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SARI 
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dan memperagakan), media VCD bermain drama. 

 

Pembelajaran bermain drama mempunyai peranan penting dalam mata 
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Semua pendidik berharap anak didiknya 
menguasai keterampilan berbicara dalam ranah pembelajaran sastra. Salah satunya 
adalah siswa dapat bermain drama dengan menggunakan pikiran dan perasaan. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa 
dan Sastra Indonesia, diketahui bahwa tingkat bermain drama siswa ditemukan 
berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari rendahnya keterampilan 
bermain drama sebagai berikut: (1) Siswa kurang terampil dalam bermain drama, 
(2) siswa kurang percaya diri dalam memerankan karakter tokoh yang dibawakan, 
(3) siswa kurang begitu memperhatikan penggunaan; lafal, intonasi, nada/tekanan, 
dan artikulasi yang jelas, (4) siswa kurang penghayatan, (5) Pendekatan yang 
digunakan guru dalam pembelajaran masih tradisional dan kurang bervariasi. 
Untuk mengatasi rendahnya keterampilan bermain drama siswa, peneliti mencoba 
mengajak siswa untuk lebih dapat melihat, melakukan, dan meraskan sendiri suatu 
pengimajinasian dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance 
dengan media VCD bermain drama. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana 
peningkatan keterampilan bermain drama siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 
Semarang setelah mengikuti pembelajaran keterampilan bermain drama melalui 
teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama; (2) 
Bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 
Semarang setelah mengikuti pembelajaran keterampilan bermain drama melalui 
teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsi peningkatan keterampilan siswa 
dalam bermain drama melalui teknik Demonstrations-Performance dan media 
VCD bermain drama; (2) Mendeskripsi perubahan perilaku belajar siswa setelah 
mengikuti pembelajaran bermain drama melalui teknik Demonstrations-
Performance dan media VCD bermain drama.  

Subjek dalam penelitian ini adalah keterampilan keterampilan bermain 
drama siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang tahun ajaran 2008/2009. 
Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan bermain drama 
dengan memperhatikan penggunaan lafal, intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-
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gerik, gesture/olah tubuh yang tepat sesuai dengan watak tokoh (improvisasi) 
yang diekspresikan dan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 
bermain drama. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang meliputi 
dua siklus. Tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes dan nontes. Alat pengambilan 
berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan pedoman 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kuantitatif dan 
teknik kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa kemampuan bermain 
drama setelah mengikuti pembelajaran bermain drama dengan teknik 
Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama terbukti mengalami 
peningkatan. Hasil tes unjuk kerja bermain drama siklus I mengalami peningkatan 
sebesar 6,84 atau sebesar 11,55%, yaitu dari 59,21 pada kondisi awal atau 
prasiklus menjadi 66,05 pada siklus I. Peningkatan ini belum memenuhi nilai 
standar ketuntasan kemampuan bermain drama yang telah ditetapkan. Oleh karena 
itu tindakan siklus II perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam bermain drama. Setelah dilakukan tindakan siklus II, 
nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 8,95 atau 13,53%, yaitu dari 66,05 pada 
siklus I menjadi 75,00  pada siklus II. Perubahan perilaku siswa dapat dilihat 
secara jelas pada saat pembelajaran. Berdasarkan hasil data nontes siklus I, masih 
tampak perilaku negatif siswa saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus II 
perilaku negatif siswa semakin berkurang dan perilaku positif siswa semakin 
bertambah. 

Saran yang dapat penulis rekomendasikan yaitu (1) Guru hendaknya 
menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 
drama sebagai alternatif dalam pembelajaran bermain drama sehingga 
keterampilan bermain drama siswa semakin meningkat; (2) Bagi mahasiswa yang 
menekuni bidang Bahasa Indonesia hendaknya melakukan penelitian di bidang 
bermain drama pada aspek berbicara, dari aspek yang lain. Sehingga, dapat 
menambah hasil penelitian yang bermakna bagi peneliti-peneliti berikutnya; (3) 
Praktisi atau peneliti di bidang pendidikan bahasa dan sastra hendaknya 
menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian 
yang lain dengan teknik pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan berbagai 
alternatif teknik pembelajaran. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 
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Rumi). 

3. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 

4. Semua yang ada di alam semesta bergerak. Jika kita tidak bergerak, maka 

kita tidak akan memperolehnya. 
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BAB I 

PENDAHULAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Arah pembelajaran bahasa Indosesia di sekolah adalah untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat berkomunikasi dalam bahasa 

Indosesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap karya kesastraan manusia Indonesia (BSNP 

2006). Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah bukanlah untuk 

mencetak seorang ahli bahasa atau sastrawan yang handal, melainkan untuk dapat 

lebih memahami bangsa dan budaya Indonesia. Dengan demikian kualitas suatu 

bangsa itu bergantung bagaimana cara bangsa itu mengenali, menghargai, dan 

memanfaatkan kebudayaan yang disampaikan dalam bentuk bahasa dan sastra. 

Peranan dan kedudukan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sangat 

berpengaruh di dalam perkembangan nilai-nilai bangsa. Misalnya, pembelajaran 

sastra secara tidak langsung dapat membentuk sikap positif, sifat dinamis, dan 

berpikir kreatif pada anak sehingga siswa dapat lebih menghargai dan mencintai 

bahasa dan sastra Indosesia sebagai khasanah budaya bangsa. 

Pembelajaran sastra di sekolah dimaksudkan agar siswa lebih 

meningkatkan kemampuan mengapresiasi karya sastra. Dalam kegiatan tersebut 

siswa dapat lebih mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

pekerti, menghargai sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual 
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manusia Indonesia, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

(BSNP 2006).  

Pembelajaran sastra juga dapat dicapai melalui keempat keterampilan 

berbahasa yang saling berhubungan, yakni a) keterampilan berbicara, b) 

keterampilan menyimak, c) keterampilan membaca, dan d) keterampilan menulis. 

Melalui karya sastra siswa dibimbing untuk menguasai keempat keterampilan 

tersebut. Misalnya, dalam kegiatan mendengarkan pembacaan karya sastra siswa 

telah melakukan kegiatan menyimak (listening skill). Pada saat siswa 

memperagakan penggalan drama, siswa telah melakukan kegiatan berbicara 

(speaking skill). Pada saat membacakan karya sastra (puisi), siswa melakukan 

kegiatan membaca (reading skill). Pada kegiatan menulis naskah teks drama yang 

akan dipentaskan, siswa melakukan kegiatan menulis (writing skill).  

Dari penjelasan diatas tampaklah adanya hubungan yang sangat erat antara 

keterampilan berbahasa (sebagai tujuan yang ingin dicapai), pembelajaran sastra 

(sebagai media), dan bermain drama sebagai materi pembelajaran sastra. 

Realitanya, keempat keterampilan dasar di atastidak pernah berdiri sendiri dan 

sekaligus sebagai kunci keterampilan bersastra. 

Keterampilan bersastra sangat beragam sekali implementasinya, dari 

sekian banyak itu salah satunya adalah drama. Drama dapat dipandang sebagai 

seni sastra, namun dapat juga dipandang sebagai seni tersendiri, yaitu seni drama. 

Berbagai macam pendapat para pakar, ahli, maupun ilmuan mengenai 

pengertian drama meninjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Namun 

pemikiran dan temuan itu menghasilkan beragam simpulan tentang pengertian 
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drama, yang pada hakikatnya adalah saling melengkapi pendapat satu sama lain. 

Salah satunya menurut Brunetere dalam Hasanuddin (1996:2) pengertian drama 

adalah kesenian yang melukiskan sifat dan sikap manusia, dan harus melahirkan 

kehendak manusia dengan action dan perilaku.  

Melalui dialog-dialog pelaku dalam drama, selain siswa dapat mempelajari 

dan menikmati isinya, siswa juga dapat memahami permasalahan yang disodorkan 

di dalamnya yakni tentang kehidupan bermasyarakat, dan sekaligus dapat 

dijadikan cermin di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa juga akan lebih 

termotivasi untuk belajar sastra, belajar tentang isi drama, sekaligus menambah 

pengertian mereka tentang seni sastra. 

Kegiatan berbicara sangatlah berperan penting dalam kegiatan bermain 

drama, seperti: kejelasan, artikulasi, vokal, kesesuaian jeda, sangatlah mendukung 

terjadinya dialog yang ada dalam pementasan drama. Dalam kegiatan bermain 

drama, peran kegiatan berbicara sangatlah dominan, adapun untuk 

menginformasikan sesuatu juga bisa melalui gerak tubuh. Bahasa (berbicara) 

digunakan untuk bermacam-macam fungsi sesuai dengan apa yang ingin 

disampaikan oleh penutur, misalnya untuk menyampaikan informasi faktual, 

menyatakan sikap emosional, menyatakan sikap moral, menyatakan perintah, dan 

untuk bersosialisasi. 

Dalam KTSP, standar kompetensi bermain drama dicantumkan di setiap 

satuan pendidikan. Realitanya kegiatan bermain drama dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia kurang begitu diminati oleh siswa disebabkan ketertarikan siswa 

dalam mengapresiasikan sastra sangatlah kurang. Dalam penelitian Rusyana 
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(dalam Waluyo 2003:1) disimpulkan bahwa minat siswa terhadap karya sastra 

secara berurutan yaitu prosa, puisi, dan drama, perbandinganya adalah 6:3:1. 

Fakta diatas dapat dilihat bahwa minat siswa terhadap pembelajaran drama 

semakin berkurang. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji pembelajaran 

drama karena kemampuan siswa dalam bermain drama masih rendah. 

Ada berbagai macam kendala-kendala yang menyebabkan kegiatan belajar 

mengajar bermain drama kurang maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran 

di sekolah. Diantaranya adalah adanya pengaruh potensi sekolah/daerah yang 

kurang memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, karakteristik sekolah/daerah, 

pengaruh sosial budaya masyarakat setempat, dan disebabkan dari karakteristik 

peserta didik itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia di SMP N 40 Semarang. Ditemukan berbagai masalah yang 

muncul sebagai akibat dari rendahnya keterampilan bermain drama sebagai 

berikut: (1) siswa kurang terampil dalam bermain drama, (2) siswa kurang 

percaya diri dalam memerankan karakter tokoh yang dibawakan, (3) siswa kurang 

begitu memperhatikan penggunaan; lafal, intonasi, nada/tekanan, dan artikulasi 

yang jelas, (4) siswa kurang penghayatan, dan (5) pendekatan yang digunakan 

guru dalam pembelajaran masih tradisional dan kurang bervariasi. 

Permasalahannya saat ini adalah bagaimana cara pengajar untuk dapat 

menghadirkan suatu teknik pembalajaran sastra yang menarik agar siswa 

termotivasi untuk belajar sambil mencari hiburan melalui pertunjukan drama? 
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Kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa di atas disebabkan oleh karena: 

1) mental siswa belum siap sehingga kepercayaan diri padanya kurang, 2) proses 

latihan vokal yang kurang, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya dalam 

penggunaan; lafal, intonasi, nada/tekanan, dan artikulasi yang jelas dan tepat, 3) 

kurangnya latihan olah rasa yang akan membantu di dalam pengimajinasian dan 

penghayatan peran. 

Hal ini menjadi tantangan sebagai pengajar untuk dapat menghadirkan 

suatu pembelajaran yang menarik serta menyenangkan bagi siswa. Untuk dapat 

mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa, seorang guru dituntut untuk 

memiliki kecerdasan memilih strategi dan teknik di dalam suatu pembelajaran 

pada umumnya, dan pembelalajaran bermain drama pada khususnya dengan tepat. 

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengajak siswa untuk lebih dapat 

melihat, melakukan, dan meraskan sendiri suatu pengimajinasian dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dengan media VCD bermain 

drama. 

Mengapa teknik Demonstrations-Performance digunakan dalam penelitian 

ini?. Teknik Demonstrations-Performance digunakan dalam penelitian ini oleh 

karena pelaksanaanya melibatkan siswa sepenuhnya di dalam proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan ini siswa di tuntut untuk dapat menunjukkan 

karakter dengan improvisasi yang berbeda-beda satu sama lain, hal ini akan 

menumbuhkan keseriusan, kepercayaan diri, dan penghayatan pada siswa. teknik 

ini mengupayakan penggunaan kelompok-kelompok kecil untuk dapat 

memudahkan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar, serta 
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memanfaatkan adanya media VCD bermain drama yang akan menyelaraskan di 

dalam penyampaian materi. 

Dengan memanfatkan teknik Demonstrations-Performance dan media 

VCD bermain drama ini diharapkan kesulitan selama ini yang dihadapi siswa 

dalam kegiatan apresiasi peran dapat teratasi, kemampuan siswa dalam  

pembelajaran bermain drama dapat di tingkatkan, nilai-nilai yang terkandung 

dalam pembelajaran dapat lebih diserap oleh siswa, keterampilan berbicara siswa 

dapat diperbaiki dan ditingkatkan, pengetahuan siswa tentang kaidah sastra 

bertambah sehingga siswa dapat bermain sekaligus belajar.  

Dari kesulitan-kesulitan tersebut dapat menggugah para guru untuk 

memilih metode, teknik, dan media yang sesuai sehingga siswa dapat dengan 

cepat menguasai kompetensi dasar yang dimaksud, yakni keterampilan bermain 

drama. Hal tersebut menuntut guru dalam kesungguhan merencanakan dan 

melaksanakan program pengajarannya serta memilih media yang cocok dan 

menarik sehingga dapat menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, kompetensi dasar 

bermain drama telah diajarkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, akan 

tetapi motivasi dan keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran bermain 

drama di SMP Negeri 40 masih begitu rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor 

yang berpengaruh, yaitu faktor siswa dan faktor guru. Faktor-faktor tersebut, 

dapat diuraikan sebagai berikut. 
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Adapun faktor dari siswa, kurang berminatnya untuk mengikuti pelajaran 

bahasa Indonesia dikarenakan membosankan, siswa menganggap bermain peran 

sebagai keterampilan yang sulit dilakukan, siswa malu untuk mengekspresikan 

diri dalam berperan. Seorang guru harus lebih memfokuskan perhatianya tentang 

hal ini, adanya kompetensi dasar yang akan dicapai siswa hendasknya menjadi 

perhatian utama dan segera melakukan apersepsi yang akan memudahkan siswa 

melakukan pemahaman terhadap pembelajaran yang akan dicapainya. 

Faktor dari guru, dalam pembelajaran bermain drama ceramah menjadi 

pilihan utama dalam pembelajaran sehingga terkesan monoton. Pemanfaatan 

teknik maupun metode yang digunakan guru masih sangat tradisional dan kurang 

bervariasi. Hal ini, menyebabkan siswa merasa jenuh dan bosan dengan 

pembelajaran tersebut. Adanya masalah-masalah tersebut dapat menggugah para 

guru untuk memilih metode, teknik, dan media yang sesuai agar para siswa dapat 

dengan cepat menguasai keterampilan bermain drama.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Peneliti membatasi 

permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian yaitu berkaitan dengan 

pemanfaatan teknik dan media pembelajaran, khususnya pembelajaran bermain 

drama dengan improvisasi diri. Keterampilan siswa dalam bermain drama dengan 

improvisasi diri masih begitu rendah, hal ini disebabkan cara bimbingan guru 

yang kurang kreatif dan menarik. Akan tetapi guru selama ini hanya 

menggunakan metode ceramah yang membosankan, sehingga tidak menstimulus 
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respon minat siswa untuk lebih mengekspresikan diri dalam kegiatan bermain 

drama dengan baik. Oleh sebab itu, keterampilan siswa dalam mengapresiasikan 

dan atau mengimprovisasikan diri kurang total. Kurangnya keterampilan bermain 

drama siswa yang disebabkan oleh kurang tepatnya teknik pembelajaran yang 

digunakan guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan bermain 

peran dengan improvisasi diri, peneliti memanfaatkan penggunaan teknik 

Demonstrations-Performance melalui media VCD bermain drama. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dapat diambil 

suatu rumusan masalah sebagai berikut 

1)  Bagaimana peningkatan keterampilan bermain drama siswa kelas VIII SMP 

Negeri 40 Semarang setelah mengikuti pembelajaran keterampilan bermain 

drama melalui teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama? 

2)  Bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 40 

Semarang setelah mengikuti pembelajaran keterampilan bermain drama 

melalui teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah dalam rangka untuk 

memperoleh deskripsi hal-hal berikut ini: 
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1)  Mendeskripsi peningkatan keterampilan siswa dalam bermain drama melalui 

teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. 

2)  Mendeskripsi Perubahan perilaku belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran bermain drama melalui teknik Demonstrations-Performance 

dan media VCD bermain drama. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di bidang teoretis dan 

manfaat di bidang prakktis.  

1) Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi teori 

pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya, khususnya 

pembelajaran keterampilan bermain drama dengan memanfaatkan teknik 

Demonstrations-Performance melalui media VCD bermain drama, sehingga dapat 

menambah pengetahuan dan mengembangkan metode-metode pembelajaran 

keterampilan bermain drama. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua, 

bagi guru dan siswa. 

Manfaat bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan alternatif 

pengajar dalam pemilihan pendekatan pembelajaran yang menjadikan 

meningkatnya proses belajar mengajar keterampilan bermain drama. Guru akan 
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lebih mudah dalam pemberian contoh pemodelan pengimajinasian karakter 

kepada siswa. 

Manfaat bagi siswa, penelitian ini dapat mempermudah siswa belajar 

mengapresiasikan karakter tokoh dalam kegiatan bermain drama, memudahkan 

siswa memperoleh materi yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran, 

bertambahnya kepercayaan diri siswa yang dikarenakan termotivasi oleh guru 

maupun dari teman. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

 2.1  Kajian Pustaka 

Ketidakmampuan guru dalam menyampaikan pengajaran bermain drama 

salah satunya adalah berkaitan dengan penggunaan teknik dan media yang 

digunakan sering kali kurang tepat. Hal ini akan mengakibatkan materi yang 

disampaikan tidak maksimal di terima oleh siswa. 

Oleh adanya permasalahan di atas, penelitian tentang kemampuan bermain 

drama ini peneliti lakukan. Pustaka yang mendasari penelitian ini adalah hasil 

karya penelitian bermain drama terdahulu yang relevan dengan penelitian ini baik 

kemiripan objek kajian atau kemiripan dalam landasan teori.  Penelitian tentang 

bermain drama tergolong penelitian yang menarik. Banyak penelitian berkaitan 

dengan bermain drama yang telah dilakukan, sebagian besar untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa atau bermain drama sebagai metode pembelajaran. 

Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusatyo (2002) dan Agustina 

(2007). 

Penelitian Kusatyo (2002) berjudul Peningkatan Keterampilan Siswa 

Dalam Bermain Drama Melalui Pendekatan Inquiri Tahun Ajaran 2001/2002. 

Penelitian ini mengkaji tentang pendekatan keterampilan bermain drama melalalui 

penekatan inquiri dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam bermain drama. Adapun hasil yang dicapai terbukti 

bahwa dengan pendekatan inquiri keterampilan bermain drama meningkat 
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11,57%. Sedangkan kelebihan pendekatan inquiri yaitu siswa dapat melakukan 

interaksi positif, dan aktif ketika pebelajaran berlangsung. 

Melihat hasil yang di capai dalam penelitia di atas, terdapat adanya usaha 

untuk meningkatkan keterampilan bermain drama pada siswa telah dilakukan. 

Hasil yang dicapai adalah manfaat drama untuk membentuk mental siswa, 

menanamkan nilai positif, dan berpikir kreatif siswa. 

Penelitian Agustina (2007) berjudul Peningkatan Kemampuan Bermain 

Drama Dengan Metode Perkampungan Sastra Kelas V SD Negeri Sekaran 01 

Gunung Pati Semarang Tahun Ajaran 2006/2007. Penelitian ini mengkaji manfaat 

penggunaan metode perkampungan sastra untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam bermain drama. Hasil yang dicapai terbukti bahwa dengan 

menggunakan metode perkampungan sastra, keterampilan siswa dalam bermain 

drama meningkat sebesar 8,71%. Adapun kelebihan dari penggunaan metode 

perkampungan sastra adalah siswa mengalami perubahan perilaku belajar positif. 

Hal ini terlihat dari tingkat motivasi siswa yang mencapai 74,44%, terlihat dari 

minat, keuletan, ketekunan, dan keaktifan siswa yang meningkat. 

Pada penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan teknik demonstrations-

performance dan media VCD bermain drama untuk meningkatkan keterampilan 

bermain drama siswa kelas VIII F SMP N 40 Semarang. Dengan demikian, 

diharapkan adanya hasil peningkatan keterampilan bermain drama pada siswa. 

Hal ini disebabkan oleh karena pemanfaatan teknik dan media ini mengajak  siswa 

memperhatikan dan mempraktikkan beberapa contoh karakter yang telah 

diperagakan oleh guru dengan memperhatikan penguatan unsur-unsur penting 
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drama, sehingga pada akhirnya keterampilan bermain drama siswa dapat 

meningkat. 

2.2  Landasan Teoretis 

Pada landasan teoretis ini akan dibahas mengenai pengertian drama, unsur-

unsur drama, langkah-langkah pementasan bermain drama, pembelajaran drama 

dan tujuan pengajarannya, teknik Demostrasi-Performance, media VCD bermain 

drama, dan penerapan teknik Demostrasi-Performance dengan media VCD 

bermain drama pada pembelejaran bermain drama. 

2.2.1 Hakikat Drama 

Dewasa ini pengertian drama sering disamkaan dengan teater. Menurut 

santoso dalam Suwarni (2003:10) teater adalah istilah lain dari drama, tetapi 

mempunyai arti yang lebih luas dari pada drama yaitu merupakan proses dari 

pementasan yang meliputi proses pemilihan naskah, penafsiran, penggarapan, 

penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman dan penikmatan publik. 

Drama belum mencapai kesempurnaan apabila belum ke tahap teater dalam 

bentuk pementasan sebagai perwujudanya. 

