

sarana dalam menumbuhkan ketrampilan berbahasa dan bersastra pada sekolah 

dasar. Pembelajaran bahasa indonesia  dengan metode bermain peran mengajak 

siswa untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan antara manusia dengan cara 

memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama siswa 

dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai dan berbagai 

strategi pemecahan masalah (Amri, 2010: 194). Penggunaan metode bermain 

peran diharapkan siswa dapat mengekspresikan diri dalam bermain drama dengan 

memperhatikan lafal, intonasi, penghayatan, dan ekspresi sesuai dengan karakter 

tokoh drama. Kejadian atau proses analogis yang dimunculkan dalam bermain 

Peran akan memudahkan siswa untuk memehami proses  atau kejadian yang 

sebenarnya yang tidak dapat diamati secara langsung. Pengembangan kosa kata, 

istilah, wawasan,  pengetahuan, ketrampilan menjawab,  sikap menghargai teman 

serta imajinasi berperan memiliki konstribusi besar dalam pembentukan  kep-

ribadian siswa. Siswa juga akan lebih memahami tentang unsur-unsur dalam 

drama seperti tokoh dan perwatakan, alur, tema dan amanat yang terkandung 

dalam drama. Untuk itu diharapkan kuaitas belajar siswa semakin dapat   

maksimal melalui penggunaan metode bermain peran. Selain dengan penggunaan 
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metode bermain peran peneliti juaga menerpkan model STAD, Student Teams 

Achievement Division (STAD) merupakan salah satu metode atau pendekatan 

dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk guru yang baru 

mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas, STAD juga merupakan 

suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif. Kooperatif tipe STAD terdiri 

lima komponen utama, yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, kuis, skor 

pengembangan dan penghargaan kelompok. Selain itu STAD juga terdiri dari 

siklus kegiatan pengajaran yang teratur. Semua model pembelajaran kooperatif 

ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan dan struktur penghargaan. 

Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif siswa 

didorong untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama dan mereka harus meng-

koordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Tujuan 

model pembelajaran kooperaif adalah prestasi belajar akademik siswa meningkat 

berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. 

Untuk itu dengan menerapkan metode pembelajaran bermain peran melalui model 

STAD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

1.2  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Sesuai  denagan latar belakang permasalahan diatas, disusun rumusan ma-

salah sebagai berikut: Bagaiamanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran 

pada materi drama kelas V di SD Negeri 02 Bongas Watukumpul ? 
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Rumusam masalah diatas dapat di rinci sebagai berikut : 

1) Apakah dengan Bermain Peran model STAD dapat meningkatkan kete-

rampilan guru dalam pembelajaran drama kelas V SDN 02 Bongas ? 

2) Apakah melalui Bermain peran model STAD dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas V SDN 02 Bongas Watukumpul ? 

3) Apakah dengan menerapakan Bermain Peran melalui model STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 02 Bongas ? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas peneliti akan mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) untuk memecahkan masalah yang ada, penelitian akan 

dilakasanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari emat tahapan yaitu, 

perencanaan,  pelakasanaan tindakan, observasi dan refleksi  dengan penggunaan 

metode Bermain Peran dan Model STAD dengan langkah-langkah: 

 

1) Mulailah dengan menerangkan tujuan pembelajaran 

2) Berilah penguatan sehingga siswa tertarik dengan topik 

3) Guru membuat kelompok dengan kemampuan heterogen 3-5 

anak. 

4) Memebrikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai 

5) Menunjuk kelompok untuk melakonkan skenario yang sudah di 

persiapakan, kelompok lain mengamati setiap adegan yang 

diperankan 

6) Setelah selesai siswa diberi kesempatan untuk menilai 

penampilan masing-masing kelompok dengan mengguanakan 

lembar kerja 

7) Masing- masing kelompok menyamapiakan hasil kesimpulannya 

8) Guru memberikan kesimpualan secara umum 

9) Pemberian Evaluasi 

10) Guru menutup pembelajaran 
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1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk 

meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

 

1.3.1 Tujuan umum 

Meningkat kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar SD 

Negeri 02 Bongas Watukumpul pada materi drama 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk meningkatkan ketrampialan guru dalam pembelajaran drama kelas 

V SDN 02 Bongas. 

2) Untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran drama 

kelas V SDN 02 Bongas. 

3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran drama kelas 

V SDN 02 Bongas. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dibidang pendidikan, 

terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

materi drama di kelas lima. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

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

akan diuraikan sebagai berikut: 

 

1.4.2.1 Bagi Guru 

1) Dapat dijadikan sarana untuk mengevaluasi terhadapat pembelajaran yang 

sudah berlangsung 

2) Membantu guru untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran 

3) Memberikan wawasan, ketrampilan, dan pemahaman metodologis pembe-

lajaran yang terkait dengan pembelajaran drama. 

 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

1) Menumbuhkan minat belajar siswa pada pembelajaran Bahasa indonesia  

2) Meningkatkan pengetahuan siswa  secara akademik. 

 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran secara efektif, efesien dan secara umum dapat meningkatkan mutu 

pendidikan.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan berbagai landasan teori sebagai 

berikut: 

 

2.1.1 Belajar 

Menurut Anni, (2006: 1), pada dasarnya setiap mansuia selalu mengalami 

kegiatan belajar baik dengan di sadari maupun tidak diasadari. Kegiatan belajar 

dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. 

 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Definisi belajar menurut, Gagne dan Berliner (1983: 252) dalam (Anni, 2006: 2) 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena 

hasil dari pengalaman. Sedangkan Menurut, Morgan et.al. (1986: 140) dalam 

(Anni, 2006: 2) Menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif per-

manen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Jadi, belajar itu 

diperoleh dari pengalam-pengalaman manusia dalam kehidupannya. 

Pengertian belajar menurut para ahli lainnya : 

Skiner dalam (Dimyati, 2009: 9) menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, 
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bila ia tidak belajar responnya menurun. Pandanagan Piaget dalam Dimyati (2009: 

13), bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab individu melakukan 

interksi terus-menerus dengan lingkunagan. Lingkungan tersebut mengalami 

perubahan. Adanya interksi dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin 

berkembang.(Hakim, 2009: 27), belajar adalah proses perubahan tingkah laku, 

akibat interaksi individu dengan lingkukangan. Jadi perubahan tingkah laku 

adalah hasil belajar. Maka dari itu seorang dikatakan belajar jika ia dapat 

melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakauakan sebelumnya. Perilaku ini 

meliputi aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan ketrampilan 

(psikomotor). Habermas (Rene: 1996) dalam (Hatimah, 2019 :1.8 ), membagi tipe 

belajar kedalam tiga bagian, yaitu; (a) belajar teknis. Adalah belajar bagaimana 

seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar;  (b) belajar 

praktis adalah bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, 

yaitu dengan orang-orang disekelilingya dengan baik; (c) belajar emansipatoris 

yaitu, menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan 

kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam 

lingkunagan sosialnya. 

Jadi, menurut pengertian para ahli diatas dapat kita nyatakan bahawa, belajar 

merupakan proses didalam kehidupan manusia melalui pengalam sehari-hari lewat 

manusia maupun alam  tentunya untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik 

dalam hidupnya. Untuk itu seorang guru harus selalu memberikan motivasi 

kepada siswa untuk selalu belajar melalui sebuah variasi pembelajaran. 
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2.1.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan guru menciptakan situasi agar 

siswa belajar. Beberapa teori belajar dalam (Sugandi, 2006: 9) mendeskripsikan 

pembelalajaran sebagai berikut: 

(1) Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menye-

diakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan 

tingkah laku si belajar. 

(2) Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berpikir agar 

memahami apa yang dipelajari. 

(3) Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran 

dan cara mempelajari sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Briggs (1992) (dalam Sugandi, 2006: 9) mengatakan bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa 

sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya 

dengan lingkungan. Dalam belajar siswa dapat memperoleh pengalaman sesuai 

dengan tujuan, beraneka ragam tujuan yang hendak ingin dicapai, maka situasi 

pembelajaran pun beraneka ragam pula. Jika tujuan pembelajaran menghendaki 

agar siswa tidak hanya sekedar mengerti, tetapi memiliki kemampuan yang lebih 

jauh, seperti memahami, menerapkan suatu konsep dalam berbagai keadaan, atau 

memilki bentuk-bentuk ketrampilan tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan 

tujuan tersebut, maka proses itulah yang dinamakan pembelajaran. Jadi, didalam 

proses sebuah pembelajaran diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tuntutan 
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tujuan yaitu dengan proses yang efektif sehingga menghasilkan kualitas 

pembelajaran. 

 

2.1.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Cepi Riyana http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-kualitas-pem-

belajaran.html, Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. 

Secara definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya (Etzioni,1964). Efektivitas ini sesunguhnya 

merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam 

maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat 

dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat dari sisi persepsi 

atau sikap orangnya. Di samping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana 

tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang (Robbins, 1997). 

Dengan pemahaman tersebut di atas, maka dapat dikemukakan aspek-

aspek efektivitas belajar sebagai berikut : (1) peningkatan pengetahuan, (2) 

peningkatan ketrampilan, (3) perubahan sikap, (4) perilaku, (5) kemampuan adap-

tasi, (6) peningkatan integrasi, (7) peningkatan partisipasi, dan (8) peningkatan 

interaksi kultural. Hal ini penting untuk dimaknai bahwa keberhasilan pembe-

lajaran yang dilakukan oleh guru ditentukan oleh efektivitasnya dalam upaya 

pencapaian kompetensi belajar. 

Ada enam indikator kualitas pembelajaran yaitu tingkah laku guru, tingkah 

laku siswa, hasil belajar siswa, iklim pembelajaran, materi yang diajarkan, media 

pembelajaran dan sistem pembelajaran di sekolah (Depdiknas, 2007: 7). Pada pe-

http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-kualitas-pembelajaran.html
http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-kualitas-pembelajaran.html
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nelitian ini, pengkajian kualitas pembelajaran ditekankan pada tiga aspek yaitu ke-

terampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa, karena ketiga indikator ini 

sudah dapat mewakili didalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Maka dapat kita nyatakan bahwa untuk meningkatkan pembelajaran maka 

seorang guru profesional harus meningkatkan kualitas suatu pembelajaran yang 

berbekal dari ketrampilan yang dimilikinya. 

 

2.1.2 Ketrampilan Guru 

`Ketrampilan mengajar termasuk salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki seoran guru, dalam hal ini kompetensi pedagogik, yaitu untuk menunjang 

seorang guru dalam mengerjakan tugas profesinya. Para ahli dari Stanfor 

University dan Sidney University dalam (Sanjaya, 2009: 157) mengidentifi-

kasikan sekitar 23 jenis ketrampilan mengajar, sebagai berikut: 

1) Establising set 

2) Establising appropriate frame of refence 

3) Achieving closure 

4) Recognizing and obtaining attending 

behavior 

5) Profiding feedbek 

6) Employing rewards and punishment 

(reinforcement) 

7) Control of participation 

8) Redudancy and repetation 

9) Ilustrating and use of example 

10) Asking question (basic) 

11) The use of divergent question 

12) The use of higher order question 

13) The use of probing question 

14) Student-intiaten question 

15) Completeness of communications 

16) Varying the stimulus situasion 

17) Lecturing 

18) Pre-cuing 
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19) Clasroom management discipline 

20) Guiding small group discussion 

21) Small group teching and individualized 

intruction 

22) Guiding discovery learning and 

fostering creativity. 

Dari ketrampilan tersebut Wragg (1974) membagi ketrampilan yang di-

anggap penting yaitu: 

 

(1) Ketrampilan bertanya, ketrampilan bertanya 

sangantlah penting untuk dikuasai sebab dengan 

ketrampilan bertanya guru dapat menciptakan 

suasana pengajaran lebih bermakna. 

(2) Ketrampilan memberi penguatan, (Sanjaja, 2009: 

160) ketrampilan memberi penguatan dalam proses 

pembelajaran adalah segala bentuk respon yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru 

terhadap tingkah laku siswa. Tujuannya untuk 

memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa 

atas perbutanya sebgai dorongan atau koreksi. 

(3) Ketrampilan dasar variasi stimulus, variasi stimulus 

adalah ketrampilan guru dalam proses pengajaran 

untuk menjaga agar iklim pengajaran tetap menarik 

perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa 

menunjukan sikap antusias dan ketekunan, serta aktif 

dalam setiap langkah pembelajaran.  

(4) Ketrampilan membuka dan menutup pelajaran, 

membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan 

oleh guru dalam kegiatan pengajaran untuk men-

ciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun 

perhatian terpusat pada pengalaman yang disajikan 

sehingga materi dan bahan pelajaran mudah disukai. 

Sedangkan menutup pelajaran diartikan sebagai 

kegiatan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan 

untuk memberi bambaran menyeluruh tentang apa 

yang telah dipelajari siswa serta ke-terkaitan dengan 

pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat ke-

berhasilan siswa dan keberhasilan guru dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran. 

(5) Ketrampilan mengelola kelas, pengelolaan kelas 

adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan mengembalikannya mana kala 
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terjadi hal-hal yang mengganggu suana kegiatan 

pembelajaran. 

 

Ketrampilan dasar menurut ahli lainya yaitu Turney (1973) menge-

mukakan delapan ketrampilan mengajar yaitu: 1) Ketrampilan bertanya 2) 

Ketrampilan memberikan penguatan 3) Ketrampilan mengadakan variasi 4) ke-

trampilan menjelaskan 5) Ketrampilan membuka dan menutup pelajaran 6) Ke-

trampilan membimbing diskusi kelompok kecil 7) Ketrampilan mengelola kelas 

8) Ketrampilan mengajar kelompok kecil (http://showtime-pheonix-math.blog-

spot.com) 

Ketrampilan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah delapan kete-

rampilan menurut Turney (1973), maka diharapkan seorang guru haruslah 

memiliki ketrampilan dalam mengajar sepertihalnya meningkatkan aktifitas 

belajar sebagai penunjang keberhasilan didalam kegiatan proses pembelajaran.  

 

2.1.3 Aktivitas Siswa 

Menurut (Hakim, 2009: 54) pembelajaran aktif adalah kegiatan mengajar 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan mata 

pelajaran yang dipelajarinya. Bentuk keaktifan siswa dalam proses belajara sangat 

beraneka ragam, sebagai contoh keaktifan dalam penginderaan yaitu melihat, 

mencium, mendengar, merasa dan beraba, mengolah ide-ide, menyatakan ide, dan 

melakukan latihan-latihan yang berkaitan dengan pembentukan ketrampilan 

jasmaniyah. Pandangan lain menurut Centre of teaching and learning Universitas 

Minessota dalam (http://pemu-dapemikir.wordpress.com) pembelajaran aktif 

http://pemu-dapemikir.wordpress.com/
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adalah pendekatan dalam pembelajaran dimana peserta didik mengusai 

pembelajaran yang dipelajari melalui membaca, berbicara mendengar dan 

melakukan refleki. Siswa belajar secara aktif ketika mereka terlibat secara terus 

menerus, baik mental maupun fisik. Pembelajaran aktif itu penuh semangat, 

hidup, giat, berkesinambungan, kuat dan efektif. 

Diendrich (dalam Rohani, 2004: 9) membagi keaktifan 

belajar siswa menjadi delapan kelompok, yaitu: 

1. Keaktifan Visual: membaca, memperhatikan 

gambar, mengamati eksperimen dll. 

2. Keaktifan lisan: mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, me-

ngemukakan pendapat, berwawancara, dis-

kusi. 

3. Keaktifan mendengarkan: mendengarkan pe-

nyajian bahan, mendengarkan percakapan, 

mendengarkan permainan intrumen musik 

dll. 

4. Keaktifan menulis: menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan dll 

5. Keaktifan menggambar: menggambar, mem-

buat grafik, diagram, peta, pola 

6. Keaktifan motorik: melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melakasanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan per-

mainan, menari dan berkebun 

7. Keaktifan mental: merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, menemukan hubungan dan membuat 

keputusan 

8. Keaktifan emosional: minat, bosan, gembira, 

berani tenang.                

Jadi, pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang dirancang oleh gu-

ru dengan maksud supaya siswa dapat berinteraksi penuh terhadap proses pem-

belajaran, karena itu dari delapan aktivitas belajar siswa diatas peneliti fokus pada 
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tujuh ketrampilan saja yaitu keaktifan visual, lisan, mendengarkan, menulis, 

motorik , mental dan emosional. Dalam pembelajaran drama diharapkan siswa 

terlibat langsung sehingga akan mempengarui hasil belajarnya baik kognitif, 

afektif maupun psikomotor. 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

Menurut (Anni, 2006: 5) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh dari pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Maka dari itu proses belajar sepatutnya dilakukan secar aktif, melalui 

berbagai kegiatan, seperti mengalami, melakukan, mencari, dan menemukan, 

keaktifan belajar sebagai persyaratan diperolehnya hasil belajar yang baik. 

Menurut Wingo (1970) dalam Sumiati dan Asra, (2009:41) hasil belajar 

belajar sepatutnya menjangku banyak segi, yaitu meliputi pengetahuan dan 

pemahaman tentang konsep, kemampuan menerapkan konsep, kemampuan 

menerapkan dan menjabarkan menarik kesimpulan serta menilai kemanfaatan 

suatu konsep, menyenangi dan memberi respon positif terhadap suatu yang 

dipelajari, dan diperoleh kecakapan melakukan suatu kegiatan tertentu. Sedangkan 

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 

afektif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan 
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nilai. Kemampuan motorik menunjukan kemampuan fisik seperti motorik dan 

saraf.  

Jadi, dapat di artikan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku dari 

aktivitas dan pengalaman belajar guna untuk mencapai tujuan. Maka dari itu 

perlunya guru selalu menerapkan inovasi didalam pembelajaran dengan pemilihan 

model yang tepat. 

 

2.1.5 Model Pembelajaran 

Menurut, (Wina Putra US, 2001) dalam (Sugandi, 2006: 102) model 

pembelajaran merupakan pola yang digunakan guru dalam menyusun kurikulum, 

mengatur materi pelajaran dan memberi petunjuk dalam setting pembelajaran. 