Drama mempunyai arti yang sangat luas. Perkataan ”drama” berasal dari 

bahaswa Yunani ”draomai” yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. 

Drama berarti perbuatan tindakan atau reaksi. Drama berarti perbuatan tindakan 

action (Waluyo 2002:2). 

Berbagai macam pendapat para pakar, ahli, maupun ilmuan mengenai 

pengertian drama yang meninjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 
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Pemikiran dan temuan itu menghasilkan beragam simpulan tentang pengertian 

drama, yang pada hakikatnya adalah saling melengkapi pendapat satu sama lain.  

Dalam Dictiobary of World Literature, drama berarti segala pertunjukan 

yang memakai mimik (any kind of mimetic performance). Dalam pemakaian 

sehari-hari arti drama sangatlah luas sekali, pengertian yang timbul dari kata 

”drama” terutama ialah: pertunjukan, dan adanya lakon yang dibawakan dalam 

pertunjukan itu (Purwanto 1968:51-52). 

Menurut Waluyo (2002:1) drama merupakan tiruan kehidupan manusia 

yang diproyeksikan di atas pentas. Melihat drama, penonton seolah melihat 

kejadian dalam masyarakat. Kadang-kadang konflik yang disajikan dalam drama 

sama dengan konflik batin mereka sendiri. Drama adalah potret kehidupan 

manusia potret suka duka, pahit manis, hitam putih kehidupan manusia. 

Menurut Suharianto (2005:58) drama semula berasal dari Yunani yang 

berarti perbuatan atau pertunjukan. Berbeda sekali dari Suharianto, Wiyanto 

(2005:126) yang memandang drama dari seni sastra, berpendapat bahwa drama 

jika dipandang dari seni sastra merupakan naskah drama karya sastrawan yang 

kebanyakan berupa percakapan, yaitu percakapan antar pelaku. Hal ini berbeda 

sekali dengan pendadapat-pendapat yang sudah terdahulu. 

Pengertian drama yang sudah dikenal selama ini hanya diarahkan kepada 

dimensi seni pertunjukan atau seni lakon, ternyata memberikan citra yang kurang 

baik terhadap drama, khususnya bagi masyarakat Indonesia. konsepsi drama 

adalah peniruan atau tindakan yang tidak sebenarnya, berpura-pura diatas pentas, 
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menghasilkan idiom-idiom yang menunjukkan bahwa drama bukanlah dianggap 

”serius dan berwibawa” (Hasanuddin 1996:3).  

Adapun jenis drama dapat di golongkan dari berbagai macam tinjauan para 

ahli maupun sastrawan. Sama halnya dengan pengertian drama diatas, beberapa 

tinjauan mengenai jenis drama bersifat saling melengkapi satu sama lain. Jenis 

drama dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu drama senagai sastra (naskah 

drama) dan drama sebagai tontonan (drama pentas). 

2.2.1.1 Drama sebagai Sastra (Naskah Drama) 

Bentuk karya sastra drama dapat dipandang sebagai seni sastra, namun 

juga dapat dipandang sebagai seni tersendiri, yaitu seni drama. Yang dimaksud 

drama dalam seni sastra tidak lain adalah naskah drama karya sastrawan, yang 

umumnya berupa percakapan, yakni percakapan antar pelaku (Wiyanto 2005:126-

127). 

Selain percakapan para pelaku, naskah drama juga berisi penjelasan 

mengenai gerak-gerik dan tindakan yang dilaksanakan oleh pelaku. Naskah drama 

juga dibangun oleh struktur fisik (kebahasaan) dan struktur batin (semantik, 

makna). Wujud fisik sebuah naskah drama adalah dialog atau ragam tutur 

(Waluyo 2003:6). 

2.2.1.2 Drama sebagai Tontonan (Drama Pentas) 

Seni sastra (naskah drama) akan menjadi seni drama (tontonan drama) jika 

naskah tersebut dimainkan. Tontonan drama amat unik, karena bukan hanya 

melibatkan aktor saja, melainkan melibatkan berbagai seniman. Sedangkan 

gedung pementasan drama sebenarnya tempat berkumpulnya para seniman: 
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sastrawan, aktor, komponis, pelukis, dan lain-lain (Wiyanto 2005:129). Para 

seniman itu bekerjasama sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk 

mewujudkan seni drama yang akan dinikmati keindahanya oleh penonton. Selain 

melibatkan banyak seniman, tontonan drama juga mengandung banyak unsur-

unsur yang  tidak dapat dipisahkan dari keutuhan pementasan drama. 

Beragam pendapat menurut sastrawan menyebutkan seni pentas dalam 

kesastraan di Indonesia bermacam-macam. Diantaranya adalah seni drama 

(tontonan drama), teater, bermain drama, bahkan bermain peran. Kesemua ini 

memiliki maksud dan tujuan yang sama. Pertunjukkan atau tontonan tersebut 

dalam realitanya memiliki unsur yang mendukung secara bersama-sama. 

Kesamaan tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat didalamnya 

seperti adanya; teks  atau naskah yang dipentaskan, laku pentas dengan sarana 

pendukungnya, dan adanya penonton. Kesemuannya itu menjawab kesamaan 

istilah atau nama dalam menyebutkan suatu seni pertunjukkan (seni pentas) adalah 

sama maksud dan sama arti. 

2.2.2  Unsur-unsur Pembangun Drama Pentas 

Adapun unsur-unsur pembangun drama dalam sebuah pagelaran 

drama/teater yang penting dan berkorelasi. Penjabaran teori unsur-unsur yang 

terdapat dalam pementasan drama menurut para dramawan sangat luas sekali. 

Dalam hal ini Suharianto (2005:59-73) menggolongkan ada empat unsur 

pembangun drama sebagai berikut. 
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2.2.2.1 Tata Pentas dan Dekorasi 

Tata pentas atau dekorasi dalarn pertunjukkan drama biasanya 

disesuaikan dengan kebutuhan penonton dan lakonya untuk memberikan 

kenyamanan penonton dan juga dapat membantu memudahkan pengimajinasian 

seorang aktor sekalipun. 

2.2.2.2 Lakon atau Cerita 

Lakon atau cerita merupakan unsur yang esensial dalam sebuah drama. 

Berangkat dari lakon/cerita inilah para pelaku menampilkan diri di depan 

penonton, baik dengan geraknya (acting) maupun wawankatanya (dialog). 

Selanjutnya dari perpaduan antara lakon, gerak dan wawankatanya itulah kita 

sebagai penikmatnya dapat menyaksikan sebuah drama (Suharianto 2005:59). 

Dalam sebuah drama, secara struktural lakon atau cerita terdiri atas lima 

bagian, yaitu: 1) pemaparan atau eksposisi→ penjelasan situasi awal suatu cerita, 

2) pengawatan atau kompilasi→ bagian yang menunjukkan konflik yang 

sebenarnya, 3) puncak atau klimaks→ puncak ketegangan cerita, titik perselisihan 

tertinggi protagonis dan antagonis, 4) peleraian atau anti klimaks→ bagian 

pengarang mengetengahkan pemecahan konflik, dan 5) penyelesaian atau 

kongkulasi→ bagian cerita yang berfungsi mengembalikan lakon pada kondisi 

awal. 

2.2.2.3 Pemain 

Pemain atau pemeran adalah orang-orang yang harus menerjemahkan dan 

sekaligus menghidupkan setiap kata dari sebuah naskah drama. Pemain berfungsi 

sebagai alat pernyataan watak dan penunjang tumbuhnya alur cerita. Dalam 
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pengertian yang lebih luas, termasuk pemain adalah setiap orang yang terlibat 

dalam sebuah pagelaran, misalnya sutradara, aktor/ aktris, dan staf artistik 

(Suharianto 2005:61). 

Pemain (aktor) bertugas menghafalkan percakapan yang tertulis dalam 

naskah drama. Seorang aktor juga harus menafsirkan watak tokoh yang 

diperankan, seraya mencoba memeragakan gerak-geriknya. Pemain atau aktor 

harus berlatih berulang-ulang supaya peragaan yang dibawakanya benar-benar 

sesuai dengan yang dikehendaki naskah drama. 

2.2.2.4 Tempat 

Yang dimaksud tempat dalam drama adalah gedung, lapangan, atau arena 

lain yang dipergunakan sebagai tempat pertunjukan. Dalam hal ini, tempat tidak 

hanya dibutuhkan oleh para pemain, namun juga oleh para menonton. Oleh karena 

itu, tempat yang memenuhi syarat akan sangat mendukung terjadinya sebuah 

pagelaran yang baik (Suharianto 2005:62). 

2.2.2.5 Penonton atau Publik 

Penonton atau publik adalah merupakan bagian yang sempurna, lengkap di 

dalam sebuah pagelaran drama pertunjukan dengan lakon itu sendiri. Sebab, tanpa 

adanya penonton tidak pernah akan ada drama dalam arti yang sesungguhnya. 

Banyak sedikitnya penonton menjadi sebuah ukuran keberhasilan pertunjukan 

drama. Jika penonton merasa puas, maka pertunjukan drama tersebut bisa 

diartikan sukses besar. Sebaliknya, bila penontonya sedikit dan umumnya 

penonton kecewa dengan pertunjukan yang di pentaskan, maka pertunujukan itu 

dapat dikategorikan gagal total. 
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Menurut Suharianto (1982:62) pagelaran drama pada hakikatnya adalah 

sebuah proses berkomunikasi antara peneliti naskah (sebagai komunikator), 

penonton/publik/audience (sebagai komunikan), dan pemain (sebagai mediator). 

Dengan demikian, unsur penonton merupakan unsur yang sangat penting 

keberadaannya, agar proses berkomunikasi dapat berlangsung sempurna. 

Proses berkomunikasi yang interaktif membutuhkan komunikan 

(penonton) yang aktif. Dengan demikian, penonton drama yang baik adalah 

penonton yang aktif dan bisa bersikap apresiasi yang positif. 

2.2.2.6 Tata Rias dan Busana 

Untuk menciptakan peran sesuai dengan tuntutan lakon yang akan 

dibawakan, tata rias atau seni menggunakan kosmetik sangatlah diperlukan. 

Adapun fungsi pokok rias adalah untuk membantu seorang tokoh dalam 

mengubah watak baik dari segi fisik, psikis, dan sosial. Tujuan utama fungsi 

bantuan rias adalah untuk memberikan tekanan terhadap peran yang akan 

dibawakan oleh seorang aktor. 

Seperti halnya rias, tata busana juga akan membantu seorang aktor dalam 

membawakan peran sesuai dengan tuntutan lakon melalui latihan penyesuaian diri 

dengan rias dan kostum yang dipakainya. 

2.2.2.7 Tata Lampu 

Tata lampu bertujuan untuk memberikan pengaruh psikoiogis seorang 

aktor dan sekaligus berfungsi sebagai ilustrasi (hiasan) serta sebagai penunjuk 

waktu suasana pentas yang berlansung. 
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2.2.2.8 Ilustrasi Musik dan Tata Suara 

Ilustrasi musik dalam sebuah pertunjukkan dapat juga menjadi bagian 

dari lakon, akan tetapi yang paling banyak adalah sebagai ilustrasi atau sebagai 

pembuka. Sedangkan tata suara berfungsi untuk memberikan efek suara yang 

akan membantu seorang aktor untuk menguatkan penghayatan peran. 

Suara yang jelas dalam pengucapan dialog akan membuat penonton 

dapat menangkap jalan cerita drama yang dipertunjukkan. Adapun ucapan yang 

jelas adalah ucapan yang bisa terdengar setiap suku katan-nya. 

2.2.3 Langkah-langkah Bermain Drama 

Untuk menampilkan sebuah pagelaran drama, ada beberapa hal penting 

yang harus di perhatikan berkaitan dengan sukses dan tidaknya sebuah pagelaran 

drama yang baik. Untuk mewujudkan sebuah pementasan drama yang baik 

hendaknya melakukan persiapan-persiapan dari prapementasan, saat 

pementasan, dan sesudah pementasan. Persiapan-persiapan tersebuat di 

antaranya yaitu: 

2.2.3.1 Prapementasan 

Pada tahapan ini, sebuah pementasan drama hendaknya mempersiapkan 

persiapan-persiapan sebelum pementasan itu ditampilkan, yakni berupa tahap 

persiapan dan tahap latihan. Menurut Djajakusuma dalam Tarigan (1985:98-

100) langkah-langkah yang termasuk dalam persiapan prapementasan antara lain 

yaitu: 
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2.2.3.2 Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diten 

puh, antara lain yaitu: 

I ) Memilih Cerita 

Pada langkah ini merupakan kegiatan memilih cerita yang nantinya 

dipentaskan sesuai dengan maksud pementasan. Pemilihan naskah cerita juga 

harus memenuhi baik tidaknya tema, plot, struktur, dan lain-lain. Kesemuanya 

ini harus sudah ditentukan dengan sebaik-baiknya. 

2) Mendapatkan Izin Tertulis Pengarang 

Jika pementasan tersebut menggunakan naskah pengarang naskah, maka 

hendaknya sudah mendapatkan izin dan menyelesaikan masalah imbalan 

(honorarium) pengarang. 

3) Menentukan Sutradara  

Dalam menentukan sutradara haruslah berhati-hati dan teliti. Seorang 

sutradara haruslah yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, berani, jujur, 

mempunyai kemauan yang besar, dan bisa memimpin. 

Fungsi sutradara sangat menentukarr keberhasilan suatu pementasan 

drama. Sutradara merupakan seorang pengarah tentang bagaimana pementasan 

harus dilakukan. Ia bertanggung jawab penuh penginterpretasikan naskah yang 

akan dipentaskan, dan menentukan corak serta warna pementasan yang akan 

mendukung suatu pementasan drama. Seorang sutradara juga berfungsi untuk 

mengkoordinasi dan mengarahkan segala unsur pementasan drama (pemain dan 
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properti), memberikan penafsiran pokok atas naskah, dan dengan kecakapan 

sutradara dapat mewujudkan suatau pementasan drama yang total (maksimal). 

4) Memilih Para Pembantu Sutradara 

Para pembantu itu diantaranya antara lain perencana set (dekorasi, penata 

cahaya), pemimpin panggung (motornya pementasan), dan asisten sutradara 

yang dapat mewakili atau menggantikan sutradara sewaktu-waktu jika 

diperlukan. 

5) Mempelajari Naskah 

Langkah ini bertujuan agar dapat mengenal tema, konflik, suspense dan 

klimaks yang terdapat dalam naskah yang akun dipentaskan. Langkah tersebut 

antara lain; menentukan cara yang sebaik-baiknya dalam mementaskan cerita, 

rnenganalisis setiap tokoh beserta wataknya serta hubungannya satu sama lain, 

menganisis pendidikan serta latar belakang setiap tokoh, merencanakan 

floorplan atau rencana pentas yang berhungan dengan dekorasi lampu, jendela, 

dan sebagainya. 

6) Menyusun Buku Kerja 

Buku ini berisi catatan-catatan sutradara misalnya gerak, mimik, napas, 

dan tanda-tanda bagi pemain seperti: tanda-tanda lampu, efek suara, musik, dan 

lain-lain. 

7) Memilih Pemain 

Pemain haruslah dipilih orang-orang yang bisa memegang rol atau peranan 

dalam mengapresiasikan tokoh yang nantinya dibawakan olehnya. Pemilihan 

pemain juga bisa dilakukan dengan cara casting. 
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2.2.3.3 Tahap Latihan 

Tahap-tahap yang terdapat pada masa latihan antara lain yaitu: 

1) Latihan Membaca 

Latihan ini bertujuan supaya pemain dapat mengetahui hubungan satu 

sama lain serta konflik, suspense, dan klimaks yang terdapat di dalam naskah 

drama. 

2) Latihan Bloking 

Dalam latihan ini bertujuan untuk menentukan bloking setiap pemain, 

yakni gerak dan pengelompokan pemain. Sedangkan setiap gerak, mimik, haruslah 

mempunyai arti dalam pengekspresian lakon yang dibawakan pemain dengan 

wajar dan mempunyai alasan yang tepat. 

3) Latihan Karya 

Dalam latihan karya pemain dipastikan sudah hafal teks beserta gerak laku 

yang singkron yang nantinya akan menggambarkan watak serta karakter yang 

dibawanya dengan wajar. 

4) Latihan Pelicin 

Latihan pelicin bertujuaan agar pemain benar-benar menjalani dan 

memerankan dengan baik dalam menghayati suka-dukanya , perjuangannya, 

kejayaannya, serta kegagalan yang akan nampak pada diri tokoh yang akan 

diperankan olehnya. 

5) Latihan Umum  

Latihan umum merupakan merupakan latihan akhir guna mempersiapkan 

semua kebutuhan pentas dari kesiapan para pernain, para karyawan pentas, dan 
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lain-lain. Latihan ini diadakan untuk membiasakan para pemain dengan respon 

dan seaksi dari para penonton agar padasaat pementasan yang sebenarnya mereka 

tidak gugup dan benar-benar sudah siap. 

2.2.3.4 Pementasan 

Pementasan atau malam perdana merupakan klimaks dari hasil latihan 

yaing telah ditempuh selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai 

mencapai berbulan-bulan lamanya untuk mementaskan hasil karya berupa gerak 

akting/berpura-pura yang berupa pementasan drama. 

Dalam pementasa drama akting baru mungkin terjadi apabila dalam hati 

ada kehendak. Kehendak (niat) itu harus dilengkapi dengan imajinasi 

(membayangkan sesuatu). Untuk menyuburkan imajinasi dalam diri dapat 

dilakukan dengan sering mengapresiasi puisi dan mengapresiasi lukisan (Wiyanto 

2000:60). 

Pada saat bermain drama, imajinasi sangat penting karena aktor harus 

"pura-pura" menjadi orang lain. Dalam berpura-pura itu seorang aktor harus dapat 

menampilkan pengimajinasian yang wajar, artinya seorang aktor tidak 

menampilkan pengimajinasian yang berlebihan. Dalam situasi yang demikian, 

aktor membutuhkan ingatan visual (imajinasi). sehingga kepura-puraannya tidak 

diketahui oleh penonton. Aktor juga harus dapat meyakini bahwa yang main di 

panggung adalah kenyataan. 

2.2.3.5 Pasca-pementasan 

Dalam pasca-pementasan, pementasan yang sudah berlangsung diadakan 

penilaian-penilaian terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam drama seperti; 
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kinesik (gerak tubuh), penggunaan lafal pemain, penggunaan tekanan, bahasa, 

intonasi dan mimik. Terdapat juga saran dan kritikan terhadap pementasan yang 

sudah berlangsung dengan tujuan mengerti kekurangan-kekurangan pementasan 

guna refleksi terhadap pementasan selanjutnya. 

2.2.3.5.1 Tindak Lanjut 

Pada tahap tindak lanjut yang harus dilakukan adalah dengan menindak 

lanjuti kekurangan-kekurangan yang telah disimpulkan pada saat evaluasi pasca-

pementasan, dengan cara memperbaiki, melakukan latihan-latihan, agar saat 

pementasan selanjutnya lebih maksimal dan terarah. 

2.2.4 Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran Bermain Drama 

2.2.4.1 Pembelajaran Bermain Drama 

Seni drama (sandiwara) adalah bagian dari pengajaran Bahasa dan Sasta 

Indonesia yang mempunyai nilai-nilai pendidikan yang meliputi nilai kewarga 

negaraan, kebangsaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, dan segi pemahaman dan 

pemakaian Bahasa Indonesia (Purwanto 1968:142). Di samping itu melalui 

pengajaran drama, manfaat pengajaran drama bagi siswa diantaranya adalah dapat 

mengantarkan siswa menuju kekedewasaan yang dilakukan dengan mengajak 

siswa berlatih mengalami berbagai macam pengalaman hidup dalam naskah yang 

dibawakan. Jadi pembelajaran drama di sekolah sangat penting diberikan kepada 

siswa, karena disamping itu siswa akan dapat mempertajam perasaan, penalaran, 

daya khayal, menikmati dan memanfaatkan karya sastra (drama) untuk 

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual 
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manusia Indonesia, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

(BNSP 2006). 

2.2.4.1 Tujuan Pembelajaran Bermain Drama 

Pembelajaran bermain drama terdapat di dalam kurikilum tingkat satuan 

pendidikan (BNSP 2006) dengan standar kompetensi mengungkapkan pikiran 

dan perasaan dengan bermain peran (bermain drama), serta kompetensi dasar 

bermain peran dengan naskah yang ditulis siswa, dan bermain peran dengan cara 

improvisasi sesuai dengan kerangka naskah yang ditulis siswa. Sedangkan 

tujuan pembelajaran bermain drama di sekolah dimaksudkan agar siswa lebih 

meningkatkan kemampuan mengapresiasi karya sastra (drama) yang dapat 

mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, rnenikmati clan memanfa:ttkan 

karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, 

menghargai sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa (BSNP 

2006). 

Sedangkan Benjamin S. Bloom yang mengemukakan pembelajaran drama 

(pembelajaran sastra) secara umum merumuskan mengelompokkan tujuan 

pembelajaran sastra dalam tiga kawasan, yakni sebagai berikut: 1) kawasan 

konitif, 2) kawasan afektif, dan 3) kawasan psikomotor. Ketiga domain tujuan 

mengajar menurul Bloom (dalam Waluyo 2003:160-169) adalah sebagai berikut: 

2.2.4.1.1 Kawasan Afektif 

1) Pengetahuan, pengetahuan akan hal umum (mendefinisi, mengingat, 

membedakan, mendapat), pengetahuan akan hal khusus (mengenal kembali 
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informasi, mengenali contoh dan gejala), mengetahui tentang cara dan alat 

(gaya, format, mengingat bentuk), pengetahuan akan arah dan urutan 

(perbuatan, proses, dan gerakan, urutan, arah), penggolongan dan kategori 

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

dasar, teori, dan antar hubungan), pengetahuan akan metodologi (mengingat 

kembali: teori, dasar dan antar hubungan). 