Dalam  penerapan model pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan agar terjadi perpaduan antara model pembelajaran dan materi pem-

belajaran. 

Menurut Rusman (2011:187-379) dalam bukunya menyebutkan macam-

macam model pembelajaran sebagai berikut: 

1. Mode Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) 

2. Model Pembelajaran Kooperatif  

3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

4. Model Pembelajaran Tematik 

5. Model Pembelajaran Berbasis Komputer 

6. Model Pembelajaran PAKEM (Partisipatif, Aktif, Kreatif, Efektif 

dan Menyenangkan) 

7. Model Pembelajaran Mandiri 

8. Model Pembelajaran Lesson Study 

 

Kali ini peneliti akan menerapkan model pemebelajaran kooparatif, model 

pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
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bekerja kelompok dalam memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. 

Beberapa pendapat tentang model belajar kooperatif dikemukakan oleh Slavin 

(Gerson, 2002:107), “Belajar kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana 

peserta didik belajar dan bekerjasama dalam kelompok kecil saling membantu 

untuk mempelajari suatu materi.  

Rusman (2011:213) menyebutkan ada beberapa variasi jenis model dalam 

pembelajaran kooperatif, walaupun dalam prinsip dasar dari pembelajaran 

kooperatif ini tidak berubah, jenis-jenis model tersebut, adalah sebagai berikut: 

1. Model STAD (Student Teams Achievement Divisition) 

2. Model Jigsaw 

3. Model Investigasi Kelompok (Group Investigation) 

4. Model Membuat Pasangan (Make a Match) 

5. Model TGT (Teams Games Tournaments) 

 

Sedangkan Sunal dan Hans (Hariyanto, 2000:18) mengemukakan, Model 

kooperatif learning yaitu suatu cara pendekatan atau serangkain strategi yang 

khusus dirancang untuk memberikan dorongan kepada peserta didik agar 

bekerjasama selama berlangsungnya proses pembelajaran. Dalam hal ini peneliti 

akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan cara 

bermain peran. 

 

2.1.6 Model STAD 

Pembelajaan kooperatif yang dikemas dalam kegiatan pem-belajaran yang 

bervariasi dengan model STAD dapat menumbuhkan motivasi dan prestasi belajar 

siswa. Pengajaran bahasa indonesia  yang disajikan dengan model pembelajaran 

STAD memungkinkan untuk memberikan pengalaman-pengalaman sosial sebab 
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mereka akan bertanggung jawab pada diri sendiri dan anggota kelompoknya. 

Keberhasilan anggota kelompok merupakan tugas bersama. Dalam pembelajaran 

STAD ini anggota kelompok berasal dari tingkat prestasi yang berbeda-beda, 

sehingga melatih siswa untuk bertoleransi atas perbedaan dan kesadaran akan 

perbedaan. Disamping itu pembelajaran yang disajikan dengan model STAD akan 

melatih siswa untuk menceriterakan, menulis secara benar apa yang diteliti dan 

diamati. Apabila ditinjau dari proses pelaksanaannya, kegiatan model 

pembelajaran STAD lebih membawa siswa untuk memahami materi yang 

disajikan oleh guru, karena siswa aktif dalam proses belajar mengajar. 

 Menurut Suprijono (2011: 133-134) langkah-langkah model pembelajaran 

STAD sebagai berikut: 

 

1) Guru membentuk kelompok kecil secara hetrogen 

menurut prestasi 

2) Guru menyajikan pelajaran 

3) Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk 

dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok 

4) Anggota kelompok yang mengerti tentang materi 

menjelaskan materi kepada anggota yang lain dalam 

kelompok itu sendiri sampai anggota yang lain 

mengerti 

5) Guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada 

seluruh siswa pada saat menjawab kuis tidak ada 

yang boleh kerjasama 

6) Guru memberi evaluasi 

7) Guru menyimpualan pembelajaran 

 

 

2.1.7 Metode Pembelajaran 

Menentukan metode dalam kegiatan pembelajaran sangatlah penting 

karena dapat menunjang pencapaian tujuan. Ketepatan penggunaan metode 
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pembelajaran tergantung pada kesesuaian metode pembelajaran dengan beberapa 

faktor, yaitu tujuan pembelajran, materi pembelajaran, kemampuan guru, kondisi 

siswa, sumber atau fasilitas, situasi kondisi dan waktu. Hipni (2011), menyatakan 

bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan 

oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa uantuk mencapai 

tujuan.  

Menurut Sumiati dan Asra (2009:96) ada beberapa macam metode: 

1. Metode Ceramah 

2. Metode Simulasi ( Sosio drama, psikodrama dan role playing) 

3. Metode Demonstrasi dan Eksperimen 

4. Metode Inquiry dan Discovery 

 

  Ia juga mengemukakan tentang perbedaan strategi, metode dan teknik 

Strategi adalah siasat melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang 

mencangkup metode dan teknik mengajar. Adapun metode adalah cara 

mengajarnya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan teknik adalah cara 

melakukan kegiatan-kegiatan khusus dalam menggunakan suatu metode tertentu.  

  Jadi ,dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang dipilih 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan yang efektif untuk 

pencapaian tujuan. Maka dari itu peneliti akan menerapkan metode simulasi 

dengan bentuk bermain peran karena dengan bermain peran memberikan 

pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip dan memecahkan masalah yang 

bersumber dari realita kehidupan. 

2.1.8 Bermain Peran 

Bermain peran merupakan metode untuk menghadirkan peran yang ada 

dalam dunia nyata kedalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas yang 
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kemudian dijadikan refleksi. Sumiati dan Azra, (2009: 99) metode bermain peran 

termasuk dari bentuk metode simulasi yang diartikan sebagai suatu cara 

pembelajaran dengan melakukan proses tingkah lakau secara tiruan. Jadi, simulasi 

pada dasarya semacam permainan dalam pembelajran yang diangkat dari realita 

kehiduapan. Tujuannya untuk memberi pemahaman tentang suatu konsep atau 

prinsip atau dapat juga untuk melatih kemampuan memecahakan masalah yang 

bersumber dari realita kehidupan. Dalam bermain peran ditunjuk beberapa siswa 

untuk melakukan peran berdasarkan tujauan cerita. Pemeran melakukan sendiri 

perannya sesuai dengan daya khayal (Imaginasi) tentang pokok yang di-

perankannya. Bermain peran juga dapat melatih siswa untuk menghadapi situasi 

yang sebenarnya, melatih praktik bahasa lisan secara intensif, mem-berikan 

kesempatan kepada siswa untuk berlatih berkomunikasi. metode bermain peran 

(Role Playing) juga digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Vasilieou 

dan Paraskeva (2010: 29) menjelaskan: 

 

Using role-playing techniques students participate 

actively  in learning activities, as they express 

their feeling, ideas, and arguments,trying, to 

convice other of their viewpoint, and,thus, they, 

create and develop self-eficacy belief. Also 

through the negotiation and interction with their 

press, the learn to compromise. Accept diferent 

perspektives, and gain tolelance to cultural 

divercity, Farthermore, role playing can be used 

as a method for teaching insight and empathy 

competence. 

 

 

Dapat dikatakan bahawa bermin peran (Role Playing) menjadikan siswa 

berpartisipasi secara aktif yaitu dengan mengungkapkan perasaan ide dan 
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argumennya, meyakinkan orang lain, menciptakan dan mengembangkan ke-

percayaan diri. Juga dengan bernegosiasi dann interksi dengan teman sebaya, 

mereka belajar untuk berkompromi, menerima persepektif yang berbeda, dan 

mendapatkan toleransi tentang keanekaragaman budaya. (Amri, 2010: 194) 

melalui bermain peran siswa mencoba meng-eksplorasi hubungan-hubungan antar 

manusia dengan cara memperagakan serta mendiskusikannya, sehingga secara 

bersama-sama siswa dapat mengeksplorasi perasaan, nilai-nilai dan berbagai 

strategi pemecahan masalah, khususnya dalam pelajaran bahasa indonesia. 

 Langkah-langkah pembelajaran Bermain peran dalam Uno (2011: 122) sebagai 

berikut: 

1) Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan.  

2) Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario 

dalam waktu beberapa hari  sebelum pelaksanaan Kegiatan Be-

lajar Mengajar.  

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

4) Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin 

dicapai.  

5) Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk 

melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan.  

6) Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati 

skenario yang sedang diperagakan.  

7) Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan 

lembar kerja untuk mem-bahas/memberi penilaian atas pe-

nampilan masing-masing kelompok.  

8) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya.  

9) Guru memberikan kesimpulan secara umum.  

10) Guru mengevaluasi pelajaran.  

11) Guru menutup Pelajaran 

 

2.1.9 Pelajaran Bahasa Indonesia 

Bahasa memeiliki peran sentral dalam pengembangan intelektual, sosial, 

dan emosiaonal peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
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14 (2007) Pembelajaran bahasa indonesia diarahkan untuk meningkatkan ke-

mampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa indonesia dengan baik 

dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiaisi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia, (standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar). 

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kua-

lifikasi kemampuan minimal peserta didik untuk menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, ketrampilan berbahsa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

indonesia. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk 

memahami dan merespon situasi lokal, regional, dan global. 

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia bertujaun agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

 

1) Berkomunikasi secar efektif  dan efesien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahsa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahsa negara 

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan 

4) Menggunakan bahasa indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosiaonal 

dan sosial. 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mem-

perluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

6) Menghargai dan mengembangkan sastra indonesia 

sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia 
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Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencangkup komponen 

kemampuan berbahsa dan ketrampilan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1) Mendengarkan 

2) Berbicara 

3) Membaca 

4) Menulis 

Jadi, mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk sekolah dasar 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa baik lisan maupun tulis dan 

mengembangkan sastra Indonesia. 

 

2.1.9.1 Bahasa 

Bahasa dalam bahasa Inggris adalah language berasal dari bahasa latin 

yang berarti “lidah”. Secara universal suatu bentuk ungkapan yang bentuk 

dasarnya ujaran. Dengan ujaran inilah manusia mengungkapkan hal yang nyata 

maupun tidak nyata, yang berwujud maupun kasat mata, situasi dan kondisi yang 

lampau, kini, maupun yang akan datang. Menurut (Santosa, 2007: 1.2), bahasa 

merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat, sistematik, mana 

suka, ujar, manusiawi, dan komunikatif. Disebut sistematik karena bahasa diatur 

oleh sistem. Setiap bahasa mengandung dua sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem 

makna. Halliday dan Hasan (1991) dalam Solchan (2009: 1.4), menyatakan bahwa 

bahasa adalah salah satu dari sebuah sistem makna yang secara bersama-sama 

membentuk suatu budaya manusia. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau 
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kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, 

maupun tata kalimat ( Rosdiana, 2009: 14 ). 

Jadi, dapat dinyatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang 

digunakan manusia dalam kehidupan sebgai wujud budaya masarakat yang 

terbentuk oleh aturan dan kaidah yang berlaku, atau lambang bunyi yang 

digunakan untuk berkomunikasi. 

 

2.1.9.2 Sastra Anak 

Kata sastra anak adalah dua patah kata yang dirangkaiakan menjadi satu 

kata sebut, yaitu dari kata sastra dan kata anak. Menurut Renne Wellek, 1989 

(dalam Santosa, 2007: 8.3 ), sastra berati karya seni imajinatif dengan unsur 

estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, bisa dalam bentuk tulis maupaun 

lisan. Sementara kata anak menurut (KBBI, 1988) dalam Santosa , (2007: 8.3) 

manusia yang masih kecil. Jadi, istilah sastra anak dapat diartikan karya seni 

imajinatif dengan unsur estetisnya domain yang bermediumkan bahasa, baik lisan 

maupun tulis, yang berisi tentang dunia anak serta dapat dipahaminya. Pendapat 

lain, Riris K. Toha-Sarumpaet (1976: 21) dalam (santosa, 2007: 8.3) menyatakan 

bahwa sastra anak adalah karya sastra yang dikonsumsi oleh anak dan diurus serta 

dikerjakan oleh orang tua, jenis karya sastra anak juga meliputi prosa, puisi dan 

drama.  

Peneliti memilih karya sasta anak berupa drama, karena kualitas 

pembelajaran drama dikelas lima masih sangat rendah. 



30 

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sastra anak adalah karya sastra untuk anak- 

anak yang berisikan tentang dunia anak sebagai contoh drama anak. 

 

2.1.9.3 Drama 

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

yang berarti gerak atau perilaku. Kata drama juga berasal dari bahasa Inggris 

“action” kemudian menjadi life presented in action yang berarti suatu kehidupan 

yang disajikan dengan gerak. Menurut (Kosasih, 2008: 81), drama adalah karya 

sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan 

pertikaian dan emosi melalui lakuan dan dialog. Lakuan dan dialog dalam drama 

tidak jauh berbeda dengan lakuan dan dialog yang terjadi dikehidupan sehari-hari. 

Sedangkan menurut Aristoteles dalam (Koarsih, 2008: 81), drama adalah peniruan 

gerak yang memanfaatkan unsur-unsur aktivitas nyata. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa drama adalah jenis karya sastra yang berupa teks 

bersifat dialog yang dapat dipentaskan. 

 

2.1.9.4 Unsur Drama 

Supriyadi (2006: 70),menyatakan unsur drama yaitu:  

(1) tema dan amanat. Tema adalah ide pokok atau persoalan yang menjadi inti 

suatu cerita drama. Sedangakan amanat adalah pesan yang disampaiakan 

pengarang kepada penonton.  

(2) alur atau plot, alau atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara 

sistematis untuk membangun suatu cerita drama. 
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(3) latar atau setting, latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. 

(4) tokoh dan penokohan, tokoh drama adalah orang, binatang, tumbuh-tumbuhan 

yang diguanakan penulis untuk menyampaikan ide atau amanat cerita, penokohan 

adalah watak tokoh dalam cerita. 

Unsur intrinsik dan ekstinsik dalam Rosdiana,(2009: 8.17-8.22) menyatakan 

bahwa unsur intrinsik drama yaitu:  

(1) tokoh, tokoh yang memamerkan drama bisa berupa, boneka, binatang, 

tumbuahan, dan benda mati. Namun, sikap dan tingkah lakunya tetap menggam-

barkan manusia. 

(2) alur, adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan 

sebab akibat. 

(3) latar, merupakan tempat dan waktu sebuah peristiwa. 

(4) tema, merupakan dasar pengembangan seluruh isi cerita. Sedangkan unsur 

ekstrinsik adalah unsur luar drama yang meliputi:  

1) biografi pengarang 

2) psikologi 

3) sosiologi. 

Jadi, yang dinamakan unsur intrinsik dan ekstrinsik merupakan unsur dari 

dalam dan luar drama yang dikemas oleh si pengarang.  

 

2.1.9.5 Pembelajaran Drama dengan Bermain Peran dan STAD 

Dari perpaduan antara bermain peran dan model STAD maka diperoleh 

langkah-langkah pembalajaran sebagai berikut: 
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1) Mulailah dengan menerangkan tujuan pembelajaran 

2) Berilah penguatan sehingga siswa tertarik dengan topik 

3) Guru membuat kelompok dengan kemampuan heterogen 3-5 

anak. 

4) Memebrikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai 

5) Menunjuk kelompok untuk melakonkan skenario yang sudah di 

persiapakan, kelompok lain mengamati setiap adegan yang 

diperankan 

6) Setelah selesai siswa diberi kesempatan untuk menilai 

penampilan masing-masing kelompok dengan mengguanakan 

lembar kerja 

7) Masing- masing kelompok menyamapiakan hasil kesimpulannya 

8) Guru memberikan kesimpualan secara umum 

9) Pemberian Evaluasi 

10) Guru menutup pembelajaran 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Bahan Kajian sebagai acuan tentang penelitian dengan menggunakan 

metode Bermain Peran adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Estu Handayani (20110), yang berjudul 

Metode Role Playing untuk Meningkatkan Prestasi Siswa dalam Pelajaran Bahasa 

Indonesia di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Suruh kalang Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karang Anyar Tahun Pelajaran 2009/2010. Hasil penelitian 

memunjukan bahawa perolehan nilai siswa mengalami peningkatan dari pertama 

ke siklus kedua, yaitu pada pra siklus 6,989, siklus I 7,327, siklus II 7,659, dan 

siklus III 8,073. 

Rika Evalia Ariyanti (2010), juga melaukan penelitian dengan 

menggunakan metode pembelajaran Role playing dengan judul Penerapan Role 

Playing Untuk Meningkatkan Pemahaman Teks Crita Rakyat Pada Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SDN Tegalweru Kabupaten Malang. Penelitian 

dengan meng-gunakan Metode Bermaian Peran (Role Playing) menunjuakan 
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peningkatan hasil belajar, yang ditunukan dengan kenaikan nilai rata-rata siswa. 

Dan juga peningkatan dalam aktivitas belajar dari Siklus I ke Siklus II adalah 13,6 

% dan tingkat pemahaman siswa 20,7%. 

Yasin, M.(2010). Meningkatkan Kemampuan Menemukan Kalimat Utama 

Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD di Kelas IV SDN 

Candibinangun IV Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Hasil PTK 

membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan kalimat utama dalam 

paragraf. Nilai rata-rata kelas meningkat dari 64 pada pra penelitian menjadi 70 

pada siklus I, atau meningkat 6 poin dan meningkat kembali menjadi 75 pada 

siklus II, atau meningkat 5 poin. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 

63% (19 siswa), dan pada siklus II menjadi 87% (26 siswa), atau meningkat 24% 

dan memenuhi indikator keberhasilan penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitaian yang telah dilakukan peneliti tersebut dapat 

disimpulakan bahwa penggunaan  metode bermain peran model STAD tentunya 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu meningkatkan 

ketrampilan guru serta dapat meningkatkan aktifitas  belajar dan hasil beleajar.      