2) Pemahaman, terjemahan (arti, contoh, abstraksi, kata, kalimat), penafsiran 

(menafsirkan memesan lagi, membedakan, membuat, menerangkan, 

mempertunjukkan), perhitungan/ramalan (menghitung, berpendapat, mengisi, 

menggambarkan kemungkinan, menyimpulkan). 

3) Penerapan, penerapan prinsip, menganalisakan (simpulan, metode, teori, 

gejala), menghubungkan, memilih, mengalihkan, menggolongkan, 

mengorganisasikan, dan menyusun kembali. 

4) Analisis, analisis unsur, analisis hubungan, analisis prinsip-prinsip 

organisasional. 

5) Sintesis, hasil komunikasi meliputi untuk (menuliskan, menceritakan, 

menghasilkan mengubah, membuktikan kebenaran), hasil dari rencana 

rangkaian atau rangkaian kegiatan yang diusulkan, asal mula dari hubungan 

abstrak. 

6) Evaluasi, yang meliputi: pertimabangan mengenali kejadian internal, 

pertimbangan mengenai kriteria abstrak. 
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2.2.4.1.2 Kawasan Kognitif 

1) Menerima (receiving), menyangkut minat siswa terhadap sesuatu. Misalnya 

menerima pelajaran drama yang di tandai dengan minat atau perhatian positif 

terhadap drama. Mendapatkan perhatian, mempertahankan, dan memerintah 

atau mengatur perhatian siswa. 

2) Responding (menjawab mereaksi), artinya ikut berpartisipasi secara aktif 

dalam kegiatan drama. 

3) Menaruh penghargaan (valuing), pada tingkat ini siswa mampu memberikan 

penilaian terhadap drama yang akan atau sudah dipentaskan (di baca). 

4) Mengorganisasikan sistem nilai. Nilai-nilai dalam diri seseorang bersifat 

kompleks, maka nilai-nilai itu bersifat kait-mengkait, sehingga menjadi sistem 

nilai. 

5) Mengadakan karakteristik nilai. Kemampuan tertinggi dalam kawasan afektif 

adalah dalam mengkarakteristikkan nilai-nilai. Unsur-unsur kawasan afektif 

antara lalin: 

a) Minat, artinya kecendrungan yang agak menetap, dimana subjek merasa 

tertarik dan senang berkecimpung dalam kegiatan suatu bidang. Unsur 

minat meliputi, penerimaan, respon, dan nilai. 

b) Apresiasi, adalah pernyataan seseorang yang secara sadar tertarik dan 

senang kepada suatu hal, mampu menyatakan penghargaan didalamnya, 

dan memandang hal yang dipilihnya itu mengandung nilai dalam 

kehidupannya. 
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c) Sikap, adalah kecendrungan dimana subjek menerima atau menolak suatu 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai objek yang 

berharga (baik) atau tidak berharga (jelek).  

d) Nilai, adalah hakikat daru suatu hal yang menyabababkan hal itu pantas 

dikejar oleh manusia. 

e) Penyesuaian diri, merupakan interelasi (antar hubungan) antar seseorang 

dengan yang lainya dalam hubungan sedemikian pupa. 

2.2.4.1.3 Kawasan Psikomotorik 

Ada lima unsur kawasan psikomotor, adalah sebagai berikut: 

1) Persepsi (stimulus, menyentuh bentuk sesuatu, merasakan sesuatu, merasakan 

sesuatu, membantu dan memegang, dan mendiskriminasi tanda-tanda). 

2) Kesiapan (mental, fisik, dan kesiapan dalam merespon). 

3) Respon terpimpin (imitasi, trial and error, mengikuti, mengadakan 

eksperimen). 

4) Mekanisme (memilih, merencanakan, melatih, merangkaikan). 

5) Respon yang komplek (adaptasi, penggunaan skill, melaporkan atau 

menjelaskan). 

2.2.5 Teknik Demonstratios-Performance (Menunjukkan dan 

Memperagakan) 

Teknik Demonstratios-Performance adalah cara yang digunakan oleh 

guru dengan cara menunjukkan dan meragakan suatu tindakan guna mencapai 

tujuan langsung terhadap siswa. Tujuan yang dimaksud adalah keterampilan 

atau tindakan yang serupa yang akan dikuasai oleh siswa. 
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Menunat Roestiyah (2001:83), teknik demonstrasi hampir menyerupai 

teknik eksperimen yang merupakan cara mengajar dimana siswa melakukan 

suatu percobaan tentang suatu hal, sedangkan teknik demonstrasi adalah cara 

mengajar dimana seorang instruktur/atau tim guru menunjukkan, 

memperlihatkan sesuatu proses. 

Melalui teknik demonstrations -performance (menunjukkan 

dan meranakan), proses penerimaan siswa terhadap pembelajaran akan lebih 

berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan 

sempurna. Oleh karena dalam penerapan teknik ini siswa dituntut serius di 

dalam mengamati serta memperhatikan materi yang ditunjukkan dan diragakan 

oleh guru, hasil pengamatan tersebut yang akan memudahkan siswa dalam 

menirukan kembaii peragaan yang sudah dicontohkan oleh guru dengan gerakan 

(apresiasi) yang berbeda satu sama lain. 

2.2.5.1 Kelebihan Teknik Demonstrastions-Performance 

Penggunaan teknik menunjukkan dan memperagakan dalam 

pembelajaran bermain drama sangat menunjang proses interaksi belajar 

mengajar di kelas. Keuntungan-keuntungan penggunaan teknik ini yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1) Dengan demonstrasi (menunjukkan) perhatian siswa lebih dapat terpusatkan 

pada pelajaran yang sedang diberikan. 

2) Kesalahan-kesalahan yang terjadi bila pembelajaran itu diceramahkan dapat 

diatasi melalui pengamatan dan contoh kongkrit (performance dari guru). 



 

 

31

3) Dapat merubah perilaku jika siswa benar-benar memperagakan contoh yang 

telah diberikan oleh guru. 

4) Kesan yang di terima oleh siswa lebih mendalam dan tinggal lebih lama pada 

jiwanya. 

5) Memberikan motivasi yang kuat untuk siswa agar lebih giat belajar. 

6) Siswa dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung serta 

dapat mengembangkan kecakapannya. 

7) Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri 

siswa. 

2.2.5.2 Kelemahan Teknik Demorrstrastion.s-Performance 

Selain kelebihan yang telah dipaparkan di atas, teknik Demonstrations-

Performance ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan teknik ini akan 

timbul jika alat atau media terlalu kecil, penempatan yang kurang tepat, 

menyebabkan Demonstrations-Performance tidak dapat dilihat secara jelas 

keseluruhan siswa. Dalam hal ini guru di tuntut mampu menjelaskan proses 

berlangsungnya Demonstrations-Performance dengan bahasa, suara, dan 

gerakan yang dapat ditangkap oleh siswa. Kelemahan juga akan murcul bila 

waktu tidak tersedia dengan cukup, maka jalanya Demonstrations-Performance 

akan terputus-putus, atau tidak dijalankan dengan tergesa-gesa sehingga hasilnya 

memuaskan, serta ketidak sertaan siswa akan menyebabkan proses penerapan 

teknik ini kurang dipahami oleh siswa, dan penyampaian teknik kurang berhasil. 
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2.2.6 Media VCD Bermain Drama 

Kata media berasal dari behasa Latin Medius yang berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Secara khusus Angkowo dan Kosasih (2007:10) 

mengemukakan pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, 

dan meyusun kembali inforamsi visual atau verbal.  

Penggunaan media dalam pembelajaran sangat membantu dalam 

meningkatkan kualitas belajar siswa disekolah, karena dengan adanya media 

pembelajaran siswa tidak hanya menerima materi pelajaran secara teori saja 

namun siswa mampu merasakan dan membuktikan teori tersebut melalui media. 

Dari batasan diatas dapat dirumuskan bahwa media adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, 

membangkitkan semangat, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. 

Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad 2007:24-25) mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran siswa yaitu (1) pengajaran akan 

lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) 

bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa 

dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pengajarannya, (3) 

metode mengajar akan lebih bervariatif, (4) siswa dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar, sebab siswa tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan 

memerankan dan sebagainya. Dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, alat 
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peraga atau media yang dibutuhkan dapat berupa kaset, video, slide, gambar, 

artikel, dan lain-lain. 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan, minat, motivasi dan rangsangan belajar bagi siswa. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan media VCD (Video Compact Disc)  yang 

berisi pemodelan bermain drama dan berbagai contok karakter yang terdapat 

didalam pertunjukkan drama.  

Bentuk VCD (Video Compact Disc) merupakan sistem penyimpanan 

informasi gambar dan suara pada piringan (Sadiman 1996: 295). Menurut Arsyad 

(2007:36) Viseo Compact Disc adalah sistem penyimpanan dan rekaman video di 

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

Media VCD merupakan perpaduan antara media suara (audio) dan media 

gambar (visual) yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran serta sangat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara 

guru sebagai tenaga pengajar dengan siswa dalam proses pembelajaran. Media ini 

mampu menggugah perasaan dan pikiran siswa, memudahkan dalam penyampaian 

materi dan menarik minat siswa untuk belajar. Media VCD merupakan 

sinkronisasi antara media audio dan media video yang saling mendukung dan 

mampu menggunakan perasaan dan pemikiran bagi audiens. 

Media VCD mempunyai dua perangkat, yaitu perangkat keras dan 

perangkat lunak. Perangkat kerasnya adalah Player atau alat yang memproses 

perangkat lunak ke dalam tampilan gambar. Sedangkan perangkat lunak dari 
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media VCD adalah berupa kepingan disk, yang berisi data atau rekaman. Selain 

player dan kepingan disk, masih terdapat alat yang membantu manmpilkan 

gambar dari player yaitu monitor televisi. Media VCD mempunyai kemampuan 

antara lain: (a) reverse/fast forward, (b) gerak cepat atau lambatan baik maju 

ataupun mundur, (c) single frame baik maju atau mundur, dan (d) pencarian 

gambar secara cepat. 

Media audio-visual mempunyai kelebihan yaitu: (1) Menimbulkan daya 

tarik besar dan dapat menimbulkan keinginan serta minat baru, karena peranan 

warna, gerak, intonasi, dan bentuk rancangan yang dibuat mempunyai sifat unik. 

(2) Dapat mengatasi keterbatasan fisik kelas misalnya objek yang terlalu besar 

atau tidak ada di lingkungan belajar. Objek yang terlalu kecil, kejadian yang 

jarang ditemui, objek yang terlalu kompleks atau rumit dan objek yang terlalu 

luas. (3) Penggunaan berbagai media dengan kombinasi yang cocok dan memadai 

akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, 

menumbuhkan gairah belajar, dan memungkinkan siswa berinteraksi secara 

langsung dengan kenyataan yang dimediakan. (4) Media dapat menyeragamkan 

penafsiran siswa yang berbeda-beda. (5) Media dapat menanamkan konsep dasar 

yang benar, konkrit, dan realistis. (6) Media dapat memberikan pengalaman secara 

menyeluruh mulai dari pengalaman yang konkrit sampai dengan pengalaman yang 

abstrak (Anonim 1990). Disamping ada kelebihan, ada pula kelemahan dari media 

VCD ini, yaitu monitor televisi yang tidak begitu besar, dan kaset atau kepingan 

disk yang tidak diperjual belikan secara umum. 
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Berdasrakan uraian di atas media audio visual berupa VCD merupakan 

media yang diproyeksikan ke dalam layar monitor dalam bentuk gambar dan 

suara. Dengan penggunaan media VCD ini dapat membantu guru dalam 

penyampaian materi dan dapat menarik minat siswa untuk belajar, disamping itu 

siswa juga dapat belajar menggunakan VCD pembelajaran dirumah dengan 

kapasitas waktu yang lebih banyak. 

2.2.6.1 Kelebihan Media VCD 

Media VCD sebagai salah satu media pembelajaran mempunyai kelebihan-

kelebihan sebagai berikut: 

1) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Artinya, media dapat 

menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik 

secara alamiah maupun manipulasi. Dengan demikian akan memperjelas 

konsep dan menarik perhatian siswa. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media VCD dapat 

membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dan interaksi dua arah 

secara aktif dalam proses pembelajaran. 

4) Media VCD akan mempermudah suatu konsep verbal menjadi konkrit, 

sehingga dalam penyampaian materi akan menghemat waktu dan tenaga. 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Penggunaan media ini bul:an hanya 

membuat proses pembelajaran lebih efesien, akan tctapi juga sangat 

membantu daya serap siswa terhadap materi belajar secara lebih mendalam 

dan utuh. 



 

 

36

6) Media ini memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan 

kapan saja. Media VCD juga dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar secara lehih leluasa dimanapun dan 

kapanpun. 

7) Media VCD dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap rmteri dan 

proses belajar. 

8) Media ini akan mengurangi peran guru sebagai sumber belajar sehingga guru 

memiliki banyak waktu untuk membantu kesulitan belajar siswa, membentuk 

kepribadian siswa, memberikan dorongan dan motivasi siswa, membimbing 

kreatifitas siswa. 

2.2.6.2 Kelemahan Media VCD 

1) Jika volume suara media VCD tersebut terlalu rendah akan mengakibatkan 

siswa pasif. 

2) Jika ukuranya gambar terbatas atau terlalu kecil, akan tidak memadai untuk 

kelompok besar. 

2.2.7 Penerapan Teknik Demostrasi-Performance Dengan Media VCD 

Bermain Drama Pada Pembelejaran Bermain Drama 

Pelaksanaan pembelajaran kompetensi bermain drama dengan 

mamanfaatkan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama harus betul-betul dipertimbangkan oleh guru agar tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan dapat tercapai. Guru dalam hal ini yang paling banyak 

mengambil keputusan dan menjadi pelaksana operasional program kegiatan 

pendidikan. 
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Agar tujuan dan hasil pembelajaran dengan memanfaatkan tekhnik 

Demonstrations-Performance dan media VC'D bermain drama sesuai yang 

diharapkan, maka perlu diketahui langkah-langkah penggunaannya, yaitu: (1) 

guru menjelaskan kepada siswa mengenai teknik Demonstrations-Performance 

(menmjukkan dan memperagakan) dan media VCD bermain drama, (2) guru 

merencanakan proses kerja kelompok masing-masing kelompok beranggotakan 

5-6 anggota, (3) guru menunjukkan contoh karakter dalam pagelaran drama 

melalui media VCD bermain drama, (4) guru meragakan contoh karakter yang 

sama dengan gerakan yang berbeda dengan memperhatikan unsur-unsur 

terpenting dalam drama, (5) siswa dituntut meragakan contoh karakter dengan 

gerakan yang berbeda dan tidak boleh sama dengan anggota kelompokknya, (6) 

penyajian hasil akhir dengan cara menyajikan pertunjukan drama secara 

sederhana, (7) guru dan siswa mengevaluasi pertunjukan yang sudah 

berlangsung. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Bemain drama merupakan salah satu dari pembelajaran keterampilan 

sastra. Keterampilan bermain drama merupakan bagian dari kompetensi dasar di 

dalam kurikulum KTSP yang bertujuan agar siswa lebih meningkatkan 

kemampuan mengapresiasikan karya sastra. Dalam kegiatan tersebut siswa dapat 

lebih mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

pekerti, dan lain sebagainya. Beberapa asumsi siswa mengatakan bahwa 
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keterampilan sastra khususnya keterampilan bermain drama sangat sulit untuk di 

lakukan. 

Agar pembelajaran bermain drama dapat berjalan dengan baik, peran guru 

terhadap siswa dalam proses belajar mengajar perlu diperbaiki. Perkara yang 

mendukung agar siswa tertarik dengan pembelajaran bermain drama adalah 

dengan menyediakan fasilitas berupa penyediaan media dan penggunaan teknik 

yang tepat serta menyenangkan bagi siswa. Hal ini dibutuhkan penggunaan teknik 

dan media untuk meningkatkan keterampilan bermain drama, dan mengurangi 

kesulitan-kesulitan cara belajar siswa yaitu dengan memanfatkan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. 

Dengan mernanfaatkan teknik Demonstrations-Performance dan media 

VCD bermain drama akan merubah paradikma siswa. Dari siswa merasa bosan 

serta takut untuk memerankan sebuah peragaan di depan kelas, harapan dengan 

menggunakan teknik dan media ini siswa lebih merasa pembelajaran bemain 

drama merupakan pembelajaran yang menarik serta mudah untuk dilakukan. 

 

2.4 Hipotesia Tindakan                 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini 

adalah meningkatnya keterampilan bermain drama siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan 

media VCD bermain drama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

   

3.1  Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam bentuk proses 

putaran yang terdiri atas empat fase, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. 

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan dua siklus. Tiap siklus 

terdiri atas empat komponen, yaitu meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan 

atau observasi dan refleksi. Keempat komponen tersebut dipandang sebagai 

salah satu siklus jika tindakan siklus I nilai rata-ratanya belum mencapai target 

yang telah ditentukan, akan dilakukan siklus II. Siklus-siklus tersebut dapat 

dilihat berikut ini. 

Desain penelitian dua siklus:  

Observasi awal    1. Perencanaan                                                    1. Perencanaan 

 

          4. Refleksi       Siklus I       2. Tindakan       4. Refleksi        Siklus II       2. Tindakan  

                               
                           3. Pengamatan                                                     3. Pengamatan 

 

 

Gambar 1 Desain Penelitian Model Kemmis dan Taggart 
 
 



 

 

40

Untuk memperoleh gambaran umum siklus I dan II yang digunakan pada 

penelitian ini dapat dilihat pada table 1 berikut ini. 

Table 1 Kisi-kisi Umum Siklus I dan II 
Observasi awal • Melakukan observasi untuk memperoleh 

informasi awal tentang keadaan dan 
kemampuan siswa dalam bermain drama 

• Melakukan wawancara dengan guru dan siswa 
untuk memperoleh informasi kemampuan awal 
siswa 

Siklus I Perencanaan: 
Identifikasi 
masalah dan 
penetapan 
alternatif 
pemecahan 
masalah 

• Renungan terhadap hasil wawancara dan 
observasi kemampuan awal siswa 

• Merencanakan pembelajaran yang akan 
diterapkan dalam proses belajar mengajar 

• Menyusun RPP 
• Menyiapkan sumber belajar dan media untuk 

proses belajar mengajar 
• Mengembangkan format observasi 
• Mengembangkan format evaluasi 
• Mengembangkan rubrik guru dan siswa 
• Mengembangkan format wawancara  

Tindakan  • Menerapkan tindakan mengacu pada skenario 
pembelajaran dalam RPP 

• Mengisi lembar jurnal guru dan siswa pada saat 
pembelajaran berlangsung 

• Melakukan wawancara pada akhir pembelajaran 
Pengamatan  • Melakukan observasi dengan menggunakan 

format observasi pada saat pembelajaran 
berlangsung 

• Menilai hasil tindakan dengan menggunakan 
format evaluasi tes unjuk kerja pada saat siswa 
bermain drama dikelas 

Refreksi  • Melakukan evaluasi tindakan yang telah 
dilakukan meliputi evaluasi mutu dan waktu 
dari setiap tindakan 

Perencanaan  • Identifikasi masalah dan penetapan alternatif 
pemecahan masalah  

• Pengembangan program tindakan siklus II 
Tindakan  • Pelaksanaan program tindakan siklus II 
Pengamatan  • Pengumpulan data tindakan siklus II 

Siklus II Refleksi  • Evaluasi tindakan siklus II 
Simpulan, saran, rekomendasi: menyimpulkan hasil siklus I dan II, member 
saran dan rekomendasi berdasarkan hasilpenelitian 
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3.1.1  Observasi Awal 

Sebelum pelaksanaan siklus I dan siklus II, peneliti telah melakukan 

tahap observasi awal guna mengetahui kemampuan awal siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 40 Semarang. Kegiatan observasi awal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi awal kemampuan bermain drama sebelum diadakan 

penelitian. Observasi peneliti lakukan di sekolah tersebut sebanyak dua kali 

pertemuan. Dari hasil observasi pertemuan pertama terlihat adanya minat dan 

motivasi siswa kelas VIII F untuk mengikuti pembelajaran bermain drama 

walaupun hanya beberapa siswa saja. Siswa yang terlihat antusias mengikuti 

pelajaran menurut guru pamong adalah siswa yang setiap harinya memang aktif 

mengikuti pelajaran. Input siswa kelas VIII F dalam menyerap materi bermain 

drama yang diajarkan masih tergolong rendah, terbukti pada saat siswa di suruh 

untuk memerankan contoh apresiasi sebuah karakter, siswa memberikan alasan 

malu dan tidak memerankanya. Hal ini disebabkan oleh karena mereka hanya 

disuguhi teoriteorinya saja, siswa tidak mendapatkan contoh apresiasi karakter 

dari guru, sedangkan guru menyampaikan materi secara konvensional sehingga 

menyebabkan kurangnya penguasaan materi dan keterampilan yang di terima 

oleh siswa. setelah materi di sampaikan, siswa di tugasi oleh guru untuk 

membentuk beberapa kelompok kecil dan membuat sebuah naskah drama untuk 

pementasan pada pertemuan ke dua. 

Pada petemuan kedua siswa secara berkelompok bergantian 

mementaskan secara sederhana naskah drama yang sudah di buat olehnya. Tema 

yang di pentaskan oleh siswa beragam karena guru membebaskan siswa untuk 
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menentukan tema yang mereka senangi. Untuk menstimulus siswa, guru 

melakukan pengambilan gambar secara sederhana dengan melalui kamera 

digital. Nampak siswa sedikit memperlihatkan keserius dalam memerankan 

karakter yang dimainkannya. Banyak juga kelompok yang terlihat tidak serius 

dan saling menertawakan peragaan temanya, sehingga mengakibatkan 

pementasan yang sedang berlangsung kacau dan tidak dapat dinikmati alur 

ceritanya. Dalam mengucapkan wawankata seringkali terdengar tidak jelas 

walaupun pada pertemuan pertama guru sudah menyampaikan materinya, 

kembali lagi pada kurang lengkapnya guru dalam memberikan contoh latihan 

olah vokal yang akan membantu sekali di dalam pengucapan dialog per dialog 

(wawankatanya). 

Analisis data observasi awal peneliti simpulkan bahwa di SMP Negeri 40 

Semarang khususnya kelas VIII F pada proses pembelajaran bermain drama 

terdapat masalah yang harus diberikan solusinya. Khususnya dalam pengajaran 

bermain drama guru tidak menggunakan ataupun memanfaatkan pendekatan, 

teknik ataupun metode pembelajaran, serta media yang tepat dengan alasan 

alokasi waktu yang terbatas. Bahwa penggunaan serta pemanfaatan pendekatan, 

teknik, metode dan media yang dapat meningkatkan motivasi dan kualitas siswa. 

adapun pemanfaatan pengambilan gambar untuk menstimulus respos siswa 

sudah dilakukan, akan tetapi sebatas untuk dokumentasi saja dan tidak 

membantu guru dalam upaya menyampaikan materi, dan manfaat untuk siswa 

sebagai gambaran atau pemodelan cara yang harus dilakukan dalam tindakannya 

(keterampilan) tidak ada. Bahwa teknik yang digunakan oleh guru untuk 
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meningkatkan kemampuan bermain drama kurang tepat dan mengakibatkan 

siswa kurang dapat menguasai kompetensi dasar yang akan dikuasainya, 

sehingga hasil belajar siswa tidak memuaskan. Dari hasil belajar siswa yang 

belum memuaskan inilah yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam siklus I dan 

siklus II. Adapun uraian selengkapnya mengenai penelitian dalam siklus I dan 

siklus II dijelaskan di bawah ini. 

3.1.2  Prosedur Tindakan pada Siklus I 

Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus I terdiri dari empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Proses penelitian 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pembelajaran dilakukan sebagai upaya memecahkan 

permasalahan kurang berminatnya siswa terhadap pembelajaran bermain drama, 

hasil belajar siswa yang kurang memuaskan, dan kurangnya variasi penggunaan 

teknik, metode, maupun media pembelajaran yang ditemukan pada kegiatan 

refleksi awal. Dengan adanya perencanaan, tindakan pembelajaran yang 

dilakukan akan lebih bermakna, terarah, dan sistematis. 

Proses perencanaan yang peneliti laksanakan untuk persiapan proses 

pembelajaran bermain drama dengan memanfaatkan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: (I) melakukan koordinasi dengan guru kelas mengenai rencana 

penelitian yang akan dilakukan, (2) menyusun rencana pembelajaran bermain 

drama dengan memanfaatkan teknik Demonstrations-Performance dan media 
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VCD bermain drama, (3) menyusun instrumen tes unjuk kerja dan rubrik 

penilaiannya, (4) menyusun instrumen nontes yaitu berupa lembar observasi, 

lembar wawancara, lembar jurnal untuk guru dan siswa, dan dokumentasi 

foto/video), dan (5) menyiapkan perangkat media VCD bermain drama yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. 

3.1.2.2 Tindakan  

Tindakan adalah realisasi dari rencana pembelajaran. Tindakan 

dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dibuat pada tahap 

perencanaan. Tahap ini terwujud dalam bentuk proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan guru dan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas (kegiatan 

ekstrakurikuler). Secara garis besar tindakan yang akan dilakukan adalah 

pembelajaran bermain drama dengan memanfaatkan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama. Pada tahap ini dilakukan tiga 

proses pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 

Tahap pendahuluan yaitu tahap pengkondisian siswa agar siap dan 

tertarik melaksanakan proses pembelajaran. Tahap persiapan ini berisi beberapa 

kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dengan tujuan mempersiapkan dan 

mengarahkan siswa supaya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

Persiapan ini meliputi beberapa tahap, antara lain: (1) guru bertanya jawab 

dengan siswa tentang pengalaman belajar bermain drama, (2) guru bertanya 

jawab dengan siswa tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermain 

drama, dan (3) guru menjelaskan kepada siswa manfaat pembelajaran dan 

kompetensi yang akan dicapai jika pembelajaran berhasil dilaksanakan. 
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Tahap berikutnya adalah tahap inti, yaitu proses pembelajaran bermain 

drama dengan memanfaatkan teknik Demonstrations-Performance dan media 

VCD bermain drama. Tahap ini meliputi beberapa bagian, sebagai berikut: (I) 

Dengan memanfaatkan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama, guru menunjukkan dan mengekspresikan watak tokoh dengan 

memberikan penguatan unsur-unsur bermain drama, kemudian siswa menirukan 

kembali dengan ekspresi yang berbeda satu sama lain. Pengekspresian watak 

tokoh dengan memperhatikan penggunaan lafal, intonasi, nada/tekanan, 

mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat serta wajar, guru mengajak 

siswa untuk mengekspresikan beberapa contok watak tokoh, (2) guru membagi 

kelas menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas 5-7 siswa, (3) tiap-

tiap kelompok mencoba berlatih memerankan drama dengan pengawasan guru, 

(4) tiap-tiap kelompok memerankan drama dari hasil latihan, (5) guru menanggapi 

hasil pembelajaran bermain drama dan memberi umpan balik kepada siswa, dan 

(6) guru memberikan penghargaan tiap kelompok dan tiap individu yang dianggap 

terbaik dalam mengekspresikan karakter yang dimainkan. 

Tahap penutup, kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah guru 

bersama siswa membuat simpulan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung 

dan merefleksi pembelajaran keterampilan bermain drama yang telah 

dilaksanakan pada hari itu meliputi: (1) Guru bertanya pada siswa, apakah masih 

terdapat kesulitan dalam bermain drama, apakah siswa masih merasa tidak 

percaya diri, setelah berlatih bermain drama dengan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama, (2) Guru bersama siswa 
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merefleksikan pembelajaran bermain drama berkenaan dengan pemanfaatan 

teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama dalam 

pembelajaran bermain drama yang sudah dilakukan, (3) Guru memberikan 

dorongan terhadap siswa untuk terus belajar bermain drama di luar jam pelajaran 

seperti pada kegiatan ekstrakulikuler drama/teater, (4) Pada akhir pembelajaran, 

guru membagi lembar jurnal kepada siswa untuk mengetahui kesan, tanggapan 

dan saran siswa terhadap materi, cara mengajar, teknik, dan media yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran, dan (5) Guru menutup pelajaran. 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi dilakukan dari awal proses pembelajaran berlangsung. Dalam 

hal ini, di ambil dari segala peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, 

baik aktivitas siswa selama melakukan kegiatan pembelajaran maupun respon 

siswa terhadap teknik dan media pembelajaran, yaitu teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama. Pengambilan data dilakukan 

melalui tes dan nontes. 

Pengambilan data secara tes digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam memerankan drama. Cara nontes seperti wawancara digunakan 

untuk mendapatkan data melalui pendapat siswa mengenai pembelajaran dan 

hal-hal yang melingkupi pembelajaran bermain drama. Tujuan dilakukanya 

observasi adalah untuk mengetahui gambaran perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Tahap ini sangat penting dan membutuhkan 

pengamatan yang teliti dan sabar dengan tujuan untuk memberikan masukan 

pada perbaikan siklus selanjutnya. 
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3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus I dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan siklus II. 

Refleksi pada siklus I adalah hasil perenungan pembelajaran pada siklus I. hasil 

refleksi pada siklus I di dapatkan melalui hasil tes dan nontes sehingga dapat 

ditemukan kelebihan maupun kekurangan dari proses pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus I. adapun kekurangan yang masih ditunjukkan oleh siswa 

yaitu (1) terdapat kesalahan-kesalahan siswa pada saat memerankan karakter, (2) 

siswa kurang memperhatikan penguatan unsur-unsur penting dalam drama, (3) 

kurangnya pemberian contoh-contoh karakter oleh guru, dan (4) kurangnya 

latihan-latihan penguatan unsur-unsur penting drama dengan menambah latihan-

latihan contoh karakter. Kekurangan yang terjadi pada siklus I ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk diadakannya langkah perbaikan. Dari kekurangan 

yang ditemukan pada siklus I dapat digunakan sebagai dasar untuk diadakannya 

langkah perbaikan. Perbaikan dari kekurangan pada siklus I itu diterapkan pada 

langkah-langkah pembelajaran pada siklus selanjutnya, sehingga pembelajaran 

yang terjadi akan lebih baik serta mengalami perbaikan. 

3.1.3  Prosedur Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Proses 

tindakan siklus II dilakukan dengan memperhatikan hasil refleksi siklus I. 

Berdasarkan refleksi siklus I telah dijabarkan kekurangan-kekurangan yang 

memerlukan perbaikan dalam pembelajaran bermain drama dengan improvisasi 

diri, untuk itu dilakasankanlah siklus II. Pelaksanaan siklus II melalui tahap 

yang sama dengan siklus I, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
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refleksi. Paparan selengkapnya tiap tahapan pada siklus II diuraikan di bawah 

ini. 

3.1.3.1 Perencanaan 

Perencaan yang dilakukan pada siklus II ini merupakan perbaikan dari 

perencanaan pada siklus I. Sebagaimana yang peneliti uraikan pada refleksi 

siklus I di atas, perencanaan pada siklus II ini merupakan upaya memperbaiki 

kekurangn-kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan refleksi pada siklus I. 

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk perencanaan pada siklus II 

ini meliputi: (1) memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran berkaitan 

dengan sistematika kegiatan, yakni dengan melakukan tahapan-tahapan latihan 

yang melalui (latihan membaca, latihan vokal (olah vokal), latihan gerak 

pantonim, latihan karya, latihan bloking, latihan improvisasi, latihan pelicin, dan 

latihan umum), (2) memperbaiki susunan rencana pembelajaran bermain drama 

dengan memanfaatkan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama dengan menampilkan VCD bermain drama yang berbeda dengan 

penggunaan VCD di siklus I, (3) memperbaiki kesalahan pada saat siklus I 

berkaitan dengan cara pemeranan karakter dalam drama oleh siswa, (4) 

penguatan unsur-unsur penting dalam drama, (5) pemberian contoh-contoh 

karakter oleh guru, dan (6) diadakan latihan-latihan penguatan unsur-unsur 

penting drama dengan menambah latihan-latihan contoh karakter dari hasil 

latihan konsentrasi. 
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3.1.3.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. Kekurangan 

atau kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat dalam tindakan pada siklus 

I diperbaiki pada tindakan dalam siklus II. Arah tindakan ini difokuskan pada hal-

hal pokok yang penting bagi peningkatan keterampilan bermain drama dengan 

memanfaatkan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama. Tindakan ini dilaksanakan di luar kelas yaitu berada di auditorium sekolah. 

Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas berhubungan dengan pembelajaran 

berlatih bermain drama yang dilakukan guru dan siswa. Tindakan ini dilaksanakan 

dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 

Tahap pendahuluan yaitu tahap pengkondisian siswa agar siap dan 

tertarik melaksanakan proses pembelajaran. Tahap persiapan ini berisi beberapa 

kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dengan tujuan mempersiapkan dan 

mengarahkan siswa supaya dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih 

baik. Persiapan ini meliputi beberapa tahap, antara lain: (1) guru bertanya jawab 

dengan siswa tentang pengalaman belajar bermain drama siswa, (2) guru 

bertanya jawab kepada siswa tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

bermain drama, (3) guru menjelaskan kepada siswa manfaat pembelajaran dan 

kompetensi yang akan dicapai jika pembelajaran berhasil dilaksanakan, (4) guru 

memancing siswa agar menyampaikan kesulitan yang dialami pada saat proses 

pembelajaran bermain peran berlangsung, dan (6) guru menginformasikan 

kepada siswa bagi kelompok dan pemeran yang paling bagus akan mendapatkan 

bonus nilai dan bingkisan yang menarik. 
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Tahap pelaksanaan atau inti pembelajaran yaitu tahap melakukan 

kegiatan pembelajaran bermain drama dengan memanfaatkan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. Tahap ini 

meliputi beberapa langkah, antara lain: (1) Guru menyajikan teks drama yang 

akan diperankan, (2) Guru memberikan penguatan unsur-unsur dalam drama 

yang harus diperhatikan bagi seorang aktor, (3) dengan memanfaatkan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama yang berbeda 

pada saat penggunaan siklus I, guru mengajak siswa dengan melakukan tahapan-

tahapan latihan yang meliputi latihan konsentrasi, latihan memerankan contoh 

karakter dengan memperhatikan unsur-unsur pentin drama, (4) Masing-masing 

kelompok mencoba berlatih memerankan drama dengan pengawasan guru, (5) 

masing-masing memerankan drama dari hasil latihan, (6) guru menanggapi hasil 

pembelajaran bermain drama dan memberi umpan balik kepada siswa. 

Tahap penutup, kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah guru 

bersama siswa membuat simpulan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung 

dan merefleksi pembelajaran keterampilan bermain drama yang telah 

dilaksanakan pada hari itu meliputi: (1) Guru bertanya pada siswa, apakah masih 

terdapat kesulitan dalam bermain drama, apakah siswa masih merasa tidak 

percaya diri, setelah berlatih bermain drama teknik Demonstrations-Performance 

dan media VCD bermain drama, (2) Guru bersama siswa merefleksikan 

pembelajaran bermain drama dengan memanfatkan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama, (3) Guru memberikan dorongan 

terhadap siswa untuk terus belajar bermain drama di luar jam pelajaran seperti 
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pada kegiatan ekstrakulikuler drama/teater, (4) Pada akhir pembelajaran, guru 

membagi lembar jurnal kepada siswa untuk mengetahui kesan, tanggapan dan 

saran siswa terhadap materi, cara mengajar, teknik, dan media yang digunakan 

guru dalam proses pembelajaran, (4) guru dan siswa menentukan kelompok dan 

pemeran yang paling bagus kemudian menyerahkan hadiah, dan (5) Guru 

menutup pelajaran. 

3.1.3.3 Observasi 

Observasi yang dilakukan pada siklus II sama dengan observasi atau 

pengamatan yang dilakukan pada siklus I. Pengamatan ini meliputi respon/sikap 

siswa terhadap metode maupun media pembelajaran yang digunakan oleh guru, 

dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus II, 

diharapkan siswa mengalami peningkatan dalam bermain drama. 

3.1.3.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk menyimpulkan kelayakan 

penggunaan teknik Demonstrations-Performance melalui media VCD bermain 

drama kelas VIII E SMP Negeri 40 Semarang. Adapun hal-hal yang dijadikan 

bahan refleksi meliputi: (I) data yang berasal dari hasil uji kompetensi bermain 

drama dengan memanfaatkan teknik Demonstrations-Performance dan media 

VCD pembelajaran bermain drama, (2) kesan siswa terhadap proses pembelajaran 

dengan memanfatkan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama, (3) data dari lembar observasi perilaku siswa, (4) kesan dan saran 

guru terhadap proses pembelajaran. (5) hasil dokumentasi foto, dan (6) efektifitas 

rencana pembelajaran yang digunakan. 
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3.2  Subjek Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, subjek yang menjadi sasaran 

penelitian adalah keterampilan bermain drama kelas VIII F SMP Negeri 40 

Semarang tahun pelajaran 2008/2009. Peneliti memilih kelas VIII F sebagai 

subjek penelitian berdasarkan pada kurang berhasilnya pembelajaran bermain 

drama dan dari hasil wawancara dengan guru yang mengajar di kelas VIII F. Guru 

tersebut menyatakan bahwa di kelas VIII F pada umumnya siswa kurang respon 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi pembelajaran bermain 

drama dengan improvisasi diri. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini ada dua, yaitu keterampilan bermain drama 

dan pemanfatan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama. 

3.3.1 Keterampilan Bermain Drama 

Keterampilan bermain drama merupakan keterampilan siswa dalam 

mengekspresikan watak tokoh dengan memperhatikan penggunaan lafal, 

intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat sesuai 

dengan watak tokoh (improvisasi) yang diekspresikan. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran ini adalah agar siswa mampu bermain drama 

dengan baik. Menghayati watak tokoh dengan menggunakan lafal, intonasi, 

nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat sesuai dengan 

watak tokoh yang dilakukan oleh siswa dari proses pembelajaran dan latihan. 
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Kriteria baik pada penelitian ini berdasarkan pada pemenuhan aspek 

penghayatan peran dengan memperhatikan lafal, intonasi, nada/tekanan, 

mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh dengan wajar. 

3.3.2 Pemanfaatan Teknik Demonstrations-Performance dan Media VCD 

Bermain Drama 

Teknik Demonstrations-Performance adalah teknik yang melibatkan 

siswa langsung dalam merasakan buah dari proses latihan mengekspresikan 

beberapa contoh karakter yang diperlihatkan dan diperagakan oleh guru 

sebelumnya. Penggunaan teknik ini dipilih oleh peneliti karena memiliki banyak 

kelebihan. Dengan memanfaatkan teknik ini akan membuat siswa lebih percaya 

diri karena peran guru sebagai fasilitator juga harus dapat menunjukkan contoh 

pengekspresian sebuah karakter. Hal ini akan timbul pada diri siswa berupa 

motivasi dan kepercayaan diri. Pemanfaatan teknik Demonstrations-

Performance dalam pembelajaran bermain drama bertujuan sebagai sarana 

pemodelan serta melibatkan siswa langsung dalam tahapan latihan bermain 

drama. 

Sedangkan media VCD bermain drama merupakan pemanfaatan media 

gambar suara dan gerak (bermain drama) yang digunakan guru sebagai contoh 

pemodelan awal. Dengan memanfaatkan media VCD bermain drama juga dapat 

menstimulus respon siswa oleh karena pemeranan yang diperlihatkan diperankan 

oleh teman sebayanya. Dengan demikian siswa akan lebih dapat menumbuhkan 

motivasi untuk bisa seperti teman-teman yang memerankan pemodelan tersebut. 
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3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

berupa instrumen tes dan nontes. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Dari kompetensi dasar bermain peran (bermain drama) sesuai dengan 

naskah yang di tulis siswa serta memperhatikan beberapa indikator yang sesuai, 

yaitu (1) Mampu bermain drama dengan menghayati watak tokoh yang di 

perankan olehnya, (2) Siswa mampu menggunakan lafal, intonasi, nada/tekanan, 

mimik/gerak-gerik yang tepat sesuai dengan watak tokoh yang diperankan 

olehnya. Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes unjuk kerja. Tes 

unjuk kerja yang di nilai pada penelitian ini berdasarkan pada pemenuhan 

indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran, yaitu siswa mampu 

menghayati watak tokoh dan siswa mampu menggunakan lafal, intonasi, 

nada/tekanan, mimik/gerak-gerik yang tepat sesuai dengan watak tokoh yang 

dibawakan. 

Aspek yang dinilai dalam penggunaan lafal, intonasi, nada/tekanan, 

mimik/gerak-gerik, dan gerture/olah tubuh yang tepat sesuai dengan watak 

tokoh yaitu (1) ketepatan ucapan, (2) penggunaan intonasi, (3) penempatan 

nada/tekanan, (4) ketepatan mimik/gerak-gerik yang sesuai dengan watak tokoh, 

dan (5) Gesture/ olah tubuh yang sesuai dengan watak tokoh. 

Masing-masing aspek penilaian tersebut di atas tidak harus guru sendiri 

yang melaksanakan. Penilaian tersebut bisa juga dilakukan oleh teman sejawat 

untuk menilai aspek per aspek dari siswa. Berikut ini kriteria atau rubrik 
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pendamping tes performasi yang dijadikan pedoman dalam melakukan penilaian 

uji kompetensi bermain drama. 

Table 2 Kriteria Penyekoran Tes Keterampilan Bermain Drama 
No  Aspek 

penilaian 
Kriteria Skor dan pernyataan penilaian 

1. Konsistensin
ya  
pengucapan/ 
pelafalan 
dengan tepat 

Pengucapan 
dilafalkan 
secara 
konsisten 
dan tepat 

4- Pengucapan/pelafalan diujarkan dengan 
tepat dan selalu menjaga kekonsistennya 

3- Pengucapan/pelafalan diujarkan dengan 
tepat,tetapi kurang konsisten 

2- pengucapan/pelafalan diujarkan kurang 
tepat dan konsisten 

1- Tidak adanya pengucapan yang diujarkan 
dengan tepat dan konsisten 

4 

2. Memperhatik
an 
penggunaan 
intonasi 

Kesesuaian 
penggunaan 
intonasi 
dengan baik 

4- Pemilihan intonasi diperhatikan dengan baik 
dan sangat sesuai 

3- Pemilihan intonasi baik dan sesuai 
2- Pemilihan intonasi diperhatikan cukup baik 

dan sesuai 
1- Kurang memperhatikan pemilihan intonasi 

yang sesuai 

4 

3. Penggunaan 
nada/tekanan 

Kesesuaian 
penekanan 
nada dalam 
dialog  

4- Penekanan nada dilakukan sangat sesuai dan 
konsisten 

3- Penekanan nada dilakukan dengan baik 
tetapi kurang sesuai dan kurang sesuai 

2- Penekanan nada dilakukan dengan cukup 
baik tetapi tidak adanya konsistensi 
penggunaan tekanan 

1- Tidak adanya penekanan, konsistensi nada 
yagn dilakukan 

4 

4. Ketepatan 
mimik/gerak-
gerik 

Kesesuain 
dengan 
watak tokoh 

4- Pengimajian gerak/mimik sangat tepat dan 
sesuai karena tidak terjadi kesalahan 

3- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 1 sampai 3 kali 

2- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 4 sampai 7 kali 

1- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 8 sampai 10 
kali 

4 

5. Ketepatan 
gestire/olah 
tubuh 

Kesesuaian 
dengan 
watak tokoh 

4- Gestre/olah tubuh sudah sesuai dengan 
watak tokoh 

3- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 1 sampai 3 kali 

2- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 4 sampai 7 kali 

4 
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1- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 8 sampai 10 kali 

Skor maksimal 20 
Tes keterampilan bermain drama dilakukan satu kali dalam tiap siktus, 

yaitu dilaksanakan selama siklus berlangsung. Nilai keterampilan bermain 

drama siswa diperoleh dari skor total keseluruhan aspek hasilnya dibagi sekor 

maksimal (20) dan dikali 100. Hasilnya disesuaikan dengan parameter penelitian 

untuk menentukan kategori yang diperoleh siswa. Maka dapat dikemukakan 

bahwa siswa dikatakan sempurna apabila memiliki total nilai 100. Hal itu dapat 

dilihat dari rumus berikut. 