 Untuk itu peneliti terdorong untuk melakukan tindakan terhadap masalah 

pembelajaran dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi drama kelas V semester dua di SDN 02 Bongas, 

Watukumpul, pemalang  dengan menerapkan metode dan model pembelajara 

yaitu metode bermain peran dan model pembelajaran STAD 
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2.3 KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat dijelaskan bahwa adanaya fakta mengenai masalah pembelajaran di 

SDN 02 Bongas Watukumpul, yaitu mengenai kualitas dalam hal ini ketrampilan 

 

        Kondisi Awal 

 

      Tidakan 

Hasil Akhir 

metode yang sesuai dengan tahap-tahap bermain 

peran model STAD 

1) Mulailah dengan menerangkan tujuan 

pembelajaran 

2) Berilah penguatan sehingga siswa tertarik dengan 

topik 

3) Guru membuat kelompok dengan kemampuan 

heterogen 3-5 anak. 

4) Memebrikan penjelasan tentang kompetensi yang 

akan dicapai 

5) Menunjuk kelompok untuk melakonkan skenario 

yang sudah di persiapakan, kelompok lain 

mengamati setiap adegan yang diperankan 

6) Setelah selesai siswa diberi kesempatan untuk 

menilai penampilan masing-masing kelompok 

dengan mengguanakan lembar kerja 

7) Masing- masing kelompok menyamapiakan hasil 

kesimpulannya 

8) Guru memberikan kesimpualan secara umum 

9) Pemberian Evaluasi 

10) Guru menutup pembelajaran 

 

 Kualitas pembelajaran meningkat 

meliputi yaitu: 

Ketrampilan guru meningkat 

Aktivitas siswa meningkat 

Hasil belajar siswa meningkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru belum menerapkan multi metode 

seperti bermain peran dengan inovasi 

STAD 

Siswa kurang motifasi dalam 

pembelajaran, tidak muncul kreatifitas 

Hasil dari pembelajaran masih banyak 

siswa yang belum mencapai KKM 
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guru, aktivitas dan hasil belajar siswa yang kurang diharapkan. Pembelajaran 

bahasa Indonesia yang seharusnya menyenangkan justru malah membuat rasa 

bosan, dikarenakan guru belum menerapakan multi metode 

Dari masalah tersbut peneliti terdorong untuk melakukan perbaikan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode dan model yang lebih 

efektif, dari beberapa macam model dan metode peneliti memilih untuk mene-

rapkan metode pembelajaran bermain peran model STAD. Dengan penggunaan 

metode bermain peran dan model STAD setiap peserta didik di dalam 

pembelajaran dapat memiliki tugas dan tanggung jawab. Sehingga memunculkan 

motivasi untuk belajar. 

Dengan penerapan metode bermain peran model STAD  dapat melatih 

ingatan siswa, melatih kteativitas, melatih kerja sama dan bahasa siswa. 

Diharpakan dengan penerapan metode Pembelajaran bermain peran model STAD 

kualitas pembelajaran meliputi ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia materi drama dapat meningkat. 

 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Dari kerangka yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: “penggunaan metode bermain peran model STAD dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran drama di kelas V SDN 02 Bongas 

Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”, meliputi meningkatkan 

ketrampilan guru, meningkatkan aktivitas sisw dan meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses 

pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam dua siklus yaitu suklus I dan II. 

Prosedur tindakan dimulai dari tahap: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, 

(3) observasi, dan (4) refleksi. Hasil refleksi terhadap tindakan yang dilakukan 

akan digunakan kembali sebagai acuan dalam pencanaan siklus selanjutnya, jika 

tindakan yang dilakukan belum berhasil memecahkan masalah. 

 

3.2 LANGKAH-LANGKAH PTK 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Prosedur penelitian menurut 

(Suhardjono, 2008: 74) dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

SIKLUS I 

Observasi I 
Permasalahan baru 

hasil refleksi Refleksi I 

Perencanaan 

Tindakan II 

 

Pelaksanaan 

Tindakan II 

SIKLUS II 

Penyimpulan dan 

pemaknaan hasil Observasi II Refleksi II 

Jika permasalahan belum 

terselesaikan 
Lanjutkan ke 

siklus berikutnya 

Permasalahan Perencanaan 

Tindakan  II 

 

t 

\uu 

 

 

 

Tindakan I 

 

Pelaksanaan 

Tindakan I 
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Untuk perinciannya adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Perencanaan 

Pada Perencanaan dijelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana dan bagai-

mana tindakan perencanaan dilakukan ( Arikunto, 2009: 17). Perencanaan 

meliputi pengembangan rencana kritis untuk memperbaiki masalah yang ada. Da-

lam langkah ini dilakukan analisis masalah dan penyusunan rencana strategis. 

Program yang akan dilaksanakan disusun dalam bentuk proses pembelajaran. 

Dalam tahap perencanaan ini dibuat berbagai instrumen antara lain: Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Bahan Ajar, Media Pembelajaran , LKS, Kisi-

Kisi, Lembar Soal, Lembar Jawab, Pensekoran, dan Sintaks model pembelajaran. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan terdiri atas   

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap ini dilaksanakan serangkaian tindakan 

penelitian yang berorientasi memperbaiki masalah pembelajaran yang telah 

diidentifikasi.  

 

3.2.3 Observasi 

  Dalam tahap observasi, dilakukan kegiatan untuk mengetahui keefektifan 

didalam pelaksanaan tindakan. Pengamatan yang dilakukan merupakan bahan 

utama mengenai data di kelas sebagai bahan yang selanjutnya dianalisis. Melalui 

observasi dihasilkan data kegiatan siswa selama  pembelajaran, maupun data 

untuk mengetahui tingkat ketrampilan guru dalam melakasanakan pembelajaran. 
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Data yang diperoleh pada siklus I dijadikan sebagai bahan refleksi dan digunakan 

sebagai acuan dalam perbaikan siklus II Pada tahap pengamatan difokuskan pada 

ketrampilan guru dan aktivitas belajar siswa, sedangkan data untuk hasil belajar 

siswa  diperoleh melalui tes tertulis 

 

3.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan dari kegiatan perencanaan, pelaksanan, dan observasi yang 

dilakukan pada siklus I. Dalam refleksi dibahas evaluasi terhadap keseluruhan 

proses dan dampak tindakan, yang dapat mengarahkan pada identifikasi masalah 

pada siklus ke II. 

 Dalam tahap refleksi, peneliti akan melihat hasil perencanaan, tindakan dan 

pengamatan kemudian melakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan secara kritis 

terhadap perubahan yang terjadi pada guru dan siswa. Hasil kajian ini menjadi 

bahan untuk mengambil langkah selanjutnya, mencari solusi untuk memecahkan 

masalah atau kelemahan yang timbul untuk menyusun siklus berikutnya.  

 

3.3 SUBJEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru dan  siswa kelas V dengan jumlah siswa 

35 yaitu untuk siswa  laki-laki dengan jumlah  11  dan  siswa perempuan 24. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 02 Bongas Desa Bongas, Kecamatan 

Watukumpul Kabupaten Pemalang.  
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3.4 FAKTOR YANG  DITELITI 

Faktor- faktor yang akan diteliti adalah sebgai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam  pembelajaran bahasa Indonesia materi drama 

dengan bermain peran model STAD 

2) Aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonseia materi drama 

dengan menggunakan bermain peran model STAD 

3) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi drama dengan 

menggunakan bermain peran model STAD. 

 

3.5 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua siklus yaitu siklus I dan siklus II, pada 

siklus ini meliputi, kegiatan perencanaa, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. 

 

3.5.1 Siklus I 

Siklus I,dilaksanakan dalam satu pertemuan  meliputi: pendahuluan, ke-

giatan inti, dan kegiatan akhir yang dilaksanakan satu pertemuan 70 menit. 

3.5.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan ini  mencakup: Menentukan kompetensi dasar yang 

akan diajarkan, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menyiapkan 

sumber dan media pembelajaran  buku, alat pembelajaran, naskah drama, 

Menyusun intrumen tes dan non tes, intrumen tes yaitu soal-soal sedangkan 
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intrumen non tes meliputi lembar pengamatan siswa dan ketrampialan guru, 

Menyusun rencana pengelolaan data 

3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini akan diterapkan metode 

bermain peran yang dipadukan dengan model STAD pada pembelajaran, adapun 

sintaks pembelajaran sebagai berikut: 

 

1. Guru menerangkan tujuan pembelajaran 

2. Guru memberikan penguatan sehingga  

3. Guru membuat kelompok dengan kemampuan heterogen 3-5 anak. 

4. Memebrikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai 

5. Guru memberikan sebuah kuis/pertanyaan pada setiap kelompok 

6. Menunjuk kelompok yang berhasil dengan benar dalam menjawab 

kuis untuk melakonkan skenario yang sudah di persiapakan, 

kelompok lain mengamati setiap adegan yang diperankan 

7. Setelah selesai siswa diberi kesempatan untuk menilai penampilan 

masing-masing kelompok dengan mengguanakan lembar kerja 

8. Masing-masing kelompok menyamapiakan hasil ke-simpulannya 

9. Guru memberikan kesimpualan secara umum 

10. Pemberian Evaluasi 

11. Guru menutup pembelajaran 

 

 

Selama pelaksanakan tindakan, dilakukan observasi yang melibatkan teman 

sejawat. 

3.5.1.3 Observasi 

 Sesuai dengan tujuan penelitian maka obsservasi difokuskan pada: 

1) Pengamatan ketrampilan guru dalam pembelajaran dilakukan oleh teman 

sejawat. 

2) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dilakukan oleh teman sejawat meliputi 

7 aktivitas siswa meliputi, visual activities, oral activities, listening 
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activities, writing actifities, motor activities, mental activities, emotional 

activities.  

3.5.1.4 Refleksi  

 Refleksi sebagai bahan evaluasi menetapkan kesimpulan yang mencangkup 

permasalahan-permasalahan yang muncul selama pembelajaran pada siklus I, 

sebagai acuan untuk melaksanakan siklus ke II 

 

3.5.2 Siklus II 

 Pada siklus II, seperti halnya siklus I yaitu satu pertemuan yaitu terdiri dari 

kegiatan pokok dan pendahuluan. 

3.5.2.1 Perencanaan 

 Tahap perencanaan ini  mencakup: Menentukan kompetensi dasar yang 

akan diajarkan, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menyiapkan 

sumber dan media pembelajaran  buku, alat pembelajaran, naskah drama, 

Menyusun intrumen tes dan non tes, intrumen tes yaitu soal-soal sedangkan 

intrumen non tes meliputi lembar pengamatan siswa dan ketrampialan guru, 

menyusun rencana pengelolaan data 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan siklus II merupakan perbaikan dari tindakan 

siklus I. Pada tahap ini akan diterapkan metode bermain peran yang dipadukan 

dengan model STAD. 

3.5.2.3 Observasi  

Sama dengan halnya siklus I observasi pada fokus II yaitu difokuskan pada : 
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1) Pengamatan ketrampilan guru dalam pembelajaran dilakukan oleh teman 

sejawat. 

2)   Pengamatan terhadap aktifitas siswa dilakukan oleh teman sejawat meliputi 

7 aktivitas siswa meliputi, visual activities, oral activities, listening 

activities, writing actifities, motor activities, mental activities, emotional 

activities.  

3.5.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus ini dilakukan untuk menganalisis semua kegiatan 

yang dilakukan pada siklus II, sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah hasil 

penelitian sudah memenuhi indikator keberhasilan apa tidak. 

 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

 Data yaitu diperoleh dari sumber data meliputi guru, siswa dan catatan 

lapangan sedangkan jenis data antara lain data kuantitatif dan kualitatif untuk 

teknik pengumpulannya menggunakan tes dan non tes. 

 

3.6.1 Sumber Data 

1) Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi, wawancara dan catatan 

lapangan. 

2) Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi, wawncara, dan catatan 

lapangan yang meliputi 7 aktivitas siswa. 
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 Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan,  

dan hasil foto maupun video 

3) Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran. 

 

3.6.2 Jenis Data 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa tes for-

matif, kemudian di analisis dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

a. Membuat rekapitulasi nilai tes tertulis dan performasi siswa 

b. Menghitung nilai akhir siswa 

c. Menghitung nilai rata-rata kelas siswa  

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil pengamatan aktivitas siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, dan aktivitas guru pada saat mengajar. Data kualitatif 

yang akan dikumpulkan berupa data hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran  bermain peran drama. Selain data 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa, data kualitatif juga diperoleh dari hasil 

pengamatan terhadap performansi guru dalam pembelajaran drama. Setelah mem-

peroleh data melalui lembar observasi dan performansi guru, maka data tersebut 

dijadikan dasar untuk mengambil tindakan pada setiap siklus. 



44 

 

 

ketrampilan mengajar guru diamati menggunakan Alat Penilaian 

Kompetensi Guru (APKG). Penilaian ketrampilan  guru merupakan penilaian 

yang dilakukan oleh teman sejawat. Data yang diperoleh dari siklus I dan siklus II 

dibandingkan dengan cara melihat hasil nontes, akan diketahui adanya perubahan 

perilaku siswa dan peningkatan akaivitas belajar drama. 

 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, dokumentasi dan tes yang me-

liputi tes tertulis yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

 Teknik analisis data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengolah 

fakta yang diperoleh. 

 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Analisis data tes secara kuantitatif dihitung dengan cara persentase melalui 

langkah-langkah; (1) merekap nilai yang diperoleh siswa, (2) menghitung nilai 

akhir dari hasil belajar siswa, (3) menghitung nilai rata-rata kelas, kemudian (4) 

menghitung persentase ketuntasan belajar. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

1) Menentukan Nilai Akhir Hasil Belajar 

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar siswa digunakan rumus nilai 

akhir (BSNP, 2007: 25) sebagai berikut: 

Rumus:  NA =           x 100 

 

Sm

Sp
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Keterangan: NA= nilai akhir 

Sp = skor perolehan 

Sm = skor maksimal 

2) Menentukan Nilai Rata-rata Kelas 

    Untuk menentukan nilai rata-rata kelas dapat diketahui dengan mengguna-

kan rumus nilai rata-rata kelas (Sudjana, 2010: 109) sebagai berikut: 

  =  



  

Keterangan :      = nilai rata-rata kelas 

  
 
= jumlah nilai akhir 

   N      = banyaknya subjek  

3) Menentukan Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

Menentukan tuntas belajar klasikal diperoleh dengan menggunakan rumus 

TBK menurut Andrijati (dalam Syukur, 2011: 42)  

sebagai berikut: 

100% X 
seluruhnya siswaJumlah 

KKM memenuhi yang siswaJumlah 
 TBK 

 

Keterangan:   TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Teknik analisis data deskriptif ini berupa penggambaran atau deskripsi dari hasil 

observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan. Hasil observasi tersebut 

dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis. yang 

meliputi ketrampilan guru, aktivitas. Hasil analisis data digunakan sebagai acuan 
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dalam pengambilan langkah perbaikan tindakan selanjutnya. Dengan uraian 

sebgai berikut: 

1) Menentukan sekor perolehan ketrampilan guru 

Rumus: 

100% X 
 MaksimalSkor 

Perolehan Skor 
 Akhir Skor 

 

Skor Maksimal : 52 

Skor Minimal : 13 

Skala nilai ketrampilan guru ( UNNES, 2010: 55) 

 

No 
Nilai Angka Nilai Huruf 

 86 – 100 A 

 81 – 85 AB 

 71 – 80 B 

 66 – 70 BC 

 61 - 65  C 

 56 -  60 CD 

 51 – 55 D 

 < 50 E 

 

  

2) Menentukan skor aktivitas siswa 

Rumus 

100% X 
 MaksimalSkor 

Perolehan Skor 
 Akhir Skor 

 

Skor Maksimal : 28 

Skor Minimal : 7 
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 Skala Nilai aktivitas siswa 

Kriteria 

Aktivitas Siswa 

 

Kategori 

86 – 100 Sangat Aktif 

71 – 85 Aktif 

56 – 70 Cukup 

41 – 55 Kurang 

 

 

 Data yang diperoleh siklus I dan siklus II dibandingkan dengan cara melihat 

hasil nontes, sehingga akan diketahui adanya perubahan perilaku siswa dan 

peningkatan keterampilan bermain drama. 

 

3.7  INDIKATOR KEBERHASILAN 

  Indikator keberhasilan dengan metode bermain peran model STAD adalah:  

1) Ketrampilan guru diakatakan berhasil jika skor ketrampilan guru minimal 71 

kategori B 

2) Aktivitas siswa dikatakan berhasil jika: 

a. Setiap individu memperoleh skor minimal 71 kategori Aktif 

b. Rata-rata keaktifan kelas 70 % 

3) Hasil belajar siswa dikatakan berhasil jika: 

a. Setiap individu memperoleh nilai minimal 65. 

b. Rata- rata kelas 70 

c. Tuntas belajar klasikal 75% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Peneliti telah melaksanakan penelitian meningkatkan kulaitas pembelajaran 

drama dengan menggunakan bermain peran dan model STAD pada kelas V SDN 

02 bongas, yang dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus pertama pada tanggal 16 

mei 2013 dan siklus kedua tanggal 23 mei 2013. Pada bab IV ini akan diuraikan 

hasil penelitian dan pembahasan data hasil penelitian.  

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil 

data dalam penelitian ini meliputi teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Teknik 

tes digunakan peneliti untuk memperoleh data hasil belajar bermain drama. Jenis 

tes yang digunakan peneliti yaitu tes esai. Teknik nontes digunakan peneliti untuk 

memperoleh data ketrampilan guru dan aktivitas belajar siswa. 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi data siklus I dan 

deskripsi data siklus II 

 

4.1.1 Deskripsi Data Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam satu kali pelaksanaan pembelajaran. Pertemuan 

pembelajaran dilaksanaan pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013. Penelitian yang 

dilakukan pada siklus I meliputi: 
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4.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I, meliputi: pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir yang dilaksanakan satu pertemuan 70 menit, tahap perencanaan ini  

mencakup: Menentukan kompetensi dasar yang akan diajarkan, membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan sumber dan media pembelajaran  buku, 

alat pembelajaran, naskah drama, Menyusun intrumen tes dan non tes, intrumen 

tes yaitu soal-soal sedangkan intrumen non tes meliputi lembar pengamatan siswa 

dan keterampilan guru, menyusun rencana pengelolaan data dan kegiatan 

berikutnya adalah tahap pelaksanaan tindakan.  

 

4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini akan diterapkan metode bermain peran yang dipadukan 

dengan model STAD pada pembelajaran. adapun sintaks model STAD adalah 

sebgai berikut: 

A. Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

1. Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

a. Guru memberi salam 

b. Guru meminta ketua kelas memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

2. mengkondisikan peralatan, seperti: alat tulis, penghapus, buku paket, 

media pembelajaran 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Memberikan motivasi 
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5. Memberikan Apersepsi: 

Anak-anak apakah kamu kenal dengan artis cilik Nizam? Sekarang dia 

sudah bisa beli rumah sendiri, mobil sendiri, hanya dengan bermain 

peran. Apakah kalian mau seperti Nizam? 

B. Kegiatan Inti (40 Menit) 

1. Siswa memperhatikan contoh-contoh drama( eksplorasi). 

2. Siswa memperhatikan informasi guru tentang bermain peran                 

( eksplorasi). 

3. Siswa membentuk kelompok heterogen 3-5 . 

4. Pembagian bermain peran kepada siswa yang dilakukan oleh guru         

(elaborasi). 

5. Setiap kelompok berlatih bermain peran (elaborasi dan konfirmasi). 

6. Setiap kelompok memperagakan drama (elaborasi). 

7. Kelompok lain memberikan tanggapan atas pementasan drama 

(elaborasi). 

8. Guru memberikan kuis. 

9. Guru bersama murid menyimpulkan peran drama (konfirmasi) 

10. Pemberian penghargaan yan dilakukan oleh guru. 

C. Kegiatan Akhir ( 20 Menit) 

1. Bersama dengan siswa, guru menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dibahas yaitu tentang drama. 

2. Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa. 
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3. Bersama guru siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi 

yang telah dikerjakan siswa. 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

4.1.1.3 Observasi 

 Selama pelaksanakan tindakan, dilakukan observasi pengambilan data 

kualitatif yang diperoleh dari observasi dan data kuantitatif yang diperoleh dari 

tes formatif yang meliputi : 

3) Pengamatan ketrampilan guru dalam pembelajaran dilakukan oleh teman 

sejawat. 

4) Pengamatan terhadap aktifitas siswa dilakukan oleh teman sejawat meliputi 

7 aktifitas yaitu, visual activities, oral activities, listening activities, writing 

actifities, motor activities, mental activities, emotional activities selanjunya 

Hasil belajar siswa diperoleh melalui tes tertulis. 

5) dilakukan kegiatan refleksi yang mencangkup permasalahan-permasalahan 

yang muncul selama pembelajaran pada siklus I. 

1) Ketrampilan Guru 

Performansi guru dalam mengajar dinilai dengan menggunakan Alat 

Penilaian Kompetensi Guru (APKG).  

Berdasarkan tabel 4.1 hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran siklus I, 

mendapatkan skor 73 degan kategori B, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

tabel berikut: 
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Tabel 4.1. Hasil Observasi Ketrampilan Guru Siklus I 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemam-

puan 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pengkondisian kelas (keteram-

pilan membuka pelajaran) 

  

 

 

 

  

3 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keteram-

pilan membuka pelajaran) 

   

 

  

3 

3. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi 

(keterampilan membuka pelajaran) 

   

 

  

3 

4. Memilih media pembelajaran yang relevan 

(keterampilan bervariasi) 

  

 

   

2 

5. Menjelaskan materi kepada siswa (keteram-

pilan menjelaskan) 

   

 

 

 

 

4 

6. Membentuk  siswa ke dalam kelompok 

(keterampilan mengelola kelas) 

   

 

  

3 

7. Menyajikan wacana untuk dianalisis siswa 

(keterampilan menjelaskan) 

  

 

   

2 

8. Membimbing penyelidikan kelompok (keteram-

pilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

keterampilan membimbing kelompok kecil ) 

   

 

  

3 

9. Melakukan tanya jawab kepada siswa (keteram-

pilan bertanya) 

   

 

  

3 

10. Memberikan  kesempatan kelompok un-tuk 

menyajikan hasil karya (keterampilan variasi) 

    

 

 

4 

11. Memberikan penguatan terhadap presentasi 

kelompok (keterampilan memberi penguatan) 

  

 

   

2 

12. Melakukan refleksi pembelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran) 

  

 

   

2 

13. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

(keterampilan menutup pelajaran) 

   

 

 

 

 

4 

 Jumlah  4 6 3 38 

Skor     73 

Kategori     B 
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Dari hasil lembar observasi ketrampilan guru pada siklus I untuk setiap 

indikator diperoleh: 

Pada indikator pertama memperoleh skor 3 dikarenakan guru belum 

mengadakan pengaturan tempat duduk pada saat pengkondisian kelas, 

penyampaian tujuan pembelajaran guru memperoleh skor 3 karena guru mampu 

menyampaikan tujuan dengan jelas tapi tidak ditulis di papan tulis, melakukan 

apersepsi memperoleh skor 3 karena apersepsi sudah relevan namun tidak 

dikaitkan dengan materi sebelumnya, memilih media pembelajaran memperoleh 

skor 2 media sesuai materi tetapi tidak menarik, menjelaskan materi kepada siswa 

memperoleh skor 4 karena sudah sesuai indikator dengan dikaitkan disiplin ilmu 

lain, membentuk siswa kedalam kelompok memperoleh skor 3 karena masih 

membentuk kelompok secara acak, menyajikan wacana untuk dianalisis siswa 

mendapatkan skor 2 masalah tidak sesuai materi tetapi sudah terkini, membimbing 

penyelidikan kelompok mendapatkan skor 3 karena guru masih membimbing 

beberapa kelompok saja, melakukan tanya jawab mendapatkan skor 3 karena guru 

hanya melakukan tanya jawab kepada individu saja, memberikan kesempatan 

kepada kelompok untuk menyajikan hasil karya mendaptkan skor 4 karena guru 

sudah memberikan kesempatan kepada semua kelompok, memberikan penguatan 

kepada presentasi kelompok mendapat skor 2 karena guru hanya memberikan 

penghargaan kepada satu kelompok, melakukan refleksi pembelajaran 

mendapatkan skor 2 karena hanya melakukan refleksi dari hasil belajar saja tidak 

membuat perbaikan, memberikan evaluasi mendapatkan skor 4 karena sudah 

melakukan refleksi dan menindak lanjuti.  
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Hasil Observasi ketrampilan guru pada siklus I, memperoleh skor 73 

dengan kategori B hal ini masih banyak kekurangan-kekurangan meliputi, (1) 

ketrampilan menjelaskan guru masih rendah (2) ketrampilan dalam memberikan 

variasi masih sangat minimal, (3) guru sangat jarang memberikan penguatan. 

2) Aktivitas Siswa  

Tabel 4.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Nama Skor Nilai Kategori 

1 AN 21 75 Aktif 

2 AI 22 79 Aktif 

3 DAP 20 71 Aktif 

4 DM 25 89 Sangat Aktif 

5 HS 21 75 Aktif 

6 IU 20 71 Aktif 

7 I 17 61 Cukup 

8 IAK 17 61 Cukup 

9 KR 23 82 Aktif 

10 KK 20 71 Aktif 

11 KM 17 61 Cukup 

12 KK 21 75 Aktif 

13 KN 17 61 Cukup 

14 KN 20 71 Aktif 

15 LP 25 89 Sangat Aktif 

16 MS 14 50 Kurang 

17 M 20 71 Aktif 
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No Nama Skor Nilai Kategori 

18 N 21 75 Aktif 

19 NAM 17 61 Cukup 

20 NM 21 75 Aktif 

21 NA 23 82 Aktif 

22 NA 21 75 Aktif 

23 ND 21 75 Aktif 

24 NH 22 79 Aktif 

25 RN 22 79 Aktif 

26 RK 21 75 Aktif 

27 RA 17 61 Cukup 

28 S 20 71 Aktif 

29 SU 20 71 Aktif 

30 TS 17 61 Cukup 

31 WS 22 79 Aktif 

32 WF 21 75 Aktif 

33 YO 21 75 Aktif 

34 YO 21 75 Aktif 

35 P 20 71 Aktif 

Jumlah  2528  

Rata- rata  72  

Perentase  72 % 77% 
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Aktivitas siswa diamati dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa, pengamatan dilakukan pada siswa kelas V SDN 02 Bongas meliputi 7 

indikator sesuai pada lembar indikator, pengamatan ini bertujuan untuk 

mengetahui perilaku keaktifan siswa selama proses pembelajaran.  

Dari tabel observasi siswa siklus I terdapat 8 siswa yang belum mencapai 

kategori aktif dengan skor minimal 71, hal ini dikarenakan (1) siswa masih asing 

melakukan peran drama  (2) siswa masih merasa malu dan tidak serius, tidak 

berani memberikan tanggapan terhadap kelompok lain. Sedangkan untuk  rata-rata 

kektifan siswa mencapai persentase 72 %, sudah mencapai indikator. 

3) Hasil Belajar Siswa 

Tabel 4.3. Hasil Tes Tertulis Siklus I 

No Nama Skor Keterangan 

1 AN 80 T 

2 AI 80 T 

3 DAP 70 T 

4 DM 70 T 

5 HS 70 T 

6 IU 70 T 

7 I 60 TT 

8 IAK 70 T 

9 KR 70 T 

10 KK 70 T 

11 KM 70 T 

12 KK 70 T 

13 KN 70 T 
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No Nama Skor Keterangan 

14 KN 70 T 

15 LP 80 T 

16 MS 50 TT 

17 M 70 T 

18 N 80 T 

19 NAM 70 T 

20 NM 80 T 

21 NA 80 T 

22 NA 80 T 

23 ND 70 T 

24 NH 70 T 

25 RN 70 T 

26 RK 80 T 

27 RA 60 TT 

28 S 70 T 

29 SU 70 T 

30 TS 70 T 

31 WS 80 T 

32 WF 70 T 

33 YO 80 T 

34 YO 70 T 

35 P 80 T 

Jumlah 2460  

Rata- rata 70  

Perentase 70,28%  

TBK  91% 
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Hasil belajar merupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan, tes diperoleh 

dari tes tertulis dengan memberikan soal individu yang berupa soal esai. 

Dapat dijelaskan pada siklus I siswa yang belum mendapatkan nilai ≥65 

dinyatakan belum tuntas belajar yaitu sebanyak 3 siswa atau sekitar 9%, hal ini 

dikarenakan siswa tidak fokus pada materi hanya fokus pada latiah bermain peran. 

Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai ≥65 dinyatakan telah tuntas belajar 

yaitu sebanyak 31 siswa atau 91%. Sedangkan pada siklus I ketuntasan  klasikal 

yaitu 91%. Sehingga melebihi dari target yang ditentukan, untuk nilai rata-rata 

kelas pada siklus I memperoleh sekor 72. Dari hasil yang diperoleh, untuk rata-

rata siswa sudah memenuhi indikator yang telah ditentukan. 

4.1.1.4  Refleksi 

Secara garis besar kegtiatan pembelajaran pada siklus I sudah cukup baik 

tetapi masih terdapat beberapa variabel yang perlu diperbaikai yaitu: 

1) Guru belum menggunakan media pembelajaran yang relevan, 2) Guru kurang 

memberikan penguatan terhadap presentasi kelompok, 3) Guru dalam merefleksi 

pemebelajaran tidak ditindaklanjuti, 4) Siswa masih asing dalam bermain drama 

sehingga masih malu dan tidak serius, 5) Siswa belum berani memberikan 

tanggapan kepada kelompok lain 6) Siswa tidak fokus pada materi. 

 

4.1.2  Deskripsi Data Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dalam satu kali pelaksanaan pembelajaran. 

Pertemuan pembelajaran dilaksanaan pada hari kamis tanggal 23 Mei 2013 

meliputi: 
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4.1.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus II, meliputi: pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir yang dilaksanakan satu pertemuan 70 menit, tahap perencanaan ini  

dilaksanakan berdasarkan acuan refleksi dari siklus I yang masih mengalami 

kekurangan. Meliputi menentukan kompetensi dasar yang akan diajarkan, 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan sumber dan media 

pembelajaran  buku, alat pembelajaran, naskah drama hakikat berdoa yang benar, 

Menyusun intrumen tes dan non tes, intrumen tes yaitu soal-soal sedangkan 

intrumen non tes meliputi lembar pengamatan siswa dan ketrampialan guru, 

menyusun rencana pengelolaan data dan kegiatan berikutnya adalah tahap 

pelaksanaan tindakan.  

 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini akan diterapkan metode bermain peran yang dipadukan 

dengan model STAD pada pembelajaran. adapun sintaks model STAD adalah 

sebgai berikut: 

A. Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

1. Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

a. Guru memberi salam 

b. Guru melakukan presensi 

2. mengkondisikan peralatan, seperti: alat tulis, penghapus, buku paket, 

media pembelajaran 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Memberikan motivasi 

5. Memberikan Apersepsi: 

      Anak-anak kali ini kita kembali akan memperagakan drama dengan 

judul yang berbeda. Apkah kalian masih semangat?.. 

 

B. Kegiatan Inti ( 40 Menit) 

1. Siswa memperhatikan contoh-contoh drama( eksplorasi) 
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2. Siswa memperhatikan informasi guru tentang bermain peran                 

(eksplorasi) 

3. Siswa membentuk kelompok heterogen 3-5  

4. Pembagian bermain peran kepada siswa yang dilakukan oleh guru         

(elaborasi) 

5. Setiap kelompok berlatih bermain peran (elaborasi dan konfirmasi) 

6. Setiap kelompok memperagakan drama (elaborasi) 

7. Kelompok lain memberikan tanggapan atas pementasan drama 

(elaborasi) 

8. Guru memberikan kuis 

9. Guru bersama murid menyimpulkan peran drama (konfirmasi) 

10. Pemberian penghargaan yan dilakukan oleh guru 

C. Kegiatan Akhir ( 20 Menit) 

1. Bersama dengan siswa, guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dibahas yaitu tentang drama 

2. Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa 

3. Bersama guru siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi yang 

telah dikerjakan siswa 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 

4.1.2.3 Observasi 

 Selama pelaksanakan tindakan, dilakukan observasi pengambilan data 

kualitatif yang diperoleh dari observasi dan data kuantitatif yang diperoleh dari 

tes formatif yang meliputi : 

1)  Pengamatan ketrampilan guru dalam pembelajaran dilakukan oleh teman 

sejawat. 

2) Pengamatan terhadap aktifitas siswa dilakukan oleh teman sejawat meliputi 

7 aktifitas yaitu, visual activities, oral activities, listening activities, writing 

actifities, motor activities, mental activities, emotional activities  

3) Hasil belajar siswa 

sengkapnya sebagai berikut: 
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1) Ketrampilan Guru 

Performansi guru dalam mengajar dinilai dengan menggunakan Alat 

Penilaian Kompetensi Guru (APKG).  

Berdasarkan tabel 4.4, hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran siklus II, 

mendapatkan skor 38 degan kategori baik, selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran tabel berikut: 

Tabel 4.4. Hasil Observasi Ketrampilan Guru Siklus II 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemam

puan 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pengkondisian kelas 

(keterampilan membuka pelajaran) 

  

 

 

 

  

3 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran) 

   

 

  

3 

3. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi 

(keterampilan membuka pelajaran) 

   

 

  

3 

4. Memilih media pembelajaran yang relevan 

(keterampilan bervariasi) 

  

 

   

2 

5. Menjelaskan materi kepada siswa (keterampilan 

menjelaskan) 

   

 

 

 

 

4 

6. Membentuk  siswa ke dalam kelompok 

(keterampilan mengelola kelas) 

   

 

  

3 

7. Menyajikan wacana untuk dianalisis siswa 

(keterampilan menjelaskan) 

  

 

 

 

  

3 

8. Membimbing penyelidikan kelompok (keteram-

pilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

keterampilan membimbing kelompok kecil ) 

   

 

 

 

 

4 

9. Melakukan tanya jawab kepada siswa 

(keterampilan bertanya) 

   

 

  

3 

10. Memberikan kesempatan semua kelompok 

untuk menyajikan laporan (keterampilan variasi) 

    

 

 

4 
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Dari hasil lembar observasi ketrampilan guru pada siklus II untuk setiap 

indikator diperoleh: 

Untuk indikator dalam menyajikan wacana untuk dianalisis siswa 

mendapatkan skor 3 karena guru sudah menyajikan masalah sesuai materi,untuk 

indikator membimbing penyelidikan kelompok mendapatkan skor 4 karena guru 

sudah membimbing setiap kelompok, pada indikator memberikan penguatan 

kepada presentasi kelompok mendapat skor 3 karena guru sudah memberikan 

penghargaan kepada sebagian besar  kelompok, melakukan refleksi pembelajaran 

mendapatkan skor 3 karena guru sudah melakukan refleksi pada proses dan hasil 

belajar. Hasil observasi siklus II untuk ketrampilan guru memperoleh skor 80 

dengan kategori B hal ini mengalami peningkatan dibanding pada siklus I dengan 

perolehan skor 73 

 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemam

puan 

1 2 3 4 

11. Memberikan penguatan terhadap presentasi 

kelompok (keterampilan memberi penguatan) 

  

 

 

 

  

3 

12. Melakukan refleksi pembelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran) 

  

 

 

 

  

3 

13. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

(keterampilan menutup pelajaran) 

   

 

 

 

 

4 

 

 

 

Jumlah  1 8 4 42 

Skor     80 

Kategori     B 
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2) Aktifitas Siswa  

Tabel 4.5. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Nama Skor Nilai Kategori 

1 AN 21 75 Aktif 

2 AI 23 82 Aktif 

3 DAP 20 71 Aktif 

4 DM 25 89 Sangat Aktif 

5 HS 21 75 Aktif 

6 IU 21 75 Aktif 

7 I 20 71 Aktif 

8 IAK 21 74 Aktif 

9 KR 23 82 Aktif 

10 KK 20 71 Aktif 

11 KM 20 71 Cukup 

12 KK 21 75 Aktif 

13 KN 20 71 Aktif 

14 KN 20 71 Aktif 

15 LP 25 89 Sangat Aktif 

16 MS 18 64 Cukup 

17 M 20 71 Aktif 

18 N 21 75 Aktif 

19 NAM 20 71 Aktif 

20 NM 21 75 Aktif 

21 NA 23 82 Aktif 
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No Nama Skor Nilai Kategori 

22 NA 21 75 Aktif 

23 ND 21 75 Aktif 

24 NH 22 79 Aktif 

25 RN 22 79 Aktif 

26 RK 22 79 Aktif 

27 RA 20 71 Aktif 

28 S 20 71 Aktif 

29 SU 21 75 Aktif 

30 TS 20 71 Aktif 

31 WS 25 89 Aktif 

32 WF 23 82 Aktif 

33 YO 21 75 Aktif 

34 YO 21 75 Aktif 

35 P 23 82 Aktif 

Jumlah  2658  

Rata- rata  76  

Perentase  76% 97% 

 

Aktivitas siswa dinilai dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa, pengamatan dilakukan pada siswa kelas V SDN 02 Bongas meliputi 7 

indikator sesuai pada lembar indikator, pengamatan ini bertujuan untuk 

mengetahui perilaku keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 
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Hasil observasi observasi siklus II untuk keaktifan siswa terdapat 1 siswa 

yang belum mencapai kategori aktif dengan nilai minimal 71, dikarenakan siswa 

ini kurangnya kesiapan dan keseriusan dalam belajar. sedangkan nilai rata-rata 

kektifan siswa mencapai persentase 76 %, hal ini mengalami peningkatan. 

3) Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan, tes diperoleh dari tes 

tertulis dengan memberikan soal individu yang berupa soal esai. 

Tabel 4.6. Hasil Tes Tertulis Siklus II 

No Nama Skor Keterangan 

1 AN 90 T 

2 AI 80 T 

3 DAP 80 T 

4 DM 80 T 

5 HS 80 T 

6 IU 70 T 

7 I 70 T 

8 IAK 70 T 

9 KR 80 T 

10 KK 70 T 

11 KM 70 T 

12 KK 70 T 

13 KN 70 T 

14 KN 70 T 

15 LP 90 T 

16 MS 60 TT 
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No Nama Skor Keterangan 

17 M 70 T 

18 N 80 T 

19 NAM 70 T 

20 NM 90 T 

21 NA 90 T 

22 NA 80 T 

23 ND 70 T 

24 NH 70 T 

25 RN 80 T 

26 RK 80 T 

27 RA 70 T 

28 S 70 T 

29 SU 70 T 

30 TS 70 T 

31 WS 90 T 

32 WF 80 T 

33 YO 80 T 

34 YO 70 T 

35 P 80 T 

Jumlah 2660  

Rata- rata 76  

Perentase 76%  

TBK  97% 
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 Pada siklus II hasil belajar siswa mengalami kenaikan yaitu dipaeroleh: 

Hasil belajar tuntas individu indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 

sebesar 65 merupakan nilai KKM SDN 02 Bongas, Watukumpul. Siswa yang 

belum mendapatkan nilai ≥65 dinyatakan belum tuntas belajar yaitu sebanyak 1 

siswa atau sekitar 3%. Siswa yang mendapatkan nilai ≥65 dinyatakan telah tuntas 

belajar yaitu sebanyak 34 siswa atau sekitar 97%. Jika melihat indikator 

keberhasilan sebesar 75% . Sedangkan pada siklus II ketuntasan  klasikal yaitu 

97%, sehingga melebihi dari target yang ditentukan. Untuk nilai rata-rata kelas 

dilihat dari indikator keberhasilan skor minimal 65 dan pada siklus  

II ini memperoleh sekor 76 hal ini sudah memenuhi indikator keberhasilan. 

4.1.2.4 Refleksi 

Secara garis besar kegiatan pembelajaran pada siklus II sudah baik 

dikarenakan sudah mencapai target idikator yang ditentukan, yaitu untuk skor 

ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar sudah memenuhi target 

sehingga penelitian ini dihentikan sampai dengan pada siklus II. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Dari hasil siklus I dan siklus II pembahasan yang akan diuaraikan meliputi 

hasil observasi ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Kegitan 

pembelajaran bermain drama melalui model pembelajaran Bermain Peran model 

STAD. 
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4.2.1.1 Hasil Observasi Ketrampilan Guru 

Hasil observasi ketrampilan guru pada siklus I mendapar skor 73 dan pada 

siklus II mengalami peningkatan skor menjadi 80. Pada siklus I penggunaa 

metode bermain peran model STAD sudah cukup baik diterapkan tetapi masih 

terdapat permasalahan-permasalaha yang ada. Pada saat pengkondisian kelas 

pengaturan tempat duduk tidak dilaksanakan sehingga kesiapan menerima 

pembelajaran masih kurang, didalam penyampaian tujuan pembelajaran guru 

hanya menyampaikan secara lisan tidak tertulis, pada saat melakukan apersepsi 

guru sudah cukup baik dan relevan terhadap materi hanya tidak dikaitkan dengan 

materi sebelumnya, untuk penggunaan media pembelajaran sudah dapat 

menjangkau semua siswa tetapi kurang menarik, dalam penjelasan ketrampilan 

kepada siswa guru  sudah sesuai dengan indikator dan disesuaikan dengan disiplin 

ilmu yang lain, dalam pembentukan  kelompok sudah hetrogen tetapi hanya 

berdasarkan prestasi hal ini dikarenakan siswa tidakmau dikelompokkan ber-

dasarkan jenis kelamin, kekurangan guru dalam penyajian wacana tidak sesuai 

dengan materi, guru dalam ketrampilan mengajar kelompok kecil belum bisa 

menjangkau semua kelompok sehingga beberapa kelompok masih mengalami 

kesulitan tentang tata cara bermain drama, guru dalam melakukan tanya jawab 

kurang mendapat respon dari siswa dikarenakan siswa masih merasa malu dan 

belum terbiasa, kesempatan yang diberikan guru dalam menyajikan hasil karya 

sudah mencangkup semua kelompok dan memberikan penghargaan terhadap 

kelompok yang terbaik, dalam refleksi pembelajaran guru hanya tertuju pada hasil 

pembelajaran tidak pada proses  kemudian dilakukan evaluasi 
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Pada siklus II hasil observasi terhadap ketrampilan guru mengalami 

peningkatan. Guru pada saat pada saat membuka pembelajaran sudah melakukan 

presensi dan pengaturan tempat duduk sehingga siswa siap dalam belajar, didalam 

penyampaian tujuan pembelajaran guru hanya menyampaikan secara lisan hal ini 

karena waktu sangat terbats, pada saat melakukan apersepsi guru sudah cukup 

baik dan relevan terhadap materi , untuk penggunaan media pembelajaran sudah 

dapat menjangkau semua siswa, dalam penjelasan ketrampilan kepada siswa guru  

sudah sesuai dengan indikator dan disesuaikan dengan disiplin ilmu yang lain, 

dalam pembentukan  kelompok sudah hetrogen tetapi hanya berdasarkan prestasi 

hal ini dikarenakan siswa masih merasa malu dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin, guru dalam penyajian wacana sudah sesuai materi tetapi tidak terkini, 

guru dalam ketrampilan mengajar kelompok kecil belum bisa menjangkau semua 

kelompok sehingga beberapa kelompok masih mengalami kesulitan tentang tata 

cara bermain drama, guru dalam melakukan tanya jawab kurang mendapat respon 

dari siswa dikarenakan siswa masih merasa malu dan belum terbiasa, kesempatan 

yang diberikan guru dalam menyajikan hasil karya sudah mencangkup semua 

kelompok dan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang terbaik, dalam 

refleksi pembelajaran guru sudah tertuju pada proses dan hasil pembelajaran  

kemudian dilakukan evaluasi. 

 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa meliputi, skor aktivitas siswa setiap individu 

pada siklus I terdapat 8 siswa yang tidak memenuhi kategori aktif sedangkan pada 
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siklus II terdapat I yang yang tidak memenuhi kategori aktif , untuk  rata-rata 

keaktifan kelas dari siklus I mendapatkan persentase 72 % dan pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 76 %. Pada siklus I untuk kesiapan dalam belajar 

(Emotional Activities) pada saat pembelajaran dimulai masih banyak siswa yang 

berbicara sendiri, belum menempati tempat duduk dan belum menyiapkan alat 

tulis, Pada saat memperhatikan penjelasan guru (Visual Activities, Listening 

Activities, Emotional Activities) terdapat siswa yang memperhatikan namun 

kurang konsentrasi, pada saat latihan bermain peran (Motoric Activities) terdapat 

siswa yang masih malu-malu dan tidak serius dalam berlatih, Pada saat melakukan 

peragaan bermain peran (Oral Activities, Emotional Activities, Mental Activities) 

keberanian siswa dan serta lafal dan itonasi belum tampak, dalam memberikan 

tanggapan (Oral Activities, Listening Activities)  sebagian besar siswa masih 

merasa takut dala menanggapi kelompok lain, pada penyimpulan hasil belajar       

(Writing Activities) ada beberapa siswa yang menyimpulkan hasil pembelajaran 

dengan bergurau, Menyelesaikan evaluasi (Writing Activities) sebagian besar 

siswa mengerjakan sambil bekerja sama. 

Pada Siklus II  terdapat idikator yang mengalami peningkatan untuk 

kesiapan dalam belajar (Emotional Activities) sebagian besar siswa sudah siap 

dalam belajar , sudah menempati tempat duduk dan menyiapkan alat tulis, Pada 

saat memperhatikan penjelasan guru (Visual Activities, Listening Activities, 

Emotional Activities)  sebagian siswa memperhatikan dengan  konsentrasi, pada 

saat latihan bermain peran (Motoric Activities) sebagian besar siswa merasa 

semangat dengan berulangkali latihan, pada saat melakukan peragaan bermain 
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peran (Oral Activities, Emotional Activities, Mental Activities) keberanian siswa 

dan serta lafal dan itonasi sudah mulai tampak, dalam memberikan tanggapan        

(Oral Activities, Listening Activities)  sebagian berani menanggapi kelompok lain, 

pada penyimpulan hasil belajar (Writing Activities, Oral Activities) ada beberapa 

siswa yang menyimpulkan hasil pembelajaran dengan tepat, Menyelesaikan 

evaluasi (Writing Activities) sebagian besar siswa mengerjakan dengan mandiri. 

 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Untuk hasil belajar siswa meliputi, peroleh nilai setiap individu pada siklus I 

terdapat 3 siswa yang belum mencapai KKM yaitu dengan nilai minimal 65, 

sedangkan pada siklus II terdapat 1 siswa yang belum tuntas.  Rata-rata nilai kelas 

pada siklus I memperoleh skor 70. Pada permasalahan hasil belajar siklus I 

dikarenakan siswa masih fokus pada latihan pembelajaran drama dan tidak 

konsentrasi pada penjelasan materi sedangkan untuk siklus II mendapat skor 76. 

Untuk tuntas belajar klasikal pada siklus I memeproleh persentase 91 % dan pada 

siklus II  mengalami peningkatan menjadi 97 %  hal ini sudah memenuhi target 

indikator. 

 

4.2.2 Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada siklu I dan II mengalami peningkatan, pada siklus I 

mendapatkan skor 73 (B) pada siklus II mendaptkan skor 80 (B) untuk melihat 

perbandingan rata-rata pada tahap siklu I dan II dapat dilihat pada Gambar 4.1 

diagram peningkatan keterampilan guru. 
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Gambar  4.1 Diagram Peningkatan ketrampilan Guru 

Aspek-aspek keterampilan tersebut mencakup: (1) Melaksanakan peng-

kondisian kelas, (2) Menyampaikan tujuan pembelajaran, (3) Melakukan aper-

sepsi sesuai dengan materi, (4) Memilih media pembelajaran yang relevan, (5)  

Menjelaskan materi kepada siswa, (6) Membentuk siswa ke dalam beberapa 

kelompok, (7) Menyajikan wacana untuk dianalisis siswa, (8) Membimbing 

penyelidikan kelompok, (9) Melakukan tanya jawab kepada siswa, (10) 

Memberikan kesempatan semua kelompok untuk memperagakan drama, (11) 

Memberikan penguatan terhadap presentasi kelompok, (12) Melakukan refleksi 

pembelajaran, (13) Memberikan evaluasi dan tindak lanjut. 

 Hasil observasi aktivitas siswa pada siklu I dan II mengalami peningkatan, 

rata-rata keaktifan kelas dari siklus I mendapatkan persentase 72 % dan pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 76 %. Demikian diagram peningkatan 

aktivitas siswa dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa 

 Aspek-aspek yang diamati mencangkup, 1) kesiapan dalam belajar 

Emotional Activities), 2) memperhatikan penjelasan guru tentang materi drama 

Visual Activities, Listening Activities, Emotional Activities), 3) latihan bermain 

peran dengan membaca teks drama (Visual Activities, Motoric Activities), 4) 

melakukan peragaan bermain peran (Oral Activities, Emotional Activities, Mental 

Activities) , 5) memberikan tanggapan terhadap peragaan kelompok lain (Oral 

Activities, Listening Activities), 6) menyimpulkan hasil pembelajaran (Writing 

Activities, Oral Activities, 7) Menyelesaikan evaluasi (Writing Activities) 

Hasil belajar siswa meliputi, perolehan nilai setiap individu pada siklus I 

terdapat 3 siswa yang belum mencapai KKM yaitu dengan nilai minimal 65, 

sedangkan pada siklus II terdapat 1 siswa yang belum tuntas.  Rata-rata nilai kelas 

pada siklus I memperoleh skor 70. Dan silkus II mendapat skor 76.Untuk tuntas 

belajar klasikal pada siklus I memperoleh persentase 91 % dan pada siklus II  
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mengalami peningkatan menjadi 97 %. Perbandingan hasil belajar antara siklus I 

dan II dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

Gambar 4.3 Diagram peningkatan Hasil Belajar Siswa 

4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka membawa 

implikasi dapat meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

dengan menerapkan metode bermain peran model STAD  pada materi drama. 

Implikasi dari penerapan metode barmain pran model STAD sebagai berikut: 

 

4.2.3.1 Bagi Guru 

Penerapan metode bermain peran dan model pembelajran STAD mampu 

menciptakan pemebelajaran yang variatif, sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna, juga menciptakan pemebelajaran yang menarik serta tidak 

membosankan, artinya dapat menghidupkan suasana belajar mengajar. guru juga 

berperan sebagai fasilitator, mediator, dan pembimbing kegiatan pembelajaran 

yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik, Guru memberikan 
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peluang kepada siswa untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran 

sehingga hal itu dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Guru 

membimbing jalannya diskusi, membimbing siswa yang mengalami kesulitan, 

sehingga hubungan guru dan siswa menjadi lebih dekat. 

 

4.2.3.2 Bagi Siswa 

Melalui bermain peran model STAD pada materi drama, siswa dapat 

belajar dalam suasana yang menyenagkan, siswa tidak merasa jenuh, memancing 

kreativitas dan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap siswa 

untuk berekspresi, selain itu dapat melatih mental siswa melalui peragaan bermain 

drama atau mengajukan pendapat tentang hasil karya kelompok lainnya. 

. 

4.2.3.3 Bagi Sekolah 

Penggunaan metode bermain peran dan model STAD dapat dijadikan 

sebgai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas akademik di SDN 02 

Bongas Watukumpul Pemalang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

dua siklus, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa indonesia materi drama 

pada siswa kelas V SDN 02 Bongas meningkat dengan menerapkan metode 

bermain peran model STAD, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1) Ketrampilan guru meningkat pada siklus I memperoleh skor 73 kategori (B) 

sedangkan pada siklus II memeproleh skor 80 kategori (B) 

2) Aktifitas belajar siswa meningkat pada siklus I untuk rata-rata keaktifan siswa 

memperoleh rata-rata kelas 72 dan terdapat 8 siswa yang belum mencapai kategori 

aktif sementara  pada siklu II memperoleh skor 76 dan hanya terdapat 1 siswa 

yang belum mendapat kategori aktif. 

3) Hasil belajar siswa meningkat pada siklus I untuk rata-rata kelas mendapat 

skor 70 dengan TBK 91%, pada siklus ke II mendapatkan skor 76 dengan TBK 

memperoleh skor 97%. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

(1) Bagi guru; guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam 



77 

 

 

Pembelajaran drama diantaranya dengan penggunaan beramain peran 

model STAD untuk meningkatkan minat dan keterampilan siswa dalalam 

beramain drama. 

(2) Bagi siswa; siswa sebaiknya terus meningkatkan motivasi dalam belajar, 

meningkatkan keaktifan dalam belajar, dan keberanian diri di dalam 

berekspresi lewat bermain drama guna untuk meningkatkan prestasi 

belajar. Siswa juga harus selalu giat belajar dan berusaha untuk mencapai 

ketuntasan belajar. 

(3) Bagi sekolah; sekolah hendaknya memberi kesempatan bagi guru untuk 

melaksanakan penelitian guna memperbaiki kualitas pembelajaran. 

Sekolah juga hendaknya menyediakan sarana penunjang pembelajaran 

agar pembelajaran dapat berjalan optimal. 

(4) Peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis hendaknya dapat 

menganalisis kembali factor-faktor penyebab masalah dalam pembelajaran 

keterampilan drama yang belum dapat diatasi seluruhnya dalam penelitian 

ini. Hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengatasi berbagai 

factor penyebab pembelajaran drama yang  masih rendah. 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETRAMPILAN DASAR GURU 

Dalam Peningkatan Kualaitas Pembelajaran Drama melalaui Bermain 

Peran Model STAD pada Kelas V SD 02 Bongas Watukumpul 

 

Ketrampilan Dasar Guru Bermain Peran Model STAD 

Indikator Keterampilan Dasar 

Guru dalam Pembelajaran 

Drama melalui Bermain Peran 

Model STAD 

1. Keterampilan 

membuka pel-

ajaran dan me-

nutup pelajaran 

 

2. Keterampilan 

bertanya 

 

 

 

3. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

 

 

4. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

 

 

5. Keterampilan 

menjelaskan 

 

 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

 

 

7. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

 

 

8. Keterampilan 

mengelola kelas  

1. Guru menjelaskan materi 

drama. 