100

100

=

×=
∑ maksimalskor

siswaskorNA

 

Kategori nilai  81-100  = sangat baik 

 61-80 = baik 

41-60 = cukup 

0-40 = kurang 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Teknik nontes alat penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang keadaan isi tester tanpa dengan alat tes. Teknik nontes 

dipergunakan untuk mendapatkan data yang tidak secara langsung berkaitan 

dengan tingkah laku kognitif. 

Instrumen ini berwujud observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

(foto dan video). 
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3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan dengan tujuan memperoleh data mengenai 

perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Observasi dalam tiap 

siklus pembelajaran dilakukan sebanyak dua siklus berdasarkan tahap 

pelaksanaan pembelajaran. Tahap tersebut yaitu tahap pemberian materi dan 

tahap pelaksanaan kegiatan memerankan drama menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. 

Observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

dibantu oleh observator baik di siklus I dan siklus II. Aspek yang diamati 

meliputi: (1) Keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru (apersepsi) 

dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran bermain drama berlangsung 

sampai pada kegiatan refleksi siswa, (2) Respon siswa dalam menerima materi 

pembelajaran sastra bermain drama dengan menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama, (3) Respon 

siswa terhadap teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama. 

3.4.2.2 Jurnal 

Setelah selesai pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama, peneliti 

membagikan jurnal guna mengetahui hasil rekap kegiatan siswa sebagai 

refleksi diri (self reflection). Jurnal diisi oleh guru dan siswa. 

Hal-hal yang diungkap dalam jurnal siswa meliputi; (1) perasaan siswa 

selama mengikuti pembelajaran teknik Demonstrations-Performance dan 
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media VCD bermain drama, (2) kesulitan-kesulitan yang masih dirasakan 

dalam bermain drama setelah melakukan pembelajaran menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama, (3) tanggapan 

siswa mengenai teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama yang digunakan, apakah mampu meningkatkan kemampuan bermain 

drama, (4) saran pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama. 

Jurnal yang diisi guru (peneliti) meliputi pendapat seluruh kejadian yang 

dilihat dan dirasakan selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang 

dicatat dan diisi dalam jurnal guru meliputi: (1) respon siswa terhadap materi, 

(2) respon siswa selama proses pembelajaran, (3) sikap siswa selama proses 

pembelajaran, (4) respon siswa terhadap teknik yang digunakan, (5) situasi atau 

suasana kelas saat pembelajaran. 

3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

Dalam penelitian ini, aspek yang diungkap melalui teknik wawancara 

antara lain: (1) Bagaimana perasaan siswa pada saat menerima materi 

pembelajaran sastra khususnya bermain drama dengan menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama ?, (2) Apakah 

teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama dapat 

memudahkan siswa ketika mengekspresikan lafal, intonasi, nada/tekanan, 

mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat sesuai dengan watak tokoh?, 

(3) Bagaimana tanggapan siswa terhadap teknik Demonstrations-Performance 

dan media VCD bermain drama yang digunakan dalam proses bermain drama?. 
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3.4.2.4 Dokumentasi (foto dan video) 

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar 

(foto dan video). Dokumentasi merupakan data yang penting sebagai bukti 

terjadinya suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti memandang perlu 

menggunakan dokumentasi foto atau video sebagai salah satu data instrumen 

nontes. Penggunaan instrumen berupa pengambilan gambar (foto dan video) ini 

dimaksudkan untuk memperoleh rekaman gambar aktivitas atau perilaku siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk dokumentasi gambar. 

Selain itu, data yang diambii melalui dokumentasi foto atau video ini juga 

memperjelas data yang lain yang hanya terdeskripsikan melalui tulisan atau 

angka. Sebagai data penelitian, hasil dokumentasi gambar (foto atau video) ini 

selanjutnya dideskripsikan sesuai keadaan yang ada dan dipadukan dengan data-

data yang lain. 

Pengambilan data dengan dokumentasi foto dan video ini difokuskan 

pada: (1) situasi kelas pada proses awal pembelajaran (saat guru membuka 

pelajaran), (2) saat guru menyampaikan petunjuk pembelajaran bermain drama, 

(3) saat siswa merespon pemutaran VCD bermain drama, (4) pada saat guru 

memerankan contoh karakter, (5) pada saat siswa memerankan contoh karakter, 

(6) saat siswa melaksanakan kegiatan bermain drama, dan (7) saat akhir 

pembelajaran. 
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3.5 Uji Instrumen 

Dalam penelitian ini, instrumen yang diujikan berupa tes dan nontes. Uji 

tes tersebut dilakukan dengan uji validitas isi dan uji validitas permukaan. Uji 

validitaas isi dilakukan dengan menyesuaikan aspek yang akan dinilai 

berdasarkan landasan teoretis yang ada, dan kemudian dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing, guru bahasa Indonesia, dan rekan sejawat. Dalam 

pelaksanaannya, pedoman penelitian dalam instrumen tes diubah beberapa kali 

untuk diperbaiki. Uji validitas permukaan ini dilakukan peneliti dengan 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. 

Uji instrumen nontes yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

rubrik penelitian, observasi siswa, wawancara, jurnal guru, dan dokumentasi 

foto atau video. Terdapat beberapa perbaikan mengenai item instrumen 

observasi, yakni yang semula hanya perilaku umum saja, menjadi lebih fokus 

pada keterampilan bermain drama. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini 

menggunakan teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa pada keterampilan bermain drama. Selain tes 

juga digunakan teknik nontes, yaitu teknik observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi data 

kuantitatif dan data kualitatif. 
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3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa kegiatan siswa 

dalam pentas drama sederhana dengan menempuh proses berlatih bermain 

drama. Tes ini dilakukan dua kali yaitu pada siklus I dan siklus II. 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan 

siswa selama proses pembelajaran. Data yang terkumpul dalam penelitian ini 

menggunakan teknik nontes berupa teknik observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi (foto dan video). 

3.6.2.1 Observasl 

Observasi pada penelitian ini dilakukan saat proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sikap, 

perilaku, dan respon siswa terhadap pembelajaran. Observasi yang dilakukan 

oleh peneliti adalah observasi terpimpin di mana dalam melakukan observasi 

peneliti dibantu oleh pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya. Dalam 

praktik observasi peneliti hanya memberikan tanda chek list (v) pada pedoman 

observasi yang telah dibuat. 

3.6.2.2 Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang berisi kesan setelah mengikuti 

pembelajaran. Jurnal tersebut merupakan refleksi diri atas segala yang dirasakan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jurnal yang diisi oleh siswa 

dikumpulkan saat itu juga, kemudian dijadikan data oleh peneliti untuk diolah 

dan dideskripsikan. Jurnal guru ditulis setelah kegiatan pembelajaran 
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berlangsung. Jurnal tersebut berisi semua hal yang terjadi di kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung. Kedua jurnal yang telah dibuat tersebut digunakan 

sebagai bahan evaluasi. 

3.6.2.3 Wawancara 

Sebelum melakukan wawancara, guru terlebih dahulu memberikan 

pendekatan kepada siswa, agar siswa bersedia dan memberikan jawaban yang 

sebenarnya. Teknik wawancara digunakan untuk mencari kesulitan atau 

hambatan dalam pembelajaran bermain drama. Wawancara diiakukan pada 

siswa yang menghasilkan hasil tes baik, cukup, dan kurang. Hal ini dilakukan 

agar data yang diperoleh lengkap karena masing-masing telah terwakili. 

Pemilihan siswa yang akan diwawancarai berdasarkan data hasil observasi dan 

data jurnal kegiatan siswa. 

Wawancara yang dilakukan peneliti berisi tentang tanggapan atau 

pendapat siswa berkaitan dengan materi pembelajaran dan teknik pembelajaran 

yang digunakan oleh penulis. 

3.6.2.4 Dokumentasi  

Sebagai bukti yang menunjukkan kebenaran penelitian sudah dilakukan, 

peneliti mencantumkan gambar (foto dan video) berkenaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran. Pengambilan gambar dilakaukan dari awal proses pembelajaran 

sampai guru mengakhiri pembelajaran, adapun pengambilan gambar pada 

penelitian ini dilakukan saat siswa melakukan beberapa aktivitas, antara lain: (1) 

aktifitas guru saat mengajar di dalam kelas, (2) respon siswa saat menerima 

penjelasan dari guru, dan (3) segala aktifitas siswa saat pembelajaran bermain 
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drama berlangsung. Dokumentasi dilakukan pada saat (1) situasi kelas pada 

proses awal pembelajaran (saat guru membuka pelajaran), (2) saat guru 

menyampaikan petunjuk pembelajaran bermain drama, (3) pada saat guru 

memerankan contoh karakter, (4) saat siswa merespon pemutaran VCD bermain 

drama, (5) pada saat siswa memerankan contoh karakter, (6) saat siswa 

melaksanakan kegiatan bermain drama, dan (7) saat akhir pembelajaran. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data ini 

diperoleh dari hasil tes memerankan drama pada pembelajaran dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama melalui siklus I dan siklus II. Adapun langkah perhitungannya adalah 

menghitung skor komulatif dari seluruh aspek, menghitung skor rata-rata dan 

menghitung prosentase dengan rumus sebagai berikut. 

(1) Merekap skor yang diperoleh siswa. 

(2) Menghitung skor kumulatif dari seluruh aspek. 

(3) Menghitung skor rata-rata kelas. 

(4) Menghitung persentase dengan rumus. 
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Keterangan:  

SP = Skor Persentase 

SK = Skor Kumulatif 

R = Jumlah Responden 

Hasil perhitungan nilai siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan antara hasil tes siklus I dan hasil tes siklus II. Hasil inilah yang 

dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui persentase peningkatan kemampuan 

bermain drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang. 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil data nontes. Data kulaitatif dalam 

penelitian ini berasal dari hasil observasi, jurnal, wawancara dan dokumentasi 

foto. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data nontes yang 

diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil tes siklus I dan siklus II dapat 

dibandingkan dengan cara melihat hasil tes dan nontes sehingga dapat diketahui 

peningkatan perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran bermain drama 

dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama 

pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini meliputi hasil tes dan nontes. Hasil penelitian ini juga 

diperoleh dari nilai awal atau prasiklus, berupa keterampilan bermain drama 

dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. 

Sebelum tindakan penelitian dilakukan, hasil penelitian yang berupa tes 

keterampilan bermain drama disajikan dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan 

hasil penelitian nontes disajikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif. Sistem 

penyajian data hasil tes keterampilan bermain drama yang berupa angka disajikan 

dalam bentuk tabel, kemudian diuraikan analisis atau tafsiran makna dari laporan 

tabel tersebut. Selanjutnya, data nontes dipaparkan dalam bentuk rangkaian 

kalimat secara deskriptif. Data nontes yang dipaparkan pada siklus I meliputi 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto, sedangkan pada siklus II, 

data nontes meliputi observasi, wawancara, jurnal, angket, dokumentasi foto. 

Berikut ini diuraikan hasil prasiklus, siklus I dan siklus II. 

4.1.1 Kondisi Awal 

Kondisi awal adalah kondisi siswa sebelum dilaksanakan pembelajaran 

melalui teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. 

Kondisi awal subjek penelitian menjadi dasar pemilihan kelas VIII F SMP Negeri 

40 Semarang adalah karena rendahnya kemampuan siswa dalam bermain drama. 

Sebelum melakukan tindakan siklus I dan siklus II, peneliti melakukan wawancara 
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untuk mengetahui nilai rata-rata tes bermain drama yang telah dilakukan oleh 

guru. Nilai tersebut digunakan sebagai nilai awal untuk membandingkan dan 

menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan siklus II. Berikut ini hasil tes 

bermain drama prasiklus. 

Tabel  3 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Prasiklus 

No Kategori Nilai F Jumlah Nilai Persen

1 Sangat Baik 81-100 0 0 0.00% = (2250/38)

2 Baik 61-80 16 1080 42.11% = 59.21

3 Cukup 41-60 19 1050 50.00% (cukup)

4 Kurang 0-40 3 120 7.90%

Jumlah 38 2250 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil rata-rata tes 

bermain pada prasiklus mencapai 59,21. Dari 38 siswa tidak ada yang mendapat 

nilai dengan kategori sangat baik (81-100). Untuk kategori nilai baik (61-80) 

dicapai oleh 16 siswa atau sebesar 42,11% dari keseluruhan jumlah siswa. Untuk 

kategori nilai cukup dicapai 19 siswa atau 50%. Adapun 3 siswa sisanya atau 

sebesar 7,9% masih mendapat nilai kurang (0-40). Hasil tes tersebut dapat 

dikategorikan cukup, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan tindakan siklus I sebagai perbaikan hasil tes bermain 

drama pada Prasiklus. Nilai rata-rata pada prasiklus ini digunakan untuk 

menentukan standar ketuntasan nilai tes bermain drama pada siklus I, yaitu 

sebesar 70,00. 
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Diagram 1 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Prasiklus 

Diagram 1 tersebut menjelaskan bahwa nilai mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 50,00% berada pada kategori cukup yaitu dengan rentang nilai 41-60. 

Kategori baik dengan rentang nilai 61-80 dicapai siswa dengan persentase sebesar 

42,11%. Selanjutnya yang mendapatkan kategori nilai kurang dengan rentang nilai 

0-40 sebesar 7,90%.  

Masih rendahnya keterampilan siswa dalam bermain drama disebabkan 

beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang 

berasal dari dalam diri siswa adalah sikap siswa yang meremehkan pelajaran 

Bahasa Indonesia yang dianggap mudah, pengetahuan awal siswa yang belum 

cukup memadai ketika bermain drama, banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa ketika bermain drama, siswa kurang terampil dalam bermain drama, dan 

siswa kurang percaya diri dalam memerankan karakter tokoh yang dibawakan. 

Faktor internal ini terlihat pada siswa oleh karena siswa kurang begitu 

memperhatikan penggunaan; lafal, intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, dan 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

Kurang Cukup Baik Sangat Baik

7.90%

50.00%

42.11%

0.00%



 

 

68

gesture/olahtubuh pada saat memerankan sebuah karakter tokoh. Faktor eksternal 

muncul dari pemilihan strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru, yaitu 

menggunakan pola pembelajaran yang masih tradisional yang menyebabkan siswa 

tidak tertarik terhadap pembelajaran bermain drama. Hal tersebut perlu dilakukan 

tindakan yang bisa merubah sikap siswa menjadi positif dengan cara melakukan 

proses pembelajaran dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu, teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. Adapun 

kegiatannya akan dijelaskan pada siklus I di bawah ini. 

4.1.2 Hasil penelitian Siklus I 

Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian dengan menggunakan 

teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama dalam 

pembelajaran bermain drama. Tindakan siklus I dilaksanakan sebagai upaya 

untuk memperbaiki nilai dan memecahkan masalah-masalah yang muncul pada 

kondisi awal siswa sebelum dilakukan siklus I. Hasil penelitian siklus I berupa 

kemampuan siswa dalam bermain drama. Penilaian terhadap kemampuan siswa 

tersebut berupa data tes dan data nontes. Data tes berupa tes unjuk kerja bermain 

drama. Penilaian nontes dilakukan dengan observasi, jurnal, dan wawancara 

setelah pembelajaran berlangsung.  

Hasil belajar yang diperoleh dari tes unjuk kerja diwujudkan dalam bentuk 

skor nilai. Kemampuan siswa dalam bermain drama dinilai melalui lima aspek 

yaitu; (1) ketepatan ucapan/pelafalan, (2) kesesuaian penggunaan intonasi, (3) 

kesesuaia penggunaan nada/tekanan, (4) ketepatan mimik/gerak-gerik, dan (5) 

ketepatan gestur/gerak.  
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Nilai yang diperoleh siswa kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori 

pencapaian hasil belajar, yaitu klasifikasi nilai sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. Kategori nilai sangat baik dengan kriteria rentang nilai 81-100, klasifikasi 

nilai baik dengan kriteria rentang nilai 61-80, klasifikasi nilai cukup dengan 

kriteria rentang nilai 41-60, dan klasifikasi nilai kurang dengan rentang nilai 0-40.  

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus 1 

Hasil tes bermain drama pada siklus I ini merupakan data awal setelah 

dilakukannya tindakan pembelajaran menggunakan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama. Rata-rata skor hasil tes siklus I 

keterampilan bermain drama pada siklus I ini sebesar  66,05 atau termasuk dalam 

kategori baik. Adapun nilai rata-rata skor hasil tes siklus I kategori baik, namun 

standar ketuntasan nilai tes bermain drama belum mencapai rata-rata 70,00. 

Secara umum, hasil tes keterampilan bermain drama siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 40 Semarang dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance 

dan media VCD bermain drama pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

Table 4 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Siklus I 

No Kategori Nilai F Jumlah Nilai Persen

1 Sangat baik 81-100 1 85 2.63% = (2510/38)

2 Baik 61-80 25 1735 65.79% = 66.05

3 Cukup 41-60 12 710 31.58% (baik)

4 Kurang 0-40 0 0 0.00%

Jumlah 38 2510 100.00%

Rata-rata Nilai
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Berdasarkan tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa secara klasikal siswa 

mencapai nilai total 2510 dengan nilai rata-rata 66,05 dalam kategori baik. Dari 

38 siswa, yang berhasil memperoleh nilai kategori sangat baik (81-100) berjumlah 

1 siswa dengan presentase 2,63%. Selanjutnya siswa yang memperoleh nilai 

kategori baik (61-80) berjumlah 25 siswa atau hanya 65,79% dengan jumlah nilai 

1735. Klasifikasi kategori nilai cukup (41-60) berjumlah 12 siswa atau 31,58% 

dengan jumlah nilai 710. Kemampuan siswa dalam bermain drama pada tindakan 

siklus I ini sudah mengalami peningkatan nilai rata-rata sebesar 6,84%, namun 

demikian peneliti merasa belum puas dengan hasil siklus I karena target skor rata-

rata 70,00 belum tercapai. Oleh karena itu masih perlu dilakukan tindakan siklus 

II untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang menghambat pembelajaran 

siklus I. 

Minimnya nilai tes keterampilan bermain drama  pada siklus I ini 

kemungkinan disebabkan siswa kurang memperhatikan dan belum terbiasa 

dengan penggunaan teknik dan media VCD yang  masih jarang digunakan dalam 

pembelajaran drama, sehingga dirasa siswa sebagai proses penyesuaian diri dalam 

pembelajaran. 

Perolehan skor dan persentase hasil tes siklus I dapat dilihat dengan jelas 

pada diagram berikut ini.  
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Diagram 2 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Siklus I 

 Diagram 2 tersebut menjelaskan bahwa nilai mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 65,79% berada pada kategori baik yaitu dengan rentang nilai 61-80. 

Kategori cukup dengan rentang nilai 41-60 dicapai siswa dengan persentase 

sebesar 31,58%. Dalam siklus I ini terdapat 1 siswa yang mendapat nilai dengan 

kategori nilai sangat baik yaitu rentang nilai 81-100 atau sebesar 2,63%. 

Hasil tes secara klasikal sebagaimana dalam tabel di atas merupakan 

gabungan dari lima aspek yang digunakan untuk menilai keterampilan bermain 

drama siswa  yaitu; (1) ketepatan ucapan/pelafalan, (2) kesesuaian penggunaan 

intonasi, (3) kesesuaian penggunaan nada/tekanan, (4) ketepatan mimik/gerak-

gerik, dan (5) ketepatan gestur/gerak. Adapun hasil perolehan tiap-tiap aspek 

secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 
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4.1.2.1.1 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 

Ucapan/Pelafalan 

Penilaian aspek ketepatan ucapan atau pelafalan difokuskan untuk 

mengatahui tepat tidaknya ucapan/pelafalan dengan watak tokoh yang dimainkan 

secara konsisten dan wajar. Hasil penilaian tes aspek ketepatan ucapan/pelafalan 

dalam bermain drama  dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 
Ucapan/Pelafalan 
 

Skor F Jumlah Skor Persen

4 6 24 15.79% = (107/38)

3 19 57 50.00% = 2.81 = 70.5 

2 13 26 34.21% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 107 100.00%

Rata-rata Nilai

 
 

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelas 

pada aspek ketepatan ucapan/pelafalan termasuk dalam kategori baik dengan 

perolehan nilai rata-rata sebanyak 70,5. Dari 38 siswa yang memperoleh skor 4 

sebanyak 6 siswa atau sebesar 15,79%. Sekor 3 dicapai oleh 19 siswa atau sebesar 

50,00%, dan sekor 2 dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 34,21%. Sedangkan siswa 

yang memperoleh skor 1 adalah 0. 

Jadi, setelah dilakukan penghitungan rerata nilai siswa pada aspek 

ketepatan ucapan/pelafalan dalam bermain drama mencapai 70,5 atau berkategori 

baik. Akan tetapi belum semua siswa mampu memperhatikan pengucapan dan 
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pelafalan dengan konsisten. Ketidak konsistenya pengucapan/pelafalan yang 

dilakukan siswa oleh karena kurangnya latihan olah vokal dan rasa serta 

pembiasaan vokal.  