2. Guru memberikan 

informasi tata cara 

bermain peran 

3. Guru mengelompo-kan 

siswa menjadi beberapa 

kelompok secara 

heterogen 

4. Guru melakukan 

pembagian bermain 

peran 

5. Guru memberikan 

tanggapan tentang 

pementasan drama 

6. Guru memberikan kuis  

7. Guru memberik an 

penghargaan 

8. Guru melakukan 

penilaian untuk 

mengumpulkan 

informasi tentang 

perkembangan belajar 

yang dilakukan siswa  

 

 

 

1. Melaksanakan peng-

kondisian kelas 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

 

3. Melakukan apersepsi sesuai 

dengan materi 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

4. Memilih media pem-

belajaran yang relevan 

(keterampilan bervariasi, 

ketrampilan pengelolaan 

kelas) 

 

5. Menjelaskan materi kepada 

siswa (keterampilan 

menjelaskan) 

 

6. Mengelompokkan siswa ke 

dalam beberapa kelompok 

(keterampilan mengelola 

kelas, keterampilan 

membimbing) 

 

7. Menyajikan wacana untuk 

dianalisis siswa 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

 

8. Membimbing penyelidikan 

kelompok (keterampilan 

membimbing kelompok 

kecil) 
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Ketrampilan Dasar 

Guru 
Bermain Peran Model STAD 

Indikator Keterampilan 

Dasar Guru dalam 

Pembelajaran Drama melalui 

Bermain Peran Model STAD 

  9. Melakukan tanya jawab 

kepada siswa 

(Keterampilan bertanya) 

 

10. Memberikan 

kesempatan semua 

kelompok untuk 

menyajikan karya 

(Keterampilan variasi) 

 

11. Memberikan penguatan 

terhadap presentasi 

kelompok 

(Ketrampilan memberi 

penguatan) 

 

12. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

 

13. Memberikan evaluasi 

dan tindak lanjut 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Drama melalui Bermain Peran Model 

STAD pada siswa SDN 02 Bongas Watukumpul 

Aktivitas Siswa Bermain Peran Model STAD 

Indikator Aktivitas Siswa Dalam 

Pembelajaran Drama melalui 

Bermain Peran Model STAD 

1. Visual activities, misalnya: 

membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, 

percobaan. 

 

2. Oral activities, misalnya: 

bertanya, memberikan 

saran, mengeluarkan 

pendapat dan diskusi. 

 

3. Listening activities, 

misalnya: mendengarkan 

uraian, percakapan dalam 

diskusi. 

 

4. Writing activities, misalnya: 

menulis laporan, menyalin. 

 

5. Motor activities, misalnya: 

melakukan percobaan, 

permainan. 

 

6. Mental activities, misalnya: 

mengingat, menganalisa, 

mengambil keputusan, 

memecahkan soal 

 

7. Emotional activities, 

misalnya: gembira, berani, 

bergairah, semangat. 

1. Siswa membaca teks 

drama  

2. Siswa memperhatiakan 

informasi materi drama  

3. Siswa menjawab beberapa 

pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru.  

4. siswa membentuk sebuah 

kelompok secara 

heterogen 

5. Salah satu kelom-pok 

siswa melaku-kan 

peragaan ber-main pe-ran  

6. Siswa melakukan tanya 

jawab kepada guru 

tentang pera-gaan bermain 

peran 

7. Siswa menjawab soal-soal 

latihan yang diberikan 

oleh guru  

 

 

 

1. Kesiapan dalam belajar 

(Emotional Activities) 

 

2. Memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi drama 

(Visual Activities, emotional 

Activities, Listening 

Activities.) 

 

3. Latihan bermain peran 

dengan mem-baca teks drama 

(Visual activities, Motoric 

Activities) 

 

4. Melakukan peragaan bermain 

peran (Oral activities, 

Emotional activities, mental 

activities) 

5. Memberikan tanggapan 

terhadap peragaan bermain 

peran kelompok lain (Oral 

activities, Listening 

Activities) 

 

 

6. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran (Writing 

activities) 

 

7. Menyelesaikan evaluasi 

(Writing activities, 

Listening Activities) 
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Lampiaran 3 

 

KISI-KISI INSTRUMENT PENGAMBILAN DATA DALAM 

PEMBELAJARAN DRAMA MELALUI BERMAIN PERAN MODEL 

STAD 

Judul : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Drama melalui Bermain Model STAD pada 

siswa kelas V SDN 02 Bongas Watukumpul 

 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrument 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

drama melalui 

bermain peran 

model STAD 

1. Melaksanakan 

pengondisian kelas 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

3. Melakukan apersepsi 

sesuai dengan materi 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

4. Memilih media 

pembelajaan yang 

relevan (keterampilan 

bervariasi) 

5. Menjelaskan materi 

kepada siswa 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

6. Membentuk siswa ke 

dalam kelompok 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

7. Menyajikan wacana 

untuk dianalisis siswa 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

8. Membimbing 

penyelidikan kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan membim-

bing kelompok kecil 

1. Guru 

 

2. Foto  

1. Lembar 

Observasi 

(APKG) 

 

2. Catatan 

Lapangan 

 

3. Wawancara 
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No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrument 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

drama melalui 

bermain peran 

model STAD 

 

9. Melakukan tanya jawab 

kepada siswa 

(keterampilan bertanya) 

10. Memberikan 

kesempatan semua 

kelompok untuk 

menyajikan peran 

drama (keterampilan 

variasi) 

11. Memberikan penguaan 

terhadap presentasi 

kelompok 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

12. Melakukan refleksi 

pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

13. Memberikan evaluasi 

dan tindak lanjut 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

 

 

 

 

 

 

3. Guru 

 

4. Foto  

4. Lembar 

Observasi 

(APKG) 

 

5. Catatan 

Lapangan 

 

6. Wawancara 
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No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrument 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

drama melalui 

bermain peran 

model STAD 

 

 

 

1. Kesiapan dalam belajar  

(Emotional Activities) 

 

2. Memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi drama (Visual 

activities, Listening 

activities, Emosional 

activities) 

 

3. Latihan bermain peran 

dengan membaca teks 

drama (Visual activities, 

Motoric Activities) 

 

4. Melakukan peragaan 

bermain peran (Oral 

activities, Emotional 

activities, mental 

activities) 

 

 

5. Memberikan tanggapan 

terhadap peragaan 

bermain peran kelompok 

lain (Oral activities, 

Listening Activities) 

 

 

6. Menyelesaikan evaluasi 

(Writing activities, 

Listening Activities) 

7. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran (Writing 

activities, Oral 

activities) 

 

 

 

 

1. Siswa 

 

2. Foto  

 

3. Video 

1. Lembar 

Observasi 

 

2. Catatan 

lapangan 

 

3. Wawancara 
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No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrument 

3. Hasil belajar 

drama 

1. Menyebutkan unsur-

unsur drama 

2. Siswa dapat 

menyebutkan latar 

dalam drama 

3. Siswa dapat 

menyebutkan hal-hal 

yang harus 

diperhatikan pada saat 

membaca teks drama 

 

4. Siswa dapat 

menyebutkan fungsi 

mimik dan gerak 

anggota tubuh dalam 

drama 

 

5. Siswa dapat 

menyebutkan langkah-

langkah yang 

diperhatikan dalam 

bermaindrama 

1. Siswa 

2. Data 

dokumen 

Tasi 

kumpulan 

nilai TBK 

1. Tes 

tertulis  
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Lampiran 4 

 

LEMBAR OBSERVASI KETRAMPILAN DASAR GURU 

 

Judul : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Drama melalui Bermain peran Model STAD 

pada Siswa kelas V SDN 02 Bongas Watukumpul 

   Pertemuan............. Siklus................ 

Nama Guru  :............................. 

Nama SD  : SDN 02 BONGAS WATUKUMPUL 

Kelas/ Semester : V/2 

Hari/Tanggal  :................../.................. 

Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan ! 

Contoh: 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemampu

an 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pengondisian kelas (keterampilan 

membuka pelajaran) 

   √ 4 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

  √  3 

3. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi 

(keterampilan membuka pelajaran) 

 √   2 

4. Memilih media pembelajaran yang relevan 

(keterampilan bervariasi) 

√    1 

 Jumlah     10 
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No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemamp

uan 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pengkondisian kelas 

(keterampilan membuka pelajaran) 

     

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran) 

     

3. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi 

(keterampilan membuka pelajaran) 

     

4. Memilih media pembelajaran yang relevan 

(keterampilan bervariasi) 

     

5. Menjelaskan materi kepada siswa (keterampilan 

menjelaskan) 

     

6. Membentuk  siswa ke dalam kelompok 

(keterampilan mengelola kelas) 

     

7. Menyajikan wacana untuk dianalisis siswa 

(keterampilan menjelaskan) 

     

8. Membimbing penyelidikan kelompok 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan membimbing 

kelompok kecil ) 

     

9. Melakukan tanya jawab kepada siswa 

(keterampilan bertanya) 

     

10. Memberikan kesempatan semua kelompok 

untuk menyajikan hasil karya/laporan 

(keterampilan variasi) 

     

11. Memberikan penguatan terhadap presentasi 

kelompok (keterampilan memberi penguatan) 

     

12. Melakukan refleksi pembelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran) 

     

13. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

(keterampilan menutup pelajaran) 

     

 Jumlah      
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Rumus : 

100% X 
MaksimalSkor 

PerolehanSkor 
 akhir Skor 

                        

 

Skor Maksimal : 52 

Skor Minimal : 13 

 

 

 

 

 

Skala nilai ketrampilan guru ( UNNES, 2010: 55) 

 

No 
Nilai Angka Nilai Huruf 

 86 – 100 A 

 81 – 85 AB 

 71 – 80 B 

 66 – 70 BC 

 61 - 65  C 

 56 -  60 CD 

 51 – 55 D 

 < 50 E 

 

  

 

Pemalang........................2013 

 

Observer 

                                                                       (.............................................) 
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Lampiran 5 

 

DESKRIPTOR OBSERVASI KETRAMPILAN DASAR GURU 

 

Judul: 

Peningkatan Kualitas pembelajaran drama melalui Bermain peran model STAD 

pada Siswa SDN 02 Bongas Watukumpul 

 

No Indikator Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

1. Melaksanakan 

pengondisian 

kelas berupa 

pengkondisian 

kelas yang 

maksimal 

dengan: (1) 

mengajak siswa 

berdoa, (2) 

presensi  (3) 

pengaturan 

tempat duduk 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

Bila tidak 

ada kondisi 

yang muncul 

Bila hanya 

ada 1 

kondisi yang 

muncul 

Bila ada 2 

kondisi 

yang 

muncul  

Bila semua 

kondisi muncul 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

meliputi: … 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

Tidak me-

nyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

Menyampai-

kan tujuan 

pembelajara

n dengan 

tidak begitu 

jelas dan ti-

dak di tulis 

di papan 

tulis  

Menyampai

-kan tujuan 

pembelajar

an dengan 

jelas tetapi 

tidak di 

tulis di 

papan tulis  

Menyampai-

kan tujuan 

pembelajaran 

dengan jelas 

dan di tulis di 

papan tulis 

3. Melakukan 

apersepsi 

sesuai dengan 

materi 

meliputi: 

(1) relevan (2) 

keterkaitan (3) 

keteram-pilan 

membuka 

pelajaran 

Tidak 

melakukan 

apersepsi 

Tidak 

relevan 

dengan 

materi dan 

tidak 

dikaitkan 

dengan 

materi 

sebelumnya 

Relevan 

dengan 

materi 

namun 

tidak 

dikaitkan 

dengan 

materi se-

belumnya 

Relevan 

dengan materi 

dan dikaitkan 

dengan materi 

sebelumnya 
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No Indikator Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

4. Memilih 

media 

pembelajarn 

yang relevan 

meliputi: 

(1) tidak 

berbahaya (2) 

murah (3) 

relevan 

dengan materi 

(4) berguna 

bagi siswa 

(keterampilan 

bervariasi) 

Media tidak 

sesuai 

materi 

Media 

sesuai 

materi, 

namun 

tidak 

menarik, 

dan tidak 

dapat 

dijangkau 

semua 

siswa 

Media 

sesuai 

materi, 

menarik, 

namun 

tidak 

dapat 

dijangkau 

semua 

siswa 

Media sesuai 

materi, 

menarik, dan 

dapat 

dijangkau 

semua siswa 

5. Menjelaskan 

materi kepada 

siswa dengan 

: (1) meng-

gunakan 

media (2) 

menggunakan 

bahasa siswa 

(3) sistematis 

(4) … 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

Tidak 

menjelaskan 

materi 

Tidak 

sesuai 

dengan 

indikator 

dan tidak 

dikaitkan 

dengan 

disiplin 

ilmu lain 

Sesuai 

dengan 

ndikator 

namun 

tidak 

dikaitkan 

dengan 

disiplin 

ilmu lain 

Sesuai dengan 

indikator dan 

dikaitkan 

dengan disiplin 

ilmu lain 

6. 
Membentuk 

siswa ke 

dalam 

kelompok 

meliputi : (1) 

heterogen (2) 

semi pe-

rmanen sesuai 

karakteristik 

siswa.(Ketera

mpilan 

mengelola 

kelas) 

Pembentuka

n kelompok 

secara 

mandiri 

(oleh siswa) 

Membentuk 

kelompok 

homogen 

Membentu

k 

kelompok 

secara 

acak 

Membentuk 

kelompok 

secara 

heterogen 
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No Indikator Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

7.  Menyajikan 

wacana untuk 

dianalisis 

siswa 

meliputi: 

(1) sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

(2) terbaru (3) 

sistematis 

(menggunaka

n multi media, 

sumber, dan 

metode) 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

Masalah 

tidak sesuai 

dengan 

materi  

Masalah 

(fenomena) 

tidak sesuai 

materi dan 

namn 

terkini 

Masalah 

(fenomena

) sesuai 

materi 

namun 

tidak 

terkini 

Masalah 

(fenomena) 

sesuai materi 

dan terkini 

8. Membimbing 

penyelidikan 

kelompok 

meliputi: 

(1) Ada 

remidial, (2) 

pengayaan, 

(3) tindak 

lanjut.(ketera

mpilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

membimbing 

kelompok 

kecil) 

Tidak 

membimbin

g kelompok 

Membimbi

ng satu 

kelompok 

saja 

Membimb

ing 

beberapa 

kelompok 

saja  

Membimbind 

semua 

kelompok saja 

 

 

 

 

 

 



93 

 

No Indikator Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

9. Melakukan 

tanya jwab 

kepada siswa 

meliputi: 

(1) ada kaitan 

dengan materi 

(2) 

memberikan 

kesempatan 

bertanya pada 

siswa (3) 

memberikan 

kesempatan 

diam sebentar 

(keterampilan 

bertanya) 

Tidak 

melakukan 

tanya jawab 

Melakukan 

tanya jawab 

tetapi tidak 

sesuai 

materi 

Melakuka

n tanya 

jawab 

sesuai 

materi 

kepada 

individu 

atau 

kelompok 

saja 

Melakukan 

tanya jawab 

sesuai materi 

baik individu 

maupun 

kelompok 

10. Memberikan 

kesempatan 

semua 

kelompok 

untuk 

menyajikan 

peran drama 

meliputi: (1) 

semua 

berkesempata

n, (2) ada 

tanggapan, (3) 

adanya 

penghargaan, 

(4) adil 

(Keterampilan 

variasi) 

Tidak 

memberikan 

kesempatan 

kepada 

kelompok 

Memberika

n 

kesempatan 

satu 

kelompok 

Memberik

an 

kesempata

n kepada 

beberapa 

kelompok 

Memberikan 

kesempatan 

semua 

kelompok 
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No Indikator Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

11. Memberikan 

penguatan 

terhadap 

presentasi 

kelompok 

meliputi: (1) 

bervariasi (2) 

tugas yang 

menyenangkan 

(3) memberikan 

hadiah bila perlu 

(keterampilan 

memberi 

penguatan) 

Tidak 

memberikan 

penghargaan 

terhadap 

kelompok 

Memberikan 

penghargaan 

terhadap satu 

kelompok 

Memberikan 

penghargaan 

terhadap 

beberapa 

kelompok 

Memberika 

penghargaan 

terhadap setiap 

kelompok 

12. Melakukan 

refleksi 

pembelajaran 

meliputi (1) 

dilakukan oleh 

siswa dan guru 

(2) bervariasi 

(lisan maupun 

tulis) (3) siswa 

tidak merasa 

tertekan saat 

guru refleksi 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

Tidak 

melakukan 

refleksi 

Melakukan 

refleksi pada 

proses atau 

hasil belajar 

Melakukan 

refleksi pada 

proses dan 

hasil belajar 

namun tidak 

membuat 

rencana 

perbaikan 

Melakukan 

refleksi pada 

proses dan 

hasil belajar 

serta membuat 

rencana 

perbaikan 

13. Memberikan 

evaluasi dan 

tidak lanjut 

meliputi: (1) 

mengacu pada 

tujuan 

pembelajaran (2) 

mengetahui 

keberhasilan 

siswa (3) 

mengetahui 

kekurangan 

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

Tidak 

memberikan 

evaluasi 

Memberikan 

evaluasi 

namun tidak 

sesuai materi 

Memberikan 

evaluasi 

sesuai materi 

namun tidak 

memberikan 

tindak lanjut 

Memberikan 

evaluasi sesuai 

materi dan 

memberikan 

tindak lanjut 
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Lampiaran 6 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Judul: 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Drama melalui Bermain Peran Model STAD 

pada Siswa Kelas V SDN 02 Bongas Watukumpul 

 

Pertemuan ........ Siklus ......... 

Nama Siswa  : ........................... 

Nama SD  : SDN 02 Bongas Watukumpul 

Kelas/Semester  : V/2 

Hari/Tanggal  : ................./..................................... 