4.1.2.1.2 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Kesesuaian 

Penggunaan Intonasi 

Pada aspek kesesuaian penggunaan intonasi ini, penilaiannya masih 

difokuskan pada penggunaan intonasi siswa dalam bermain drama. Penilaian 

aspek penggunaan intonasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan 

watak tokoh yang dimainkan. Hasil penilaian pada aspek penggunaan intonasi 

dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Kesesuaian 
Penggunaan Intonasi 

 
Skor F Jumlah Skor Persen

4 3 12 7.89% = (101/38)

3 19 57 50.00% = 2.65 = 66.5 

2 16 32 42.11% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 101 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat dijelaskan bahwa aspek penggunaan 

intonasi termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditandai dengan perolehan nilai 

rerata kelas sebanyak 66,5. Dari 38 siswa, 3 siswa atau 7,89% memperoleh skor 4,  

kemudian 19 siswa atau 50% memperoleh skor 3, selanjutnya 16 siswa atau 

42,11% memperoleh skor 2. Penjelasan tersebut dapat memberikan simpulan 

bahwa penguasaan pemilihan intonasi siswa dalam bermain drama sudah bisa 
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memperhatikan penggunaan intonasi serta kesesuaian intonasi dengan baik 

sebanyak 22 siswa, sedangkan setengahnya lagi yakni 16 siswa penguasaaan 

dalam pemilihan intonasi menandakan penguasaaan cukup baik dan sesuai.  

4.1.2.1.3 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Kesesuaian 

Penggunaan Nada/tekanan 

Pada aspek penggunaan nada/tekanan, penilaiannya difokuskan pada 

ketepatan nada atau tekanan yang digunakan siswa dalam bermain drama secara 

konsisten. Hasil penilaian tes pengguanaan nada/tekanan dapat dilihat pada tabel 7 

berikut. 

Tabel 7 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Kesesuaian 
Penggunaan Nada/tekanan 

 
Skor F Jumlah Skor Persen

4 3 12 7.89% = (100/38)

3 18 54 47.37% = 2.63 = 65.70 

2 17 34 44.74% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 100 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal dari 

38 siswa mencapai jumlah skor 100 dengan nilai rata-rata 65,70 dalam kategori 

baik. Dari 38 siswa yang diteliti, sebanyak 3 siswa atau sebesar 7,89% 

memperoleh skor 4. Selanjutnya 18 siswa atau 47,37% memperoleh skor 3. Siswa 

yang memperoleh skor 2 sebanyak 17 siswa atau 44,74%. Penjelasan tersebut 

menjelaskan bahwa dari 38 siswa frekuensi terbanyak dicapai oleh 18 siswa 

dengan skor 3, yakni dengan penguasaan menggunakan penekanan nada/tekanan 
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dengan baik namun masih belum terjaganya konsistensinya. Sedangkan sisanya 

sebanyak 17 siswa dengan skor 2 dengan penguasaan menggunakan penekanan 

nada/tekanan dengan cukup baik tetapi tidak adanya konsistensi penggunaan 

tekanan. Selanjutnya 3 siswa dengan skor 4 penguasaan nada dan tekanan 

diperhatikan dengan baik dan konsisten.  

4.1.2.1.4 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 

Mimik/gerak-gerik  

Pada aspek kesesuaian mimik/gerak-gerik yang sesuai dengan watak 

tokoh, penilaiannya fokuskan pada kesesuaian mimik/gerak-gerik dengan watak 

tokoh di dalam bermain drama. Hasil penilaian tes kesesuaian mimik/gerak-gerik 

dengan watak tokoh dapat dilihat pada tabel 8 berikut. 

Tabel 8 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 
Mimik/gerak-gerik 

 
Skor F Jumlah Skor Persen

4 4 16 10.53% = (101/38)

3 17 51 44.74% = 2.65 = 66.50

2 17 34 44.74% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 101 100.00%

Rata-rata Nilai

 
 

Berdasarkan tabel 8 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal dari 

38 siswa mencapai jumlah skor 101 dengan nilai rata-rata 66,50 dalam kategori 

baik. Dari 38 siswa yang diteliti, sebanyak 17 siswa atau 44,74% memperoleh 

skor 3. Jumlah ini sama dengan perolehan skor 2 sebanyak 17 siswa atau 44,74%. 

Jadi, rerata nilai keterampilan siswa dalam mengimajinasikan mimik/gerak-gerik 
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dengan pembelajaran menggunakan tehnik Demonstrations-Performance sebesar 

66,50 atau dengan kategori baik, rerata tersebut hampir mendekati rerata yang 

diharapkan yaitu 70. 

4.1.2.1.5 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 

Gestur/gerak tubuh  

Penilaian aspek ketepatan gestur/gerak tubuh difokuskan untuk 

mengatahui tepat tidaknya gestur/gerak tubuh yang sesuai dengan watak tokoh. 

Berikut ini tabel hasil perolehan nilai bermain drama aspek ketepatan gestur/gerak 

tubuh yang sesuai dengan watak tokoh. 

Tabel 9 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 
Gestur/gerak tubuh 

 

Skor F Jumlah Skor Persen

4 2 8 5.26% = (93/38)

3 13 39 34.21% = 2.44 = 61.25 

2 23 46 60.53% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 93 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Berdasarkan tabel 9 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal dari 

38 siswa mencapai jumlah skor 93 dengan nilai rata-rata 61,25 dalam kategori 

baik. Dari 38 siswa yang diteliti, sebanyak 2 siswa atau sebesar 5,26% 

memperoleh skor 4. sebanyak 13 siswa atau 34,21% memperoleh skor 3. 

Kemudian siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 23 siswa atau 60,53%. 

Melihat hasil presentase tersebut masih banyak siswa yang memperoleh sekor 2 
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yaitu sebanyak 23 siswa, hampir sebagian besar siswa mengalami kendala di 

dalam mengimajinasikan gerak tubuh sesuai dengan watak tokoh yang dimainkan 

dalam bermain drama terbukti dengan nilai rata-rata 61,25 atau 9,0 % lagi untuk 

mencapai nilai rata-rata yang diinginkan yaitu 70. 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Pada siklus I ini data penelitian nontes didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Data dari hasil masing-masing instrumen 

nontes ini akan dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Siklus I 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama pembelajaran. Kegiatan observasi difokuskan pada tiga 

jenis perilaku, yaitu keaktifan siswa mendengarkan penjelasan guru, keaktifan 

siswa selama pembelajaran bermain drama berlangsung, dan keaktifan siswa 

berlatih memerankan drama (baik ketika pemberian materi, maupun ketika 

bermain drama). Dengan demikian, observasi ini dilakukan oleh peneliti dan di 

bantu oleh pengamatan rekan peneliti bersamaan proses pembelajaran (baik ketika 

pemberian materi maupun pada saat belajar memerankan contoh karakter). Selain 

itu, dalam observasi ini peneliti juga melibatkan guru bahasa dan sastra Indonesia 

yang mengajar di kelas VIII F, hal ini dilakukan agar pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan guru dapat memperoleh perbaikan 

dalam proses belajar mengajar. 
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Adapun objek sasaran yang diamati terangkum dalam 10 pertanyaan 

meliputi perilaku siswa, baik yang positif maupun negatif yang muncul pada saat 

pembelajaran berlangsung. Berikut ini tabel dan deskripsi hasil observasi siklus I. 

Tabel 10 Hasil Observasi Siklus I 

No. Aspek Observasi Persentase Hasil 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. 
 
 

Perilaku positif 
1) siswa senang menerima materi bermain drama 

dengan menggunakan teknik Demonstrations-
Performance yang digunakan oleh guru; 

2) siswa merespon positif (senang) terhadap media VCD 
bermain drama yang digunakan oleh guru; 

3) siswa merespon positif (senang) terhadap 
pembelajaran yang  diadakan di luar kelas; 

4) siswa selalu aktif bertanya dan menjawab apabila 
menemukan kesulitan; 

5) siswa serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal 
sampai akhir; 

 
65,78% 

 
 

71,06% 
 

86,84% 
 

63,16% 
 

65,78% 
 

Jumlah 352,627 
Rata-rata 70,52 

Perilaku negatif 
6) siswa merasa acuh dan tidak tertarik menerima materi 

bermain drama dengan menggunakan teknik 
Demonstrations-Performance yang digunakan oleh 
guru; 

7) siswa kurang berpartisipasi atau pasif terhadap media 
VCD bermain drama yang digunakan oleh guru; 

8) siswa merespon negatif (acuh) terhadap pembelajaran 
yang  diadakan di luar kelas; 

9) siswa tidak aktif bertanya dan menjawab apabila 
menemukan kesulitan; 

10) siswa kurang berpartisipasi atau aktif dalam 
mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir; 

 
34,22% 

 
 
 

28,94% 
 

13,16% 
 

36,16% 
 

34,22% 

Jumlah 146,7 
Rata-rata  29,34 
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Dari hasil observasi yang dilakukan pada tindakan siklus I hasilnya 

sebagian besar siswa yaitu 38 siswa sudah mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru, ditunjukkan dengan presentase sebesar 65,78%. Mereka sangat 

antusias mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Dari hasil 

observasi awal, hal ini sudah cukup baik. Perhatian siswa sudah menunjukkan 

ketertarikan terhadap materi yang diajarkan. 

Perolehan hasil observasi siswa mengenai respon ketika guru 

memanfaatkan media VCD bermain drama dalam pembelajaran bermain drama 

sebesar 71,06% atau sebanyak 27 siswa. Hal ini merupakan bukti ketertarikan 

siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Selama ini dalam 

menerima pembelajaran bahasa Indonesia khusunya dalam pembelajaran bermain 

drama belum pernah digunakan media pembelajaran yang membantu dan 

menstimulus siswa dalam meningkatkan keterampilan siswa. Media VCD 

bermamin drama merupaka hal yang baru bagi siswa dan membuat siswa lebih 

tertarik mengikuti pembelajaran.  

Adapun pembelajaran ketika dilakukan di luar kelas menunjukkan 

presentase sebesar 86,84% atau sebanyak 27 siswa. Sebagian besar siswa tertarik 

oleh karena guru mengajak siswa ke auditorium sekolah untuk melakukan 

penilaian  bermain drama. Siswa mengaku selama ini belum pernah mendapatkan 

pembelajaran di luar kelas. 

Hasil observasi pada saat bertanya dan menjawab apabila menemukan 

masalah sebesar 63,16% atau sebanyak 24 siswa. Terbukti pada saat siswa 

mengalami kesulitan dalam memerankan atau menemukan karakter yang menurut 



 

 

80

dia susah mengimajinasikannya siswa aktif bertanya untuk mengetahui 

pemecahanya. 

Keseriusan siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir 

mencapai 65,78% atau sebanyak 25 siswa. Pembelajaran menggunakan media 

VCD bermain drama menuntut siswa untuk memperhatikan beberapa contoh 

karakter yang dimainkan sebagai gambaran awal didalam mengimajinasi sebuah 

karakter, meskipun tidak dipungkiri masih terdapat beberapa siswa yang kurang 

memperhatikannya. 

Pada siklus I ini masih ada beberapa siswa yang masih bersikap negatif 

selama pembelajaran berlangsung. Terdapat sekitar 34,22% siswa masih kurang 

serius dalam memperhatikan penjelasan guru. Mereka masih ada yang berbicara 

sendiri, acuh, pasif, dan bercanda dengan temannya. Sekitar 28,94% siswa masih 

kurang berpartisipasi terhadap media VCD bermain drama yang digunakan oleh 

guru. Mereka ada yang melamun, dan asyik bicara dengan temannya. Selanjutnya 

masih terdapat 13,16% siswa yang malas jika pembelajaran dilakukan diluar 

kelas.  Terdapat 36,16% siswa yang tidak aktif bertanya dan menjawab apabila 

menemukan kesulitan dikarenakan siswa cenderung diam dan malu untuk 

bertanya, untuk memancing siswa agar bertanya jika mengalami kesulitan dengan 

cara guru menunjuk siswa tersebut. Dan yang terakhir masih terdapat 65,78% 

siswa yang masih kurang berpartisipasi atau aktif di dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama pembelajaran bermain drama 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan mennggunakan media 
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VCD bermain drama dapat disimpulkan bahwa perilaku negatif siswa masih ada 

selama pembelajaran berlangsung. Sikap negatif dimungkinkan karena siswa 

belum dapat menyesuaikan diri terhadap pola pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru. Keadaan ini merupakan masalah besar yang harus dicari solusinya. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan agar dapat mengurangi dan 

menghilangkan sikap negatif. Agar pada siklus II perilaku negatif seperti itu tidak 

terulang lagi. Rencana pembelajaran pada siklus berikutnya tentunya harus lebih 

matang dan lebih baik lagi agar perilaku belajar siswa yang negatif menjadi 

positif. 

4.1.2.2.2 Hasil Wawancara 

Pada siklus I ini, kegiatan wawancara dilaksanakan setelah selesai 

pembelajaran, wawancara dilakukan pada siswa yang mendapat nilai tinggi, siswa 

yang mendapat nilai cukup, dan pada siswa yang mendapat nilai kurang. Hal ini 

dilakukan agar data yang diperoleh lengkap karena masing-masing telah terwakili. 

Wawancara ini mengungkapkan 3 pertanyaan yaitu: (1) Apakah kamu senang 

pada saat menerima materi pembelajaran sastra memerankan drama dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) beserta alasan, (2) Apakah teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) dapat memudahkan kamu ketika 

mengekspresikan lafal, intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah 

tubuh yang tepat sesuai dengan watak tokoh, (3) Bagaimana tanggapan kamu 

terhadap teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan memperagakan) 

yang digunakan dalam pembelajaran bermain drama. 
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Berdasarkan analisis data, dapat dijelaskan bahwa siswa dapat mengikuti 

pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) yang diberikan selama ini. Jawaban ini 

diungkapkan oleh siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan siswa yang 

mendapat nilai rendah. Kenyataan ini sangat relevan dengan tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru yakni siswa dapat menerima 

pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan 

dan kesungguhan siswa dalam menampilkan drama yang telah dibuat olehnya. 

Walaupun siswa dapat menerima dan melakukan pembelajaran bermain drama, 

akan tetapi mereka masih merasa kesulitan dalam memperhatikan penggunaan 

lafal, intonasi, nada, mimik, dan gestur dengan tepat. 

Ketiga siswa yang diwawancarai mengungkapkan perasaannya dengan 

ungkapan yang berbeda, ketika ditanya mengenai teknik pembelajaran bermain 

drama dengan teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) dari ketiga ungkapan siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa 

siswa senang mengikuti pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance (menunjukkan dan memperagakan), karena mereka 

merasa mendapatkan pengalaman yang baru dalam kegiatan pembelajaran 

bermain drama dan dapat melatih diri agar didak takut ketika berinteraksi dengan 

orang banyak. Siswa terlihat senang dan menikmati pembelajaran yang diberikan 

oleh guru. Mereka menyatakan ada perubahan cara guru mengajar. Pengajarannya 

tidak harus selalu disampaikan secara teoretis disamping itu pembelajarannya 

terkesan lebih santai tetapi tetap serius, dan menyenangkan. Selain itu, responden 
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juga berpendapat dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) dan media VCD bermain drama, mereka lebih 

terbantu untuk mengapresiasikan karakter tokok.  

Dari beberapa jawaban siswa, kesimpulannya mereka sangat senang dan 

merasa mendapatkan pengalaman baru dalam menerima pembelajaran bermain 

drama dengan teknik pembelajaran dan penggunaan VCD bermain drama yang 

digunakan oleh guru. Mereka sangat menyukainya, karena pembelajarannya lebih 

santai, tidak membosankan, dan lebih asyik dalam menyampaikan materi, teknik 

dan media yang diterapkan sangat menarik bagi siswa sehingga suasana kelas 

menjadi lebih hangat. 

4.1.2.2.3 Hasil Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal ini berisi ungkapan perasaan, tanggapan, 

kesan, pesan terhadap pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. 

1) Jurnal Siswa 

Jurnal siswa berisi tentang ungkapan perasaan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan diisi oleh siswa pada akhir pembelajaran. Tujuan dari pengisian 

jurnal ini adalah untuk mengetahui segala sesuatu tentang proses pembelajaran 

yang berlangsung dan untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa selama proses pembelajaran. 

Lembar jurnal yang harus diisi meliputi empat pertanyaan, yaitu (1) 

apakah siswa merasa senang bermain drama dengan teknik Demonstrations-
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Performance (menunjukkan dan memperagakan) mengapa dan beri alasannya, (2) 

apakah siswa menjadi lebih tekun dalam berlatih bermain drama ketika 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan), (3) ketertarikan siswa ketika belajar bermain drama dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan), (4) pesan dan saran yang dapat siswa berikan untuk 

pembelajaran bermain drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama. Hasil jurnal yang telah direkap 

selengkapnya diuraikan melalui tabel dan deskripsi sebagai berikut. 

Tabel 11 Hasil Jurnal Siklus I 

No Pertanyaan Jurnal Persentase Hasil 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Apakah kamu merasa senang bermain drama dengan 

teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan), mengapa, dan beri alasannya!, 

Apakah kamu menjadi tekun dalam berlatih bermain 

drama ketika menggunakan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan)? 

Jelaskan!, 

Apakah kamu tertarik belajar bermain drama dengan 

teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan)?, 

Berikan pesan dan kesan setelah mengikuti pembelajaran 

bermain drama dengan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan). 

81,57% 

 

 

71,08% 

 

 

 

89,47% 

 

 

76,31% 

 Jumlah  318,43 

 Rata-rata 79,60 
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Hasil jurnal yang diisi siswa pada siklus I menunjukkan siswa merasa 

senang saat mengikuti proses pembelajaran, karena mereka belum pernah 

mengalami proses pembelajaran dengan teknik Demonstrations-Performance dan 

media VCD bermain drama. Terdapat 31 siswa atau sebesar 81,57% berpendapat 

teknik ini bagus karena menurut mereka dengan melakukan pembelajaran 

menggunakan teknik ini telah mempermudah mereka ketika menemukan 

bermacam-macam improvisasi karakter yang dicontohkan. Disamping itu siswa 

juga merasa lebih mudah melatih percaya diri dalam memerankan sebuah karakter 

tokoh didepan kelas serta lebih mudah melakukanya.  

Meskipun sebagian besar siswa merasa senang dengan pembelajaran 

bermain drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama, pelajaran bermain drama tidaklah mudah sehingga siswa menjadi 

lebih tekun dalam berlatih bermain drama. Sebesar  71,08% atau sebanyak 27 

siswa mengatakan demikian. 

Ketika guru menyampaikan materi bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama, 34 siswa atau 

sebesar 89,47% siswa menjawab merasa lebih paham dan mengerti tentang materi 

yang disampaikan. Alasan mereka adalah dalam teknik pembelajaran tersebut 

ditampilkan contoh dari teman sejawatnya serta ditunjukkan pula oleh guru 

contoh karakter yang berbeda pula. Sehingga siswa dengan mudah menyerap 

bagaimana cara memerankan karakter yang baik dari contoh nyata serta dapat 

memberi pengalaman nyata bagi siswa yang dapat ditingkatkan lagi pada 

kesempatan selanjutnya.  
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Pesan dan kesan juga diberikan siswa terhadap pembelajaran bermain 

drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama sebesar 76,31% atau sebanyak 29 siswa. Adapun dan kesan tersebut yaitu, 

agar supaya pembelajaran drama dengan teknik dan penggunaan media ini 

diadakan di sekolah mereka, dan dikembangkan lagi. Sedang kesan siswa adalah 

siswa merasa senang bila ada pelajaran drama lagi. 

2) Jurnal Guru 

Jurnal guru ini berisi segala hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat 

pembelajaran berlangsung, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran bermain 

drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada semangat siswa 

ketika mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang 

diamati peneliti selama pembelajaran bermain drama denagan menggunakan 

teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama, berkenaan 

dengan kesiapan siswa pada saat pembelajaran berlangsung pada dasarnya siswa 

sudah siap karena siswa sudah duduk dengan rapi. Pada awal pembelajaran guru 

menerapkan situasi klasikal. Namun, masih ada siswa yang belum siap dan 

mengobrol dengan temannya. Respon atau reaksi siswa terhadap teknik yang 

digunakan peneliti sebagian besar sangat senang karena teknik yang digunakan 

baru dan berbeda dari metode yang digunakan sebelumnya.  Keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran bermain drama  sudah cukup baik, siswa dapat 
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mengikuti pembelajaran dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan 

peneliti. Akan tetapi, masih ada siswa yang tidak peduli dan cenderung malu jika 

di suruh memperagakan contoh karakter. 

Sikap siswa pada saat memperhatikan VCD bermain drama serta contoh 

peragaan karakter yang dimainkan oleh guru sangat antusias dan penuh perhatian. 

Siswapun antusias didalam menirukan kembali contoh karakter dengan imajinasi 

yang berbeda-beda, waluapun masih ada beberapa siswa yang masih kurang serius 

dalam memerankan peragaan karakter. Suasana kelas pada saat pembelajaran 

berlangsung siswa tenang  

Pesan guru dalam pembelajaran siklus II nanti dalam pelaksanaan kegiatan 

bermain drama agar dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya siswa dapat 

memenuhi dan lulus uji kompetensi dasar ini. Kemudian menurut pendapat guru, 

siswa sudah sangat aktif mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Kondisi kelas sangat kondusif selama pembelajaran, tetapi masih banyak yang 

belum percaya diri ketika memperagakan karakter yang dimainkan. 

Harapan guru dalam proses pembelajaran yang akan datang yaitu agar 

pembelajaran bermain drama ini lebih baik lagi dan siswa lebih serius lagi dalam 

mengapresiasi sebuah tokoh yang dibawakan, serta lebih memperhatikan 

penjelasan guru. 

4.1.2.3 Refleksi 

Hasil tes siklus I ini penilaiannya dilakukan oleh teman sejawat, hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari subjektif pemberian nilai oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil tes kompetensi bermain drama siklus I dapat diketahui bahwa 
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nilai rata-rata kompetensi bermain drama siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 

Semarang adalah 66,05. Nilai tesebut masuk dalam kategori baik dengan rentang 

nilai 60-80. Hasil tes tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 70. 

Masih belum terpenuhinya target nilai bermain drama yang ditetapkan 

dikarenakan pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama yang diterapkan masih dirasakan 

baru oleh siswa sehingga cara pembelajaran seperti ini merupakan proses awal 

bagi siswa untuk menyesuaikan diri dalam berlajar.  

Pada data nontes siklus I berupa observasi dapat diketahui bahwa siswa 

senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan 

teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. Melalui 

peragaan contoh karakter dalam VCD bermain drama dan peragaan contoh 

karakter guru dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Namun 

demikian, pada siklus I ini masih ada beberapa siswa yang bersikap negatif selama 

pembelajaran berlangsung. Mereka ada yang masih ramai sendiri, dan masih ada 

siswa yang bersikap pasif. Mereka malu bertanya jika ada kesulitan dan masih 

kurangnya kepercayaandiri dari diri siswa. Siswa hanya mau berbicara dan 

mengemukakan kendala mereka jika guru sudah menunjuknya. 

Melihat jurnal siklus I diketahui bahwa beberapa siswa masih mengalami 

kesulitan dalam bermain drama yaitu dalam mengimajinasikan karakter tokoh 

dengan memperhatikan penggunaan ucapan, intonasi, nada, mimik/gerak, dan 

gestur/gerak tubuh. Hal ini sebagai bukti bahwa pembelajaran belum mencapai 

hasil yang diharapkan. VCD bermain drama yang digunakan belum secara 
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maksimal dapat membantu siswa dalam bermain drama, tetapi mereka sangat 

antusias dengan pembelajaran bermain drama yang dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama.  

Untuk memperbaiki perilaku siswa agar lebih ke arah positif, maka pada 

pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan 

media VCD bermain drama siklus II nantinya akan direncanakan pembelajaran 

yang lebih matang, pemberian reward bagi siswa yang mendapat nilai bagus, 

penciptaan suasana yang lebih kondusif, dan proses pembelajaran yang lebih 

menarik dan menyenangkan. 

Sejalan dengan harapan proses pembelajaran di atas, pembelajaran pada 

siklus II lebih menekankan kepada (1) kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

saat memerankan karakter tokoh agar nantinya dapat diperbaiki, (2) memberikan 

penguatan ulang unsur-unsur penting dalam drama dan memberikan penekanan 

terhadap kompetensi-kompetensi yang masih kurang dikuasai oleh siswa pada 

pembelajaran siklus 1, yakni pada aspek  ketepatan gestur/olah tubuh dan aspek 

penggunaan nada dan tekanan yang lebih ditingkatkan lagi dalam pembelajaran 

dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama, (3) pemberian contoh-contoh karakter oleh guru dengan 

memperhatikan penguatan unsur-unsur penting dalam drama, dan (4) siswa 

melaksanakan latihan penguasaaan unsur-unsur penting dalam drama dengan 

benar dengan cara menambah latihan-latihan contoh karakter. Dengan demikian, 

perlu diadakan siklus II agar nilai siswa dapat mencapai target yang diharapkan. 
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4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan penelitian pada siklus II ini dilaksanakan dengan rencana dan 

persiapan yang lebih matang daripada siklus I. Salah satunya adalah berkaitan 

dengan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dan media VCD bermain 

drama yang akan ditampilkan. Dengan adanya perbaikan-perbaikan pembelajaran 

yang mengarah pada peningkatan hasil pembelajaran, hasil penelitian yang berupa 

nilai tes keterampilan bermain drama meningkat. Pada siklus II ini suasana 

pembelajaran lebih baik daripada siklus I karena terjadi perubahan perilaku siswa. 

Seperti halnya siklus I, pemaparan hasil penelitian pada siklus II ini 

dilakukan dengan cara menyajikan tabel disertai deskripsi kata-kata dari tabel 

tersebut untuk hasil tes, sedangkan hasil nontes dipaparkan secara deskriptif. Hasil 

tes dan nontes pada siklus II dijelaskan pada subbab berikut. 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes keterampilan bermain drama pada siklus II merupakan perbaikan 

dari hasil tes siklus I. Pada pembelajaran ini, peneliti masih menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama.  

Kriteria penilaian pada siklus II ini masih sama seperti pada siklus I 

meliputi lima aspek yaitu; (1) ketepatan ucapan/pelafalan, (2) penggunaan 

intonasi, (3) penggunaan nada/tekanan, (4) ketepatan mimik/gerak-gerik, dan (5) 

ketepatan gestur/gerak tubuh. Secara umum, hasil tes keterampilan bermain drama 

dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel 12 berikut. 
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Table 12 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Siklus II 

No Kategori Nilai F Jumlah Nilai Persen

1 Sangat baik 81-100 8 725 21.05% = (2850/38)

2 Baik 61-80 27 1735 71.05% = 75.00

3 Cukup 41-60 3 180 7.89% (baik)

4 Kurang 0-40 0 0 0.00%

Jumlah 38 2850 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Berdasarkan tabel 12 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal 38 

siswa mencapai nilai total 2850 dengan nilai rata-rata 75,00 dalam kategori baik. 

Dari 38 siswa yang diteliti, sebanyak 8 siswa atau 21,05% memperoleh nilai 

kategori sangat baik (81-100) kemudian 27 siswa atau 71,05 % memperoleh nilai 

baik (61-80). Selebihnya, 3 siswa atau 7,89% memperoleh nilai cukup (41-60). 

Pada siklus II ini tidak ada satupun siswa yang mendapat nilai kurang. 

Dengan demikian, secara klasikal sudah mencapai nilai rata-rata melebihi 

target yang ditetapkan peneliti. Hal ini membuktikan bahwa siswa sudah 

mencapai ketuntasan dalam pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. 

Peningkatan keterampilan bermain drama pada siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 40 Semarang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini adalah keterampilan siswa dalam 

bermain drma yang semakin meningkat. Hal ini sebagai bukti bahwa siswa mulai 

paham dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sehingga dapat mengubah 

perilaku terhadap pembelajaran bermain drama ke arah yang positif. Selain itu, 
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terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan penelitian ini. 

Faktor eksternal itu adalah pemilihan dan penggunaan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama yang digunakan selama penelitian. 

Disamping itu, guru menerapkan pembelajaran secara bersama-sama dan saling 

bekerjasama satu sama lain sehingga pembelajaran terkesan aktif dan mampu 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran bermain drama. 

Hasil rata-rata yang telah dicapai dengan hasil yang baik ini merupakan 

keberhasilan guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran bermain drama 

dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan teknik Demonstrations-Performance dan media 

VCD bermain drama dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain 

drama, sehingga siswa juga mengalami perubahan perilaku dalam pembelajaran 

bermain drama. Berikut ini diagram batang hasil tes keterampilan bermain drama 

dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama pada 

siklus II. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Siklus II 
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Diagram tersebut menunjukkan bahwa jumlah nilai antara 81-100 

termasuk dalam kategori sangat baik diraih 8 siswa atau sebesar 21,05%. Nilai 

rata-rata 61-80 atau kategori baik diraih 27 siswa sebesar 71,05%. Kategori cukup 

dengan nilai 41-60 dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 7,89 %.  

Dengan demikian, hasil tes kemampuan bermain drama siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 40 Semarang dapat dikatakan baik. Hasil tersebut sudah mencapai 

target minimal nilai ketuntantasan secara klasikal. Hal ini membuktikan bahwa 

pembelajaran keterampilan bermain drama telah berhasil. 

Hasil rata-rata yang telah meningkat ini dibuktikan pula melalui hasil 

penilaian tiap aspek. Berikut ini hasil penilaian tes tiap aspek keterampilan berain 

drama siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang. 

4.1.3.1.1 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 

Ucapan/Pelafalan 

Penilaian aspek ketepatan ucapan atau pelafalan difokuskan untuk 

mengatahui tepat tidaknya ucapan/pelafalan dengan watak tokoh yang dimainkan 

secara konsisten dan wajar. Pada siklus II ini siswa dituntut menguasai ketepatan 

pengucapan/pelafalan wawankatanya dengan menambah proses latihan-latihan. 

Hasil penilaian aspek ketepatan ucapan/pelafalan dalam bermain drama pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 
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Tabel 13 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 
Ucapan/Pelafalan 

 

Skor F Jumlah Skor Persen

4 10 40 26.32% = (118/38)

3 22 66 57.89% = 3.10 = 77.5 

2 6 12 15.79% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 118 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Berdasarkan tabel 13 tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelas 

pada aspek ketepatan ucapan/pelafalan termasuk dalam kategori baik dengan 

perolehan nilai rata-rata sebanyak 77,5. Dari 38 siswa yang memperoleh skor 4 

sebanyak 10 siswa atau sebesar 26,32%. Selanjutnya, yang memperoleh skor 3 

sebanyak 22 siswa atau sebesar 57,89%  dan yang memperoleh skor 2 sebanyak 6 

siswa atau sebesar 15,79%. 

Dengan demikian, sudah membuktikan bahwa kemampuan siswa dalam 

bermain drama aspek ketepatan ucapan/pelafalan sudah baik. Hal ini 

membuktikan bahwa siswa sudah dapat memperhatikan penggunaan ketepatan 

ucapan/pelafalan dalam bermain drama. 

4.1.3.1.2 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Kesesuaian 

Penggunaan Intonasi 

Pada siklus II, aspek kesesuaian penggunaan intonasi penilaiannya masih 

difokuskan pada penggunaan intonasi siswa dalam bermain drama. Penilaian 

aspek penggunaan intonasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan 

watak tokoh yang dimainkan. Dengan menambah latihan-latihan pengucapan 
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dengan memperhatikan intonasi pada siklus II, hasil penilaian pada aspek 

penggunaan intonasi siklus II dapat dilihat pada tabel 14 berikut. 

 Tabel 14 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Kesesuaian 
Penggunaan Intonasi 

 
Skor F Jumlah Skor Persen

4 3 12 7.89% = (111/38)

3 29 87 76.32% = 2.92 = 73 

2 6 12 15.79% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 111 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Berdasarkan tabel 14 tersebut dapat dijelaskan bahwa aspek penggunaan 

intonasi termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditandai dengan perolehan nilai 

rerata kelas sebanyak 73. Dari 38 siswa, 3 siswa atau 7,89% memperoleh skor 4,  

kemudian 29 siswa atau 76,32% memperoleh skor 3, selanjutnya 6 siswa atau 

15,79% memperoleh skor 2.  

Data tersebut membuktikan bahwa kemampuan siswa dalam bermain 

drama untuk aspek penggunaan intonasi sudah dapat dikatakan baik. Hal ini 

membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah berhasil 

membawa siswa memperhatikan kesesuaian penggunaan intonasi dalam dialog 

yang dimainkan olehnya. 

4.1.3.1.3 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Kesesuaian 

Penggunaan Nada/tekanan 

Pada aspek penggunaan nada/tekanan siklus II, penilaiannya masih 

difokuskan pada ketepatan nada atau tekanan yang digunakan siswa dalam 
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bermain drama secara konsisten. Hasil penilaian tes pengguanaan nada/tekanan 

siklus II dapat dilihat pada tabel 15 berikut. 

Tabel 15 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Kesesuaian 
Penggunaan Nada/tekanan 

 
Skor F Jumlah Skor Persen

4 3 12 7.89% = (111/38)

3 29 87 76.32% = 2.92 = 73 

2 6 12 15.79% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 111 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Berdasarkan tabel 15 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal dari 

38 siswa mencapai jumlah skor 111 dengan nilai rata-rata 73 dalam kategori baik. 

Dari 38 siswa yang diteliti, sebanyak 3 siswa atau sebesar 7,89% memperoleh 

skor 4. Selanjutnya 29 siswa atau 76,32% memperoleh skor 3. Siswa yang 

memperoleh skor 2 sebanyak 6 siswa atau 15,79%.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam bermain drama siswa 

sudah dapat memperhatikan penggunaan nada/tekanan sesuai dengan dialog yang 

yang dibawakanya. Terbukti secara klasikal sudah mencapai rata-rata nilai yakni 

73 atau berkategori baik. 

4.1.3.1.4 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 

Mimik/gerak-gerik  

Aspek kesesuaian mimik/gerak-gerik yang sesuai dengan watak tokoh, 

penilaiannya difokuskan pada kesesuaian mimik/gerak-gerik dengan watak tokoh 

dalam bermain drama. Pada siklus II, siswa mengalami proses latihan-latihan 
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peragaan beberapa contoh karakter atau tokoh dalam drama dengan 

memperhatikan penggunaan mimik serta improvisasi gerak-geriknya. Hal ini 

membuat siswa lebih percaya diri ketika pementasan di siklus II. Hasil penilaian 

tes kesesuaian mimik/gerak-gerik dengan watak tokoh pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel 16 berikut. 

Tabel 16 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 
Mimik/gerak-gerik 

 
Skor F Jumlah Skor Persen

4 8 32 21.05% = (112/38)

3 20 60 52.63% = 2.94 = 73.5

2 10 20 26.32% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 112 100.00%

Rata-rata Nilai

 
 

Berdasarkan tabel 16 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal 38 

siswa mencapai skor total 112 dengan nilai rata-rata 73,5 dalam kategori baik. 

Dari 38 siswa yang diteliti, 8 siswa atau 21,05% memperoleh skor 4, kemudian 20 

siswa atau 52,63% memperoleh skor 3. Siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 

10 siswa atau 26,32%.  

Hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik. Hal ini karena guru 

mengevaluasi hasil pementasan siswa pada siklus I dengan cara guru 

memperlihatkan hasil pementasan siswa pada siklus I diantara media bermain 

drama siklus II sebagai pembanding, sehingga siswa mengetahui kesalahannya 

dan ada perbaikan pada penilaian siklus II. 
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4.1.3.1.5 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 

Gestur/gerak tubuh  

Penilaian aspek ketepatan gestur/gerak tubuh difokuskan untuk 

mengatahui tepat tidaknya gestur/gerak tubuh yang sesuai dengan watak tokoh 

dalam pementasan drama. hasil perolehan nilai bermain drama aspek ketepatan 

gestur/gerak tubuh yang sesuai dengan watak tokoh pada siklus I jauh dibawah 

nilai rata-rata, yakni dengan perolehan nilai rata-rata 61. Hal tersebut menjadi 

perhatian dalam mensiasati tindakan di siklus II pada aspek ini. 

Tabel 17 Hasil Tes Keterampilan Bermain Drama Aspek Ketepatan 
Gestur/gerak tubuh 

 

Skor F Jumlah Skor Persen

4 12 48 31.58% = (119/38)

3 19 57 50.00% = 3.13 = 78.20 

2 7 14 18.42% (RSx5)/20x100

1 0 0 0.00% (baik)

Jumlah 38 119 100.00%

Rata-rata Nilai

 

Sebelum siswa melakukan penilain bermain drama, pada siklus II ini guru 

mengajak siswa berlatih melakukan konsentrasi penghayatan sebuah karakter 

tokoh dan menampilkan gerakan-gerakan sesuai dengan karakter yang dibawakan 

olehnya dari hasil konsentrasi. Tujuan latihan konsentrasi adalah untuk 

menyiapkan diri siswa dalam mengimprovisasi gerakan-gerakan pada karakter-

karakter yang akan dibawakannya. Pemerolehan hasil keterampilan bermain 

drama aspek ketepatan gestur/gerak tubuh dapat diuraikan sebagai berikut. 
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Berdasarkan tabel 17 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal 38 

siswa mencapai skor total 119 dengan nilai rata-rata 78,20 dalam kategori baik. 

Dari 38 siswa yang diteliti, sebanyak 12 siswa atau 31,58% memperoleh skor 4, 

kemudian 19 siswa atau 50,00% memperoleh skor 3, dan 7 siswa atau 18,42 

memperoleh skor 2. Jadi kendala-kendala yang dialami oleh siswa pada penilaian 

aspek ketepatan gestur/gerak tubuh siklus I dapat teratasi pada penilaian di siklus 

II, terbukti meningkatnya nilai rata-rata pada siklus II yang signifikan sebesar 

78,25.  

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

Pada siklus II ini data penelitian nontes didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal. Data dari hasil masing-masing instrumen nontes ini akan 

dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi Siklus II 

Observasi pada siklus II masih sama dengan observasi pada siklus I. 

Observasi ini bertujuan untuk menilai perilaku siswa baik yang positif maupun 

yang negatif selama pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus II ini, terdapat beberapa perilaku yang dapat dideskripsikan 

melalui kegiatan observasi. Selama pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama, guru merasakan 

adanya perubahan perilaku dibandingkan pada siklus I. Pada siklus II, siswa 

menjadi lebih aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Siswa yang 

sebelumnya bersikap tidak baik dalam mengikuti pembelajaran siklus I, pada 

siklus II siswa mengikuti dan menikmati pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 
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Objek sasaran tersebut sebagai acuan dalam menilai kegiatan siswa selama 

pembelajaran. Berikut ini tabel hasil observasi siklus II. 

Tabel 18 Hasil Observasi Siklus II 

No. Aspek Observasi Persentase Hasil 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. 
 
 

Perilaku positif 
1) siswa senang menerima materi bermain drama 

dengan menggunakan teknik Demonstrations-
Performance yang digunakan oleh guru; 

2) siswa merespon positif (senang) terhadap media VCD 
bermain drama yang digunakan oleh guru; 

3) siswa merespon positif (senang) terhadap 
pembelajaran yang  diadakan di luar kelas; 

4) siswa selalu aktif bertanya dan menjawab apabila 
menemukan kesulitan; 

5) siswa serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal 
sampai akhir; 

 
86,84% 

 
 

92,10% 
 

89,47% 
 

73,68% 
 

76,31% 
 

Jumlah 418,2 
Rata-rata 83,64 

Perilaku negatif 
1) siswa merasa acuh dan tidak tertarik menerima materi 

bermain drama dengan menggunakan teknik 
Demonstrations-Performance yang digunakan oleh 
guru; 

2) siswa kurang berpartisipasi atau pasif terhadap media 
VCD bermain drama yang digunakan oleh guru; 

3) siswa merespon negatif (acuh) terhadap pembelajaran 
yang  diadakan di luar kelas; 

4) siswa tidak aktif bertanya dan menjawab apabila 
menemukan kesulitan; 

5) siswa kurang berpartisipasi atau aktif dalam 
mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir; 

 
13,16% 

 
 
 

7,9% 
 

10,53% 
 

26,32% 
 

23,69% 
 

Jumlah 81,6 
Rata-rata 16,32 

 

Pada siklus II ini, terdapat beberapa perilaku yang dapat dideskripsikan 

melalui kegiatan observasi. Selama pembelajaran bermain drama dengan teknik 
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Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama, guru merasakan 

adanya perubahan perilaku dibandingkan pada siklus I. Pada siklus II, siswa 

menjadi lebih aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Siswa yang 

sebelumnya bersikap tidak baik dalam mengikuti pembelajaran, pada siklus II 

siswa mengikuti dan menikmati pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Bukti 

dari hasil observasi, dapat dilihat pada deskripsi hasil observasi berikut ini. 

Hasil observasi pada siklus II mengalami peningkatan dari hasil siklus I. 

Sekitar 86,84% siswa sudah menunjukkan keaktifannya. Mereka sangat 

memperhatikan setiap penjelasan guru. Siswa senang menerima materi bermain 

drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance yang digunakan 

oleh guru. Respon  positif  ini siswa tunjukkan dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan penjelasan guru ketika sedang menunjukkan peragaan contoh 

karakter kemudian memperagakannya kembali. Siswa sangat antusias dalam 

memrespon peragaan yang telah di contohkan oleh guru. 

Ketika pemutaran media VCD bermain drama, pada pembelajaran siklus II 

sebanyak 35 siswa atau sebesar 92,10% siswa sudah serius dan bersungguh-

sungguh dalam memperhatikan peragaan contoh karakter melalui VCD. Respon 

siswa terhadap media VCD yang ditampilkan sangat meningkat. Hampir seluruh 

siswa memperhatikan contoh pementasan dengan baik. Mereka sangat tertarik 

dengan judul cerita dari pementasan tersebut. Bahkan, banyak siswa yang 

langsung memberikan tanggapannya terhadap peragaan karakter melihat dari 

unsur-unsur penting dalam drama. Siswa terlihat sangat tenang dan ada satupun 

siswa yang ramai sendiri, semuanya memperhatikan dengan seksama. 
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Adapun pembelajaran ketika dilakukan di luar kelas menunjukkan 

presentase sebesar 89,47% atau sebanyak 34 siswa. Sebagian besar siswa tertarik 

oleh karena guru membuat pembelajaran bermain drama dalam tiga tempat. Di 

awal jam pembelajaran  guru mendisain pembelajaran secara klasikal (kelas). 

Secara klasikal guru bertanya jawab kendala-kendala yang dialami pada 

pembelajaran siklus I, penguatan materi, dan pengkondisian siswa akan 

pembelajaran di dua tempat lainnya. Selanjutnya pembelajaran dilakukan di ruang 

laboratorium bahasa guna pemutaran VCD bermain drama. Yang terakhir 

pembelajaran dilaksanakan di aula sekolah untuk proses latihan-latihan dan 

melakukan penilaian  bermain drama. Siswa mengaku pembelajaran seperti ini 

menyenangkan dan selama ini belum pernah mendapatkan pembelajaran di luar 

kelas. 

Pada pembelajaran siklus II ini siswa sudah semakain berani untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Mereka bergantian 

bertanya mengenai materi pelajaran. Selain itu, siswa juga tidak malu untuk 

bertanya apabila menemukan kesulitan dalam bermain drama, siswa terlihat 

sangat tenang. Mereka sangat serius memperhatikan pemutaran VCD dan 

merespon umpan balik dari guru. Tidak ada satupun siswa yang ramai sendiri, 

semuanya aktif memperhatikan peragaan contoh karakter dari media VCD, guru, 

dan peragaan dari teman mereka sendiri. Siswa juga aktif memberikan kritik dan 

masukan penguasaan unsur penting dalam drama dari contoh peragaan tersebut. 