Petunjuk  : Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

 

No. Indikator 
Tingkat Kemampuan 

Jumlah 
1 2 3 4 

 

1. 

 

Kesiapan dalam belajar  (Emotional Activities) 

     

 

 

 

2. 

 

Memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

drama (Visual activities, Listening activities, 

Emosional activities) 

     

 

 

3. 

 

Latihan bermain peran dengan membaca teks 

drama (Visual activities, Motoric Activities) 

     

 

4. 

Melakukan peragaan bermain peran (Oral 

activities, Emotional activities, mental 

activities)) 

     

 

5. 

Memberikan tanggapan terhadap peragaan 

bermain peran kelompok lain (Oral activities, 

Listening Activities 

     

 

6. 

Menyelesaikan evaluasi (Writing activities, 

Listening Activities) 

     

 

7. 

 

Menyimpulkan hasil pembelajaran (Writing 

activities, Oral activities) 

     

Jumlah  
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Rumus : 

100% X 
MaksimalSkor 

PerolehanSkor 
 akhir Skor 

                        

 

 

Skor Maksimal : 28 

Skor Minimal : 7 

Kriteria 

Aktivitas Siswa 
Kategori 

86 – 100 Sangat Aktif 

71 – 85 Aktif 

56 – 70 Cukup 

41 – 55 Kurang 

 

 Kategori = ..................... 

 

 

Pemalang........................2013 

 

Observer 

 

 

 

(..............................................) 
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Lampiran 7 

DESKRIPTOR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Judul: 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Drama melalui Bermain Peran Model STAD 

pada Siswa Kelas V SDN 02 Bongas Watukumpul 

 

No

. 

Indikator Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

1. Kesiapan 

dalam belajar  

(Emotional 

Activities) 

Masih di luar 

ruangan 

kelas 

Sudah di 

dalam kelas 

tapi belum 

menempati 

tempat 

duduk 

Menempati 

tempat 

duduk tapi 

belum 

mengeluar-

kan alat 

tulis 

Menempati 

tempat duduk 

dan sudah 

mengeluar-kan 

alat tulis 

2. Memperhatik

an penjelasan 

guru tentang 

materi drama 

(Visual 

activities, 

Listening 

activities, 

Emosional 

activities) 

Tidak 

memper-

hatikan 

penjelasan 

guru 

Memperhat

ikan 

penjelasan 

guru 

namun 

kurang 

konsentrasi 

Memperhati

kan 

penjelasan 

guru dengan 

konsentrasi 

Memperhatikan 

penjelasan guru 

dengan 

konsentrasi dan 

sikap duduk 

yang tenang 

3. Latihan 

bermain 

peran dengan 

membaca 

teks drama 

(Visual 

activities, 

Motoric 

Activities) 

Bermain 

sendiri 

Siswa 

berlatih 

tapi tidak 

serius 

Hanya satu 

kali berlatih 

dengan 

seruius 

Siswa lebih dari 

1 kali berlaith 

dengan seius 

4. Melakukan 

peragaan 

bermain 

peran (Oral 

activities, 

Emotional 

activities, 

mental 

activities)) 

Tidak serius 

dalam 

bermain 

peran 

Hanya 

pengucapan 

kata-kata 

jelas 

Intonasi dan 

pengucapak

an kata- 

kata tampak 

jelas  

Intonasi, lafal, 

dan ekspresi 

tampak jelas 
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No

. 

Indikator Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

5. Memberikan 

tanggapan 

terhadap 

peragaan 

bermain 

peran 

kelompok 

lain (Oral 

activities, 

Listening 

Activities 

 

Tidak 

memperhatik

an peragaan 

drama 

kelompok 

lain 

Memperhat

ikan 

presentasi 

laporan 

kelompok 

lain tanpa 

memberi 

tanggapan 

Memperhati

kan dan 

memberikan 

tanggapan 

terhadap 

peragaan 

drama 

kelompok 

lain 

Memperhatikan 

dan 

memberikan 

tanggapan 

terhadap 

peragaan drama 

kelompok lain 

serta 

memberikan 

solusi 

permasalahan 

6. Menyimpulk

an hasil 

pembelajaran 

(Writing 

activities, 

Oral 

activities) 

Tidak 

menyimpulk

an pelajaran 

Menyimpul

kan hasil 

pembelajar

an dengan 

bergurau 

Penyimpula

n hasil 

pembelajara

n yang 

hampir 

tepat 

Menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

dengan baik dan 

benar 

7. Menyelesaik

an evaluasi 

(writing 

activities) 

Tidak 

mengerjakan 

evaluasi 

Mengerjaka

n evaluasi 

tetapi 

dengan 

menyontek 

siswa lain 

Mengerjaka

n beberapa 

evaluasi 

secara 

mandiri 

Mengerjakan 

semua soal 

evaluasi secara 

mandiri 
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Lampiran 8 

ANGKET RESPON SISWA  

 

Siklus ..... 

Nama Siswa  : 

Nama Sekolah  : SDN 02 BONGAS WATUKUMPUL 

Kelas  : V/2 

Hari/Tanggal  : ..................../................................................. 

Petunjuk  : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan 

pilihanmu! 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan tadi menarik?   

2. 
Apakah kalian pernah belajar Bahasa Indonesia dengan 

pembelajaran yang Bapak berikan tadi? 

  

3. 
Apakah pembelajaran tadi membuat kalian tertarik 

sehingga pelajaran menjadi mudah dipahami? 

  

4. Apakah ada kesulitan saat pembelajaran berlangsung?   

5. 
Apakah kalian bersedia jika diajar seperti pembelajaran 

tadi? 

  

                                                                          Pemalang, ............................. 

Observer 

 ( ...................................... ) 
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Lampiran 9 

CATATAN LAPANGAN 

 

Siklus ................ 

Ruang Kelas  : ............................... 

Nama Guru  : ............................... 

Hari/Tanggal  : ......................................... 

Pukul  : ......................................... 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran 

drama melalui bermain peran model STAD pada siswa kelas V 

SDN 02 Bongas Watukumpul 

 ........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Pemalang, ............................................ 

Observer 

 

 

                                                                                   ( ............................... ) 
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SDN 02 Bongas 

Mata Pelajaran : Bahsa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Alokasi waktu : 2 x 35  menit ( 2 x pertemuan) 

Hari, tanggal : Kamis, 10 Mei 2013 

 

A.  Standar Kompetensi   

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam diskusi dan 

bermain drama 

B. Kompetensi Dasar          

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

 

C. 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 

D.   Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui contoh membaca drama yang berjudul terjaring operasi siswa 

dapat membaca drama dengan dengan lancar dan jelas. 

2. Melalui latihan bermain drama  siswa dapat memerankan drama  

dengan lafal, intonasi, penghayatan, dan ekspresi sesuai dengan 

karakter tokoh drama yang diperankan dengan baik. 

3. Melalui bermain peran model STAD siswa dapat menanggapi peran 

yang dilakukan oleh teman dengan lancar. 
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Karakter yang diharapkan: ketelitian , bisa menerima pendapat orang lain, 

toleransi, kerjasama. 

 

E.   Materi Pembelajaran    

1. Drama 

F.  Metode Pembelajaran 

1. Bermain peran 

2.   Model STAD 

G.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I  

D. Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

6. Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

d. Guru memberi salam 

e. Guru meminta ketua kelas memimpin doa 

f. Guru melakukan presensi 

7. mengkondisikan peralatan, seperti: alat tulis, penghapus, buku paket, 

media pembelajaran 

8. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

9. Memberikan motivasi 

10. Memberikan Apersepsi: 

Anak- anak apakah kamu kenal dengan artis cilik Nizam? Sekarang dia 

sudah bisa beli rumah sendiri, mobil sendiri, hanya dengan bermain 

peran. Apakah kalian mau seperti Nizam? 

 

E. Kegiatan Inti ( 40 Menit) 

11. Siswa memperhatikan contoh-contoh drama( eksplorasi) 

12. Siswa memperhatikan informasi guru tentang bermain peran                 

( eksplorasi) 

13. Siswa membentuk kelompok heterogen 3-5  
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14. Pembagian bermain peran kepada siswa yang dilakukan oleh guru         

(elaborasi) 

15. Setiap kelompok berlatih bermain peran (elaborasi dan konfirmasi) 

16. Setiap kelompok memperagakan drama (elaborasi) 

17. Kelompok lain memberikan tanggapan atas pementasan drama 

(elaborasi) 

18. Guru memberikan kuis 

19. Guru bersama murid menyimpulkan peran drama (konfirmasi) 

20. Pemberian penghargaan yan dilakukan oleh guru 

 

 

 

F. Kegiatan Akhir ( 20 Menit) 

5 Bersama dengan siswa, guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dibahas yaitu tentang drama 

6 Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa 

7 Bersama guru siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi yang 

telah dikerjakan siswa 

8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 

H. Sumber dan alat belajar 

                  1. Santosa, Puji. 2007.Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. 

Jakarta: UT 2008.  

                  2. E. Kosasih. 2008. Apresiasi Sastra Indonesia. Jakarta: PT Perca 

                  3. Alat 

                       Teks drama yang berjudul „‟ Terjaring Operasi” 

I.   Penilaian 

1. Teknik penilaian       :   penilaian proses dan penilaian hasil kerja 

2. Jenis                  :   tes tertulis 

 :   Performansi siswa pada saat bermain drama 

3. Bentuk              :   esai 

4. Alat penilaian  :   Tes Formatif (terlamipr) 
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 :   Lembar Pengamatan performansi siswa terlampir 

5. Kunci Jawaban         :   ( Terlampir ) 

 

NA = 
Sm

Sp
 x 100 

Keterangan: 

 

NA= Nilai Akhir 

            Sp  = skor perolehan 

Sm = skor maksimal 

 

                                                                                    Bongas  , 10 Mei 2013 

 

           Mengetahui             Guru 

Kepala SDN 02 Bongas 

 

 

Suratinem, SPd. SD                                                             Didik Naurofiq 

NIP.                                                                         NIM. 1401911007 
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Lampiran 11 

MATERI 

Standar Kompetensi   

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam diskusi dan 

bermain drama 

       Kompetensi Dasar          

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

 

1. Unsur intrinsik drama 

a) Tokoh dan sifatnya  

Tokoh adalah pelaku dalam drama. Sifat atau tokoh drama dapat diketahui 

dari perkataan dan perbuatannya. Misalnya tokoh yang jujur, bijaksana. 

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  

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) intonasi 

Intonasi disebut juga lagu kalimat. Dalam membecakan dialog intonasi harus 

tepat. Misalnya, untuk menyamapaikan pertanyaan nada akhir harus naik. 

c) Jeda 

Jeda disebut juga perhentian. Dalam membaca, penempatan jeda harus tepat. 

Jika salah menempatkan jeda, maksud kalimat akan salah 
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Contoh: 

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

Bibi Umi pergi kemana? (yang pergi Bibi) 

d) Volume Suara 

Volume suara harus dapt diterima pendengar dengan jelas.Namun, tidak perlu 

terlalu keras. 

e) Mimik dan gerak tubuh  

Mimik merupakan ekspresi wajah ketika sedang berbicara. Mimik dan 

anggota gerak 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Lampiran 12 

 

        TEKS DRAMA 

       Terjaring Operasi 

Para Pelaku: 

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, Rio. 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, keliatannya 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 

suratsuratnya.” 
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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!” 

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?” 

(Sumber: Dokumen penulis) 
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Lampiran 13 

 

KISI-KISI SOAL SIKLUS I 

 

 Satuan Pendidikan  : SD 

 Kelas/ Semester   : V/II 

 Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

 Standar Kompetensi  : 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan  

secara lisan dalam diskusi dan bermain peran 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

6.2 

Memerankan 

tokoh drama 

dengan lafal, 

intonasi dan 

ekspresi 

yang tepat 

Siswa dapat 

menyebutkan 

unsur-unsur 

dalam drama 

Esay C1 1 Sedang  

Siswa dapat 

menyebutkan 

latar dalam 

drama 

C1 2 Sulit 

Siswa dapat 

menyebutkan 

salah satu 

unsur dalam 

drama 

C1 3 Mudah  

Siswa dapat 

menyebutkan 

fungsi mimik 

dan gerak 

anggota tubuh 

dalam drama 

C1 4 Mudah 

Siswa dapat 

menyebutkan 

langkah-

langkah yang 

diperhatikan 

dalam bermain 

drama 

C1 5 Sulit 
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Lampiran 14 

 

SOAL TES TERTULIS SIKLUS I 

 

 

Nama :   

Kelas/Semester :  V / 2 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Materi Pokok :  Drama 

Hari / Tanggal :  

Petunjuk 

1. Kerjakan soal dibawah ini dengan cermat 

2. Dilarang bekerja sama 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 15 

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 
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Lampiran 16 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SDN 02 Bongas 

Mata Pelajaran : Bahsa Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Alokasi waktu : 2 x 35  menit ( 2 x pertemuan) 

Hari, tanggal : Kamis, 10 Mei 2013 

 

A. Standar Kompetensi   

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam diskusi dan 

bermain drama 

B. Kompetensi Dasar          

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

 

C. 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 

D.   Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui contoh membaca drama yang berjudul hakikat berdoa yang benar  

siswa dapat membaca drama dengan dengan lancar dan jelas. 

2. Melalui latihan bermain drama  siswa dapat memerankan drama  dengan 

lafal, intonasi, penghayatan, dan ekspresi sesuai dengan karakter tokoh 

drama yang diperankan dengan baik. 
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3. Melalui bermain peran model STAD siswa dapat menanggapi peran yang 

dilakukan oleh teman dengan lancar. 

  Karakter yang diharapkan: ketelitian , bisa menerima pendapat orang lain, 

toleransi, kerjasama. 

E.   Materi Pembelajaran    

1. Drama 

F.  Metode Pembelajaran 

1. Bermain peran 

2. Model STAD 

G.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

1. Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

a. Guru memberi salam 

b. Guru meminta ketua kelas memimpin doa 

c. Guru melakukan presensi 

2. mengkondisikan peralatan, seperti: alat tulis, penghapus, buku paket, 

media pembelajaran 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Memberikan motivasi 

5. Memberikan Apersepsi: 

Anak-anak kali ini kita kembali akan memperagakan drama dengan 

judul yang berbeda. Apkah kalian masih semangat?.. 

 

B. Kegiatan Inti ( 40 Menit) 

1. Siswa memperhatikan contoh drama( eksplorasi) 

2. Siswa memperhatikan informasi guru tentang bermain peran                 

( eksplorasi) 

3. Siswa membentuk kelompok heterogen 3-5  

4. Pembagian bermain peran kepada siswa yang dilakukan oleh guru         

(elaborasi) 

5. Setiap kelompok berlatih bermain peran (elaborasi dan konfirmasi) 
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6. Setiap kelompok memperagakan drama (elaborasi) 

7. Kelompok lain memberikan tanggapan atas pementasan drama 

(elaborasi) 

8. Guru memberikan kuis 

9. Guru bersama murid menyimpulkan peran drama (konfirmasi) 

10. Pemberian penghargaan yan dilakukan oleh guru 

 

C. Kegiatan Akhir ( 20 Menit) 

1. Bersama dengan siswa, guru menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dibahas yaitu tentang drama 

2. Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa 

3. Bersama guru siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi 

yang telah dikerjakan siswa 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

H. Sumber dan alat belajar 

                  1. Santosa, Puji. 2007.Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. 

Jakarta: UT 2008.  

                  2. E. Kosasih. 2008. Apresiasi Sastra Indonesia. Jakarta: PT Perca                        

                  3. Teks drama yang berjudul „‟ Hakikat Brdoa yang Benar” 

I.   Penilaian 

1. Teknik penilaian       :   penilaian proses dan penilaian hasil kerja 

2. Jenis                  :   tes tertulis 

 :   Performansi siswa pada saat bermain drama 

3. Bentuk              :   esai 

4. Alat penilaian  :   Tes Formatif (terlamipr) 

 :   Lembar Pengamatan performansi siswa terlampir 

5. Kunci Jawaban         :   ( Terlampir ) 
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Rumus menentukan nilai akhir: 

NA = 
Sm

Sp
 x 100 

Keterangan: 

 

NA= Nilai Akhir 

            Sp  = skor perolehan 

Sm = skor maksimal 

 

 

                                                                                      Bongas  , 10 Mei 2013 

 

           Mengetahui             Guru 

Kepala SDN 02 Bongas 

 

 

Suratinem, SPd. SD                                                             Didik Naurofiq 

NIP.                                                                         NIM. 1401911007 
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Lampiran 17 

MATERI 

Standar Kompetensi   

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam diskusi dan 

bermain drama 

       Kompetensi Dasar          

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

 

1. Unsur intrinsik drama 

a) Tokoh dan sifatnya  

Tokoh adalah pelaku dalam drama. Sifat atau tokoh drama dapat diketahui 

dari perkataan dan perbuatannya. Misalnya tokoh yang jujur, bijaksana. 

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  

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) intonasi 

Intonasi disebut juga lagu kalimat. Dalam membecakan dialog intonasi harus 

tepat. Misalnya, untuk menyamapaikan pertanyaan nada akhir harus naik. 

c) Jeda 

Jeda disebut juga perhentian. Dalam membaca, penempatan jeda harus tepat. 

Jika salah menempatkan jeda, maksud kalimat akan salah 
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Contoh: 

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

Bibi Umi pergi kemana? (yang pergi Bibi) 

d) Volume Suara 

Volu suara harus dapt diterima pendengar dengan jelas.Namun, tidak perlu 

terlalu keras. 

e) Mimik dan gerak tubuh  

Mimik merupakan ekspresi wajah ketika sedang berbicara. Mimik dan 

anggota gerak 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. 
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Lampiran 18 

 

TEKS DRAMA 

Hakikat Berdoa yang Benar 

Para Pelaku: 1. Jupri; 2. Dodi; 3. Saleh 

 

Jupri  : (Berjalan menuju ladang sambil berkeluh kesah. Dia 

menendang benda apa saja yang ada di depannya) 

”Tuhan, tidak sayang kepadaku. Aku sudah berdoa setiap 

hari, tetapi hidupku masih saja begini. Katanya Tuhan 

sayang kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Mana 

buktinya?” 

(Berhenti dan duduk di atas batu) 

Dodi  : (Berjalan santai sambil bersiul-siul, tampak senang 

hatinya) ”Hai, teman! Kenapa kau kelihatan murung? 

Jupri   : ”Tuhan sudah tidak sayang lagi denganku.” (Putus asa) 

Dodi  : ”Hai, hai, hai! Jangan kau salahkan Tuhan. Tuhan Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang kepada semua orang. 

Sebenarnya ada apa?” 

Jupri  : (Berdiri) ”Setiap pagi, siang, sore, dan malam aku berdoa. 

Memohon kepada Tuhan agar diberi kekayaan, rezeki yang 

melimpah. Tetapi, sampai sekarang aku tidak memiliki 

kekayaan apa pun.” 

Saleh   : (Tiba-tiba Saleh datang sambil tersenyum). ”Hai, 

sahabat!” 

Jupri dan Dodi   : (Bersamaan) ”Hai, Saleh! Kebetulan ni!” 

Saleh    : ”Memangnya ada apa?” 

Jupri   : ”Begini, aku setiap pagi, siang, dan malam berdoa kepada 

Tuhan agar diberi rezeki yang melimpah. Tapi, Tuhan tak 

memberinya. Sementara Arman dan Armin, orang yang tak 

pernah berdoa, hartanya melimpah.” 
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Saleh  : ”O. . . itu masalah kalian? Ingat sahabat, Tuhan 

menciptakan alam ini penuh dengan lambang.” 

Jupri dan Dodi    : (Bersamaan) ”Apa maksudnya?” 

Saleh  : ”Perhatikan matahari. Dia terbit di sebelah timur pagi hari 

dan tenggelam di sebelah barat sore hari. Dia selalu sabar 

dan disiplin melakukan tugasnya. Tak pernah terlambat, 

terlalu awal, apalagi berhenti.” 

Jupri   : ”Apa arti itu semua?” 

Saleh  : ”Artinya, Tuhan mengajari kita agar disiplin. Matahari 

adalah lambang kedisiplinan. Jika ingin berhasil, kalian 

harus disiplin. Kalian juga harus sabar.” 

Jupri dan Dodi   : (Bersamaan) ”Terima kasih, Saleh.” 

Saleh  : ”Tahukah kalian bahwa kalian hanya berdoa di mulut 

sedangkan Arman dan Armin berdoa dengan tindakan?” 

Dodi   : ”Maksudnya?” 

Saleh    : ”Kalian hanya berdoa, tetapi malas. Tidak menunjukkan 

kesungguhan. 

Kalian hanya suka mengeluh dan tidak mau bekerja keras. 

Tuhan tidak suka dengan orang yang malas.” 

Jupri    : ”Apa buktinya 

Saleh : ”Kamu ingin kaya, tapi kamu malas dan boros. Kamu 

suka jajan makanan yang mahal-mahal padahal uangmu 

pas-pasan. Coba lihat Arman dan Armin. Dia hidup hemat 

dan suka bekerja keras. Sebagian uangnya ditabung, 

paham?” 

Jupri    : (Tertunduk malu) ”Paham, terima kasih, Saleh.” 

Saleh  : ”Ingat, keinginan itu hanya akan terwujud dengan kerja 

keras dan disiplin disertai doa. Nah, sekarang selagi masih 

pagi, mulailah dengan bekerja keras.” 

Jupri dan Dodi : (Bersama) ”Baik, baik, terima kasih, Saleh!” (Menyalami 

Saleh dan pergi). 
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Lampiran 19 

 

KISI-KISI SOAL SIKLUS II 

 

 

 Satuan Pendidikan  : SD 

 Kelas/ Semester   : V/II 

 Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

 Standar Kompetensi  : 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan 

secara lisan dalam diskusi dan bermain peran 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kog-

nitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

6.2 

Memerankan 

tokoh drama 

dengan lafal, 

intonasi dan 

ekspresi 

yang tepat 

Siswa dapat 

menyebutkan 

unsur-unsur dalam 

drama 

Esay C1 1 Sulit 

Siswa dapat 

mengidentifikasikan 

pengertian intonasi 

dalam drama 

C1 2 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan salah 

satu unsur dalam 

drama 

C1 3 Mudah  

Siswa dapat 

mengidentifikasikan 

pengertian akting 

C1 4 Sedang 

Siswa dapat 

menyebutkan 

langkah-langkah 

yang diperhatikan 

dalam 

bermaindrama 

C1 5 Sulit 
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Lampiran 20 

 

SOAL TES TERTULIS  SIKLUS II 

 

 

Nama :   

Kelas/Semester :  V / 2 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Materi Pokok :  Drama 

Hari / Tanggal :  

Petunjuk 

1. Kerjakan soal dibawah ini dengan cermat 

2. Dilarang bekerja sama 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. Disebut apakah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud 

penghayatan atas peran yang dilakukan ? 

5. Sebutkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memerankan 

tokoh drama! 
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Lampiran 21 

 

KUNCI JAWABAN TES TERTULIS SIKLUS II 

1. Tokoh dan sifatnya, tema, alur, latar, amanat 

2. Intonasi 

3. Latar 

4. Akting 

5. Penghayatan, akting 
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Lampiran 22 

 

DAFTAR SISWA KELAS V SDN 02 BONGAS 

 

No Nama Siswa      L/P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Arina Nasikana 

Asriayatun Inayah 

Danu Aziz Pradana 

Didi maulana 

Hadi Sugiarto 

Ilham Ulinuha 

Intisari 

Intan Angrum K 

Khasani Rojulin 

Khoerotun Khasanah 

Khusnul Malekhatun 

Khusnul Khotimah 

Khaerul Nasron 

Khaerul Ngibad 

Linggar Pujiarto 

Mukhamad Sehu 

Mutiara 

Nasirin 

Nisa Atun Magfiroh 

Nunung Malekhatun 

Nurul Afifah 

Nur Aisyah 

Nur Dianah 

Nur Hidayah 

Retia Ningsih 

Resti Khoriah 

Riri Agustina 

Sanah 

Saniatul Umiah 

Tiana Stianingsih 

Widya Septiani 

Wahyu Firmansyah 

Yuka Oktofiani 

Yuyun Oktofiasari 

Pujianti 

P 

P 

L 

L 

L 

L 

P 

P 

L 

P 

P 

P 

L 

L 

L 

L 

P 

L 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

L 

P 

P 

P 
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Lampiran 23 

LEMBAR OBSERVASI KETRAMPILAN DASAR GURU SIKLUS I 

 

Judul : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Drama melalui Bermain peran Model STAD 

pada Siswa kelas V SDN 02 Bongas Watukumpul 

    Siklus I 

Nama Guru  : Didik Naurofiq 

Nama SD  : SDN 02 BONGAS WATUKUMPUL 

Kelas/ Semester : V/2 

Hari/Tanggal  : Kamis 16 mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan ! 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemamp

uan 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pengkondisian kelas 

(keterampilan membuka pelajaran) 

  

 

 

 

  

3 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran) 

   

 

  

3 

3. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi 

(keterampilan membuka pelajaran) 

   

 

  

3 

4. Memilih media pembelajaran yang relevan 

(keterampilan bervariasi) 

  

 

   

2 

5. Menjelaskan materi kepada siswa (keterampilan 

menjelaskan) 

   

 

 

 

 

4 

6. Membentuk  siswa ke dalam kelompok 

(keterampilan mengelola kelas) 

   

 

  

3 

7. Menyajikan wacana untuk dianalisis siswa 

(keterampilan menjelaskan) 

  

 

   

2 

8. Membimbing penyelidikan kelompok 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan mem-bimbing 

kelompok kecil ) 

   

 

  

3 
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No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemamp

uan 

1 2 3 4 

9. Melakukan tanya jawab kepada siswa 

(keterampilan bertanya) 

   

 

  

3 

10. Memberikan kesempatan semua kelompok 

untuk menyajikan hasil karya/laporan 

(keterampilan variasi) 

    

 

 

4 

11. Memberikan penguatan terhadap presentasi 

kelompok (keterampilan memberi penguatan) 

  

 

   

2 

12. Melakukan refleksi pembelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran) 

  

 

   

2 

13. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

(keterampilan menutup pelajaran) 

   

 

 

 

 

4 

 Jumlah  4 6 3 38 

Skor     73 

Kategori     B 

 

 

Watukumpul, 16 mei 2013 

 

Observer 

                                                                              ( Riki Ealan Kristian) 
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Lampiran 24 

REKAPITULASI LEMBAR AKTIFITAS SISWA SIKLUS I 

 

No Nama Skor Per Indikator Skor 

perolehan 

Skor Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 

1 AN 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

2 AI 3 4 3 3 3 4 2 22 79 

3 DAP 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

4 DM 4 4 3 3 4 4 3 25 89 

5 HS 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

6 IU 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

7 IS 3 2 3 3 2 3 1 17 61 

8 IAK 3 2 3 3 2 2 2 17 61 

9 KR 4 4 3 3 2 4 3 23 82 

10 KK 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

11 KM 2 2 3 3 2 4 1 17 61 

12 KK 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

13 KN 2 3 2 3 2 3 2 17 61 

14 KN 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

15 LP 4 4 4 3 3 4 3 25 89 

16 MS 2 2 2 3 2 2 1 14 50 

17 M 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

18 N 3 4 4 3 2 4 2 21 75 
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No Nama Skor Per Indikator Skor 

perolehan 

Skor Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 

19 NM 2 3 3 2 2 3 2 17 61 

20 NM 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

21 NA 4 4 4 3 2 4 2 23 82 

22 NA 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

23 ND 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

24 NH 3 4 4 3 2 4 2 22 79 

25 N 3 4 4 3 2 4 2 22 79 

26 RK 3 4 4 3 2 4 1 21 75 

27 RA 2 3 3 3 2 3 1 17 61 

28 S 3 4 3 3 2 4 1 20 71 

29 SU 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

30 TS 2 3 3 2 2 3 2 17 61 

31 WS 4 4 3 3 2 4 2 22 79 

32 WF 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

33 YO 4 4 3 3 1 4 2 21 75 

34 YO 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

35 P 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

 Jumlah         2528 

 Rata-rata         72 
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Lampiran 25 

LEMBAR HASIL BELAJAR SISWA 

No Nama Skor Keterangan 

1 AN 80 T 

2 AI 80 T 

3 DAP 70 T 

4 DM 70 T 

5 HS 70 T 

6 IU 70 T 

7 I 60 TT 

8 IAK 70 T 

9 KR 70 T 

10 KK 70 T 

11 KM 70 T 

12 KK 70 T 

13 KN 70 T 

14 KN 70 T 

15 LP 80 T 

16 MS 50 TT 

17 M 70 T 

18 N 80 T 

19 NAM 70 T 

20 NM 80 T 

21 NA 80 T 

22 NA 80 T 

23 ND 70 T 
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No Nama Skor Keterangan 

24 NH 70 T 

25 RN 70 T 

26 RK 80 T 

27 RA 60 TT 

28 S 70 T 

29 SU 70 T 

30 TS 70 T 

31 WS 80 T 

32 WF 70 T 

33 YO 80 T 

34 YO 70 T 

35 P 80 T 

Jumlah 2460  

Rata- rata 70  

Perentase 70,28%  

TBK  91% 

 

  Watukumpul, 23 mei 2013 

                                                                                        Guru 

 

 

                                                                                            Didik Naurofiq 
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Lampiran 26 

LEMBAR OBSERVASI KETRAMPILAN DASAR GURU SIKLUS II 

 

Judul : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Drama melalui Bermain peran Model STAD 

pada Siswa kelas V SDN 02 Bongas Watukumpul 

    Siklus II 

Nama Guru  : Didik Naurofiq 

Nama SD  : SDN 02 BONGAS WATUKUMPUL 

Kelas/ Semester : V/2 

Hari/Tanggal  : Kamis 23 mei 2013 

Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan indikator pengamatan ! 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemam

puan 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pengkondisian kelas 

(keterampilan membuka pelajaran) 

  

 

 

 

  

3 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran) 

   

 

  

3 

3. Melakukan apersepsi sesuai dengan 

materi (keterampilan membuka 

pelajaran) 

   

 

  

3 

4. Memilih media pembelajaran yang 

relevan (keterampilan bervariasi) 

  

 

   

2 

5. Menjelaskan materi kepada siswa 

(keterampilan menjelaskan) 

   

 

 

 

 

4 

6. Membentuk  siswa ke dalam kelompok 

(keterampilan mengelola kelas) 

   

 

  

3 
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No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

Tingkat 

Kemam

puan 

1 2 3 4 

7. Menyajikan wacana untuk dianalisis 

siswa (keterampilan menjelaskan) 

  

 

 

 

  

3 

8. Membimbing penyelidikan kelompok 

(keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, keterampilan 

membimbing kelompok kecil ) 

   

 

 

 

 

4 

9. Melakukan tanya jawab kepada siswa 

(keterampilan bertanya) 

   

 

  

3 

10. Memberikan kesempatan semua 

kelompok untuk menyajikan hasil 

karya/laporan (keterampilan variasi) 

    

 

 

4 

11. Memberikan penguatan terhadap 

presentasi kelompok (keterampilan 

memberi penguatan) 

  

 

 

 

  

3 

12. Melakukan refleksi pembelajaran 

(keterampilan menutup pelajaran) 

  

 

 

 

  

3 

13. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

(keterampilan menutup pelajaran) 

   

 

 

 

 

4 

 Jumlah  1 8 4 42 

Skor     80 

Kategori     B 

 

Watukumpul, 23 mei 2013 

 

Observer 

                                                                              ( Riki Ealan Kristian) 
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Lampiran 27 

 

REKAPITULASI LEMBAR AKTIFITAS SISWA SIKLUS II 

 

No Nama Skor per Indikator Skor 

perolehan 

Skor Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 

1 AN 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

2 AI 4 4 3 3 3 4 2 23 82 

3 DAP 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

4 DM 4 4 3 3 4 4 3 25 89 

5 HS 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

6 IU 3 4 3 3 2 3 2 20 75 

7 I 3 2 4 3 2 4 2 20 71 

8 IAK 3 2 4 4 2 4 2 21 74 

9 KR 4 4 3 3 2 4 3 23 82 

10 KK 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

11 KM 3 2 4 4 2 4 1 20 71 

12 KK 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

13 KN 3 3 4 4 2 3 1 20 71 

14 KNg 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

15 LP 4 4 4 3 3 4 3 25 89 

16 MS 3 3 3 3 2 3 1 18 64 

17 M 3 4 3 3 2 3 2 20 71 
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No Nama Skor per Indikator Skor 

perolehan 

Skor Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 

18 N 3 4 4 3 2 4 2 21 75 

19 NAM 3 3 3 4 2 3 2 20 71 

20 NM 3 4 4 4 2 4 2 23 75 

21 NA 4 4 4 3 2 4 2 23 82 

22 NA 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

23 ND 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

24 NH 3 4 4 3 2 4 2 22 79 

25 RN 3 4 4 3 2 4 2 22 79 

26 RK 3 4 4 4 2 4 1 22 79 

27 RA 3 4 3 4 2 3 1 21 71 

28 S 3 4 3 3 2 4 1 20 71 

29 SU 3 4 3 4 2 3 2 21 75 

30 TS 3 4 3 3 2 3 2 20 71 

31 WS 4 4 4 4 3 4 2 25 89 

32 WF 3 4 3 3 2 4 2 21 82 

33 YO 4 4 4 3 2 4 2 23 75 

34 YO 3 4 3 3 2 4 2 21 75 

35 P 4 4 4 4 2 3 2 23 82 

Jumlah         2658 

Rata-rata         76 
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Lampiran 28 

LEMBAR HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

No Nama Skor Keterangan 

1 AN 90 T 

2 AI 80 T 

3 DAP 80 T 

4 DM 80 T 

5 HS 80 T 

6 IU 70 T 

7 I 70 T 

8 IAK 70 T 

9 KR 80 T 

10 KK 70 T 

11 KM 70 T 

12 KK 70 T 

13 KN 70 T 

14 KN 70 T 

15 LP 90 T 

16 MS 60 TT 

17 M 70 T 

18 N 80 T 

19 NAM 70 T 

20 NM 90 T 

21 NA 90 T 

22 NA 80 T 

23 ND 70 T 

 



135 

 

  

No Nama Skor Keterangan 

24 NH 70 T 

25 RN 80 T 

26 RK 80 T 

27 RA 70 T 

28 S 70 T 

29 SU 70 T 

30 TS 70 T 

31 WS 90 T 

32 WF 80 T 

33 YO 80 T 

34 YO 70 T 

35 P 80 T 

Jumlah 2660  

Rata- rata 76  

Perentase 76%  

TBK  97% 

 

  Watukumpul, 23 mei 2013 

                                                                                        Guru 

 

 

                                                                                            Didik Naurofiq 
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Lampiran 29 

Dokumentasi siklus I 

Guru bersama siswa sedang berdoa 

 

Guru sedang menjelaskan materi 
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  Siswa berlatih membaca teks drama 

 

 

Salah satu kelompok sedang memperkenalkan diri 
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Siswa sedang Memperagakan Drama 

 

 

 

Ekspresi siswa saat bermain drama 
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Observer Sedang Mengamati Jalannya Pembelajaran 

 

 

 

 

 

Guru sedang memberikan kuis 
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Guru sedang memberikan penghargaan terhadap kelompok 

 

Siswa Sedang Mengerjakan Tes Formatif 
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Siswa Sedang Mengerjakan Tes Formatif 

 

 

 

 

 

Guru sedang menyimpulkan pembelajaran 

 



142 

 

Lampiran 30 

Dokumentasi Siklus II 

Guru sedang melakukan persensi 

 

Guru sedang melakukan apersepsi 
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Pengelompok siswa secara heterogen 

 

Siswa memperkenalkan diri sebelum memperagakan drama 

 

 

Siswa sedang melakukan peran  
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Siswa sedang melakukan peran  

 

 

Guru sedang melakukan pemberian kuis 

 

 

 
 

 

Guru sedang menyimpulkan pembelajaran 
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