Hal ini dibuktikan dalam data observasi sebesar 73,68% atau sebanyak 28 siswa 

aktif bertanya dan menjawab apabila menemukan kesulitan. 
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Data observasi menyebutkan keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir dengan sikap yang baik menunjukkan 

presentase sebesar 76,31% atau sebanyak 29 siswa. Hal ini membuktikan adanya 

peningkatan sebesar 11,51% dari hasil observasi siklus I. Peningkatan ini 

merupakan hal yang sangat menggembirakan. Dapat dikatakan, siswa sudah 

mampu menyesuaikan dengan pembelajaran bermain drama  yang diterapkan oleh 

guru. Siswa antusias dan menikmati pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Berdasarkan pengamatan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

pada siklus II, perilaku negatif siswa sudah mulai berubah dengan perilaku positif. 

Hal ini berbeda sekali pada hasil siklus I. Peningkatan perilaku siswa dari perilaku 

negatif ke perilaku positif merupakan hal yang sangat diharapkan karena guru 

sudah berusaha secara maksimal untuk merubah pola pembelajaran agar lebih 

disukai siswa dan sebagai perbaikan dari siklus I. 

4.1.3.2.2 Hasil Wawancara 

Pada siklus II ini, wawancara dilakukan pada enam siswa yang mendapat 

nilai tertinggi, siswa yang mendapat nilai cukup, dan pada siswa yang mendapat 

nilai kurang, dan masing-masing diwakili oleh dua siswa/responden. Hal ini 

dilakukan guna mengetahui tanggapan siswa secara menyeluruh dan lengkap. 

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan di luar jam pelajaran. Tempat dan waktu 

wawancara disamakan pada saat wawancara siklus I dilaksanakan. Dalam siklus II 

ini, butir pertanyaan yang diberikan pada siswa sama dengan butir pertanyaan 

pada siklus I. Yang meliputi: (1) Apakah kamu senang pada saat menerima materi 

pembelajaran sastra memerankan drama dengan menggunakan teknik 
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Demonstrations-Performance (menunjukkan dan memperagakan) beserta 

alasannya, (2) Apakah teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) dapat memudahkan kamu ketika mengekspresikan lafal, intonasi, 

nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat sesuai dengan 

watak tokoh, (3) Bagaimana tanggapan kamu terhadap teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan) yang digunakan dalam 

pembelajaran bermain drama. 

Berdasarkan hasil wawancara siklus II, diketahui bahwa siswa dapat 

mengikuti pembelajaran bermain drama yang diberikan sebelumnya oleh guru 

pengampu bahasa Indonesia, dan ketika pembelajaran menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance, mereka dapat memerankan tokoh yang mereka 

suka dan sekaligus dapat mengetahui bakat atas dirinya. Hal ini di ungkapkan oleh 

responden yang memperoleh nilai tinggi dan rendah. Sedangkan responden yang 

memperoleh nilai sedang menyatakan bahwa pembelajaran bermain drama dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama sangat menyenangkan, akan tepi waktu yang terkalu singkat dalam proses 

latihan-latihan penghayatan. Hal tersebut menandakan ketertarikan siswa untuk 

lebih belajar bermain drama dengan teknik yang digunakan oleh guru ketika 

pembelajaran bermain drama berlangsung. 

Ketika ditanya mengenai penggunaan teknik Demonstrations-Performance 

dan media VCD bermain drama dapat memudahkan mereka ketika 

mengekspresikan lafal, intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gestur/olah 

tubuh apakah dapat membantu kesesuaian dengan watak tokoh? Dari ketiga siswa 
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menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Namun, dari ketiga ungkapan 

siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran 

bermain drama dengan teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan). Mereka merasa bahwa hal tersebut tidaklah mudah, akan tetapi 

dapat membantu mereka untuk terlatih agar perasaaan grogi atau nervest sudah 

tidak dirasakan olehnya. Mereka juga menyatakan ada perubahan cara guru dalam 

mengajar. Pengajarannya tidak harus selalu disampaikan secara teoretis disamping 

itu pembelajarannya terkesan lebih santai tetapi tetap serius, dan menyenangkan.  

Dari hasil wawancara, tanggapan siswa terhadap penggunaan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama dalam 

pembelajaran bermain drama terungkap keinginan siswa mengenai pembelajaran 

bermain drama selanjutnya. Siswa sangat senang karena penggunaan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama dapat mengajak 

siswa bermain drama dan siswa dapat berkhayal minikmati tokoh yang diperankan 

olehnya dengan adanya contoh peragaan atau dari alat (media peraga) tersebut. 

Siswa juga menganggap bagus pembelajaran bermain drama dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama karena dalam penjelasannya mudah di mengerti dan dipahami oleh siswa.  

4.1.3.2.3 Hasil Jurnal 

Jurnal yang digunakan pada siklus II ini masih sama dengan siklus I, yaitu 

jurnal siswa dan jurnal guru yang bertujuan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama. 
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1) Jurnal Siswa 

Berdasarkan analisis, siswa mengalami peningkatan hasil maupun minat 

belajar pada siklus II. Tanggapan mereka terhadap pelaksanaan pembelajaran 

bermain drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama juga lebih positif bila dibanding siklus I. Saat siswa diminta 

mengungkapkan perasaannya setelah dilakukan pembelajaran bermain drama 

dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama 

siswa menjawab seragam, yaitu senang, bahkan beberapa siswa yang  menyatakan 

sangat senang. Padahal jika dilihat dari hasil pembelajaran, tidak semua dari 

mereka memperoleh nilai sangat baik, dan mereka juga tidak semuanya berasal 

dari kelompok terbaik satu, terbaik dua, dan tiga yang mendapatkan hadiah. Hal 

ini membuktikan bahwa perasaan senang mereka bukan sekadar karena hadiah 

yang mereka dapat, melainkan lebih disebabkan proses pembelajaran dengan 

bermain drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama yang berlangsung dan alasan-alasan lain yang memperlihatkan 

adanya semangat dalam diri siswa untuk melakukan pembelajaran. 

Jadi jurnal siswa siklus II ini masih berisi tentang ungkapan perasaan 

siswa selama pembelajaran berlangsung dan diisi oleh siswa pada akhir 

pembelajaran. Tujuan dari pengisian jurnal ini adalah untuk mengetahui segala 

sesuatu tentang proses pembelajaran yang berlangsung dan untuk mengungkapkan 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama proses pembelajaran bermain 

drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 
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drama. Agar memperoleh kejelasan mengenai hasil jurnal siklus II ini 

selengkapnya diuraikan melalui tabel dan deskripsi sebagai berikut. 

Tabel 19 Hasil Jurnal Siklus II 

No Pertanyaan Jurnal Persentase Hasil 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Apakah kamu merasa senang bermain drama dengan 

teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan), mengapa, dan beri alasannya!, 

Apakah kamu menjadi tekun dalam berlatih bermain 

drama ketika menggunakan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan)? 

Jelaskan!, 

Apakah kamu tertarik belajar bermain drama dengan 

teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan)?, 

Berikan pesan dan kesan setelah mengikuti pembelajaran 

bermain drama dengan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan). 

92,11% 

 

 

86,84% 

 

 

 

97,37% 

 

 

86,84% 

 Jumlah  363,16 

 Rata-rata 90,79 

 

Pada umumnya sebagian besar siswa menanggapi senang dengan 

pembelajaran pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama yang dilakukan oleh guru. Sekitar 

35 siswa atau 92,11% merasa senang jika pembelajaran bermain drama dilakukan 

dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama. Siswa juga menyatakan menjelaskan menggunakan teknik 

tersebut menarik karena langsung dipraktekkan, dan dapat menguji mental siswa 
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untuk kesiapan bermian di atas panggung dan dilihat oleh orang banyak. Dengan 

demikian, guru telah berhasil dalam memberikan pelajaran. Guru telah berhasil 

merubah perilaku siwa yang semula negatif menjadi positif. Selain itu, guru juga 

telah membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan proses 

pembelajaran yang lebih hidup, menyenangkan, dan lebih bermakna. 

Sebagian besar siswa merasa senang dengan pembelajaran bermain drama 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama. Menurut mereka  pelajaran bermain drama tidaklah mudah sehingga siswa 

menjadi lebih tekun dalam berlatih bermain drama. Sebesar  86,84% atau 

sebanyak 33 siswa mengatakan akan lebih tekun lagi dalam berlatih bermain 

drama karena dapat menumbuhkan bakat dan kemempuan mereka. 

Sebanyak 37 siswa atau sebesar 97,37% siswa merasa lebih paham dan 

mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru ketika menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama pada pembelajaran 

bermain drama. Karena siswa langsung berlatih memperagakan karakter masing-

masing sehingga dapat mematangkan penguasaan karakter atas dirinya. Alasan 

lain adalah karena dalam teknik pembelajaran tersebut ditampilkan contoh dari 

teman sejawatnya dan hasil pementasan pada siklus I serta ditunjukkan pula oleh 

guru contoh karakter yang berbeda pula.  

Selanjutnya, berkaitan dengan saran siswa terhadap pembelajaran bermain 

drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama, siswa juga memberikan saran yang sangat berarti. Saran-saran tersebut 

diantaranya: pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-
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Performance dan media VCD bermain drama dapat diadakan, diterapkan, dan 

dikenalkan kepada siswa secara detail dalam mata pelajaran lain, dan bahkan ada 

yang menyarankan agar teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain agar setiap siswa mampu 

bermain drama dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh siswa sekitar 86,84% 

atau 29 siswa. 

2) Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan guru selama melakukan 

pembelajaran berdasarkan pengamatan guru ketika mengajar, dapat dijelaskan 

bahwa guru puas dengan pembelajaran pada siklus II. Hal ini disebabkan 

pembelajaran bermain drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama pada siklus II ini seperti yang 

diharapkan. Siswa terlihat siap mengikuti pembelajaran, dan sungguh-sungguh 

mengerjakan perintah yang diberikan guru tanpa beban. Dalam kegiatan 

memperagakan karakter, siswa sudah banyak yang mampu memperhatikan 

penguatan unsur-unsur penting dalam drama.  

Sikap siswa pada saat memperhatikan VCD bermain drama serta contoh 

peragaan karakter yang dimainkan oleh guru sangat antusias dan penuh perhatian. 

Siswapun antusias didalam menirukan kembali contoh karakter dengan imajinasi 

yang berbeda-beda, waluapun masih ada beberapa siswa yang masih kurang serius 

dalam memerankan peragaan karakter. Suasana kelas pada saat pembelajaran 

berlangsung siswa tenang. 
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Untuk kemampuan bermain drama siswa, menurut pengamatan guru 

bahasa Indonesia (yang kebetulan pada hari itu menjadi pengamat), sebagian besar 

siswa sudah aktif, sebagian besar siswa juga sudah dapat memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan pada siklus I, misalnya dalam 

menanggapi pertanyaan. Pada siklus II ini banyak siswa yang berani menanggapi 

pertanyaan dari temannya. Selain itu, siswa juga sudah lebih banyak yang terlihat 

lebih percaya diri jika dibandingkan pada saat siklus II, dan ketika siswa bermain 

drama di depan kelas menunjukkan peningkatan dibandingkan pada saat siklus I. 

4.1.3.2 Refleksi 

Penilaian siklus II juga masih dilakukan oleh teman sejawat, hal ini 

dimaksudkan sama ketika penilaian siklus I dan supaya konsisten dengan 

penilaian siklus I. Hasil kemampuan bermain drama pada siklus II telah 

mengalami peningkatan dari siklus I. Hasil penilaian tes unjuk kerja bermain 

drama telah melebihi target yang ditetapkan peneliti. Pada siklus II ini nilai rata-

rata yang dicapai siswa mencapai 75,00 atau berkategori baik. Hasil tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 8,95 dari hasil siklus I yaitu sebesar 66,05. Hasil 

dari penerapan siklus II ini ternyata berdampak positif dan memuaskan. Suasan 

belajar pada siklus II ini lebih kondusif. Siswa senang dengan pembelajaran 

bermain drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan 

media VCD bermain drama. Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran 

dengan segala perintah yang diberikan peneliti. Selain itu, siswa lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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Pada siklus II ini siswa sudah dapat memperagakan contoh karakter dan 

mengamati media VCD bermain drama dengan baik. Selain itu siswa juga sudah 

dapat bermain drama dengan memperhatikan unsur-unsur penting drama seperti 

ketepatan ucapan/pelafalan, kesesuaian intonasi, penggunaan nada/tekanan, 

ketepatan mimik/gerak-gerik, dan ketepatan gestur/olah tubuh. Sehingga 

pertunnjukan bermain drama terlihat lebih menarik dan menghibur. Pementasan 

drama oleh siswa pada siklus II sudah lebih baik daripada siklus I. Hal ini 

merupakan hasil yang sangat menggembirakan, karena berdasarkan hasil nontes 

siklus II, terlihat juga adanya perubahan perilaku ke arah positif. 

Pada tahap observasi, terlihat sudah tidak ada lagi siswa yang melakukan 

perilaku negatif. Siswa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan 

sikap yang baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang menunjukkan 

adanya peningkatan persentase perilaku posistif siswa pada hasil observasi siklus 

II. 

Pada kegiatan pengisian jurnal, terlihat sekali adanya perubahan pada 

sikap siswa. Siswa menanggapi dengan positif terhadap pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Mereka senang dengan teknik Demonstrations-Performance 

dan media VCD bermain drama yang digunakan. Hampir sebagian besar siswa 

menyatakan pembelajaran ini sangat menyenangkan. Hal ini sebagai bukti adanya 

perubahan perilaku siswa yang positif. 

Adapun mengenai hasil nontes berupa dokumentasi foto dapat diketahui 

pembelajaran semakin terlihat kondusif. Siswa sangat aktif mengikuti 

pembelajaran. Siswa sudah tidak malu lagi untuk bertanya, menanggapi, dan 
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mengungkapkan pendapatnya, selain itu, pada kegiatan latihan konsentrasi dan 

latihan penguatan unsur-unsur penting drama siswa semakin terlihat aktif. Mereka 

menunjukkan keseriusannya dalam latihan. Selama pembelajaran siswa sangat 

aktif dari awal hingga akhir pembelajaran. Kegiatan ini semua tergambar dalam 

foto sebagai bukti visual untuk menguatkan data-data nontes lainnya, seperti 

terlihat dalam pembahasan berikut ini. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini meliputi pembahasan mengenai 

peningkatan kemampuan bermain drama siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 

Semarang dan perubahan perilaku siswa selama proses pembelajaran setelah 

diterapkan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama 

dalam pembelajaran bermain drama. 

Penelitian ini dilakukan selama dua siklus. Tiap-tiap siklus dilakukan 

dengan prosedur yang berkesinambungan melalui beberapa tahap, yaitu 

perencanaan, pengamatan, tindakan, dan refleksi. Siklus II dilakukan sebagai 

wujud perbaikan dari pembelajaran siklus I. Hasil penelitian pada siklus I dan II 

dijaring menggunakan instrumen penjaring data, baik melalui tes maupun nontes. 

Dari hasil kedua siklus tersebut diketahui taraf peningkatan kemampuan siswa 

dalam bermain drama. Berikut ini disajikan penjelasan mengenai peningkatan 

kemampuan bermain drama serta perubahan perilaku siswa kelas VIII F setelah 

dilakukan pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama.  
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4.2.1 Peningkatan Kekemampuan Bermain Drama Menggunakan Teknik  

Demonstrations-Performance dan Media VCD Bermain Drama pada 

Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang  

Berdasarkan hasil tes unjuk kerja kemampuan bermain drama melalui 

teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama diperoleh 

hasil bahwa nilai rata-rata siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang pada 

siklus I mengalami peningkatan sebesar 6,84 atau sebesar 11,55%, yaitu dari 

59,21 pada kondisi awal atau prasiklus menjadi 66,05 pada siklus I. Peningkatan 

ini belum memenuhi nilai standar ketuntasan kemampuan bermain drama yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu tindakan siklus II perlu dilakukan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bermain drama. Setelah dilakukan 

tindakan siklus II, nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 8,95 atau 13,53%, yaitu 

dari 66,05 pada siklus I menjadi 75,00  pada siklus II. Peningkatan nilai rata-rata 

membaca puisi dari prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihat dalam diagram 

batang berikut. 
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Terjadi peningkatan nilai dari siklus I ke siklus II oleh karena adanya 

perbaikan perencanaan maupun tindakan pada siklus II dari refleksi yang 

dilakukan pada siklus I. Tindakan perbaikan yang dilakukan meliputi; (1) 

mengubah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mengkombinasikan anggota 

kelompok. Hal ini diharapkan agar siswa mampu berkelompok dengan anggota 

kelompok yang berbeda, yaitu : siswa meminta agar kelompok pada siklus II 

boleh tidak sama pada saat kelompok siklus I, agar siswa mampu bekerjasama 

dengan siapapun. (2) mengkombinasikan VCD bermain drama dengan beberapa 

contoh kegiatan pada hasil siklus I. Hal ini dilakukan sebagai penunjang 

keberhasilan siswa dalam mengamati contoh-contoh karakter dalam media VCD 

bermain drma tersebut. (3) menambah latihan-latihan dalam menghidupkan 

karakter. Semua upaya perbaikan yang telah peneliti lakukan berdasarkan refleksi 

dari pelaksanaan siklus I terbukti telah mampu meningkatkan keterampilan siswa 

dalam bermain drama dan mengubah perilaku siswa menjadi lebih positif. 

Pembelajaran bermain drama dengan teknik Demonstrations-Performance 

dan media VCD bermain drama merupakan pembelajaran dengan teknik 

pembelajaran yang baru bagi siswa. Selama ini siswa hanya disuguhi teks drama 

untuk dipentaskan di depan kelas. Dengan adanya media VCD ini dapat memberi 

hiburan dan sekaligus memberi pengetahuan menegenai bermain drama yang 

baik. Baik penggunaan teknik maupun pemutaran VCD bermain drama  bagi 

siswa baru kali pertama mengenalnya, tetapi siswa langsung menunjukkan 

antusias yang sangat positif. Siswa terlihat sudah menunjukkan rasa senang ketika 

peneliti menginformasikan bahwa pembelajaran akan dilaksanakan pada tiga 
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tempat (kelas, laboratorium bahasa dan aula sekolah), siswa juga di informasikan 

berkenaan dengan pemutaran VCD bermain drama. Dari pihak siswa memang 

menginginkan pembelajaran dengan media audio visual dapat sesekali mereka 

lakukan, namun dari pihak guru kurang bisa menyediakannya dalam 

pembelajaran. Hal ini masih menjadi kendala utama bagi para guru dan sekolah. 

Berkaitan degan peningkatan kemampuan bermain drama dapat dijawab 

dengan data secara deskriptif dan kuantitatif untuk mengetahui rata-rata 

peningkatan keterampilan siswa dalam bermain drama dari siklus I, maupun siklus 

II.  

Pada pembelajaran bermain drama prasiklus dan siklus I terlihat bahwa 

kemampuan siswa dalam bermain drama belum memenuhi nilai rata-rata klasikal 

yang ditargetkan, yakni 70. Hasil tes kemampuan bermain drama siswa pada 

prasiklus hanya mencapai 59,21 dan pada siklus I mencapai 66,05 Hasil tes 

bermain drama pada siklus I belum memenuhi target ketuntasan nilai bermain 

drama, meskipun dalam pembelajaran bermain drama sudah diterapkan 

penggunaan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama.  

Keadaan ini disebabkan masih banyaknya siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memperhatikan unsur penting dalam drama terutama pada aspek 

nada/tekanan dan ketepatan gestur/gerak. Siswa belum dapat menguasai tinggi 

rendahnya dialog yang dibawakan sesuai dengan suasana tokoh, serta kesesuaian 

gerak belum sepenuhnya terlihat kesesuaianya dengan karakter tokoh. Fenomena 

tersebut didominasi oleh karena siswa masih terlihat kurang percaya diri ketika 

memperagakan karakter di depan kelas. 
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Setelah dilaksanakan pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama dengan objek 

penampilan yang berbeda pada siklus I, guru mengajak siswa ke ruang aula 

sekolah guna berlatih konsentrasi dan lebih memantapkan beberapa contoh 

karakter dengan memperhatikan penggunaan unsur-unsur penting dalam drama. 

Setelah dilaksanakannya latihan-latihan secara bertahap siswa dapat mengatasi 

kesulitan dalam menampilkan karakter yang selama ini menghambat penampilan 

mereka ketika bermian drama secara kelompok di depan kelas.  

Berkaitan dengan hasil nilai rata-rata sebesar 75,00 yang telah dicapai oleh 

siswa kelas kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang dapat dijelaskan bahwa hasil 

tersebut telah sesuai dengan terget penelitian yang peneliti tetapkan sebelumnya 

yaitu sebesar 70,00. Oleh karena itu, penelitian ini telah dianggap berhasil dan 

tidak diulang pada siklus berikutnya. Peningkatan kemampuan bermain drama 

pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang dari nilai rata-rata 66,05 

menjadi 75,00 meliputi peningkatan hasil tes unjuk kerja bermain drama yang 

terdiri dari lima aspek penilaian yaitu, (1) ketepatan ucapan/pelafalan, (2) 

kesesuaian penggunaan intonasi, (3) kesesuaian penggunaan nada/tekanan, (4) 

ketepatan mimik/gerak-gerik, dan (5) ketepatan gestur/gerak, pada tabel berikut 

ini disajikan peningkatan keterampilan bermain drama dilihat dari tiap aspek 

penilaian.  
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Tabel 20 Peningkatan Keterampilan Bermain Drama Tiap Aspek Penilaian 

 

No. 

 

Aspek Penilaian 

Rata-rata 

Siklus I 

Rata-rata 

Siklus II 

Peningkatan 
% 

1. Ketepatan 
ucapan/pelafalan 

70,50 77,50 10,00% 

2. Kesesuaian penggunaan 
intonasi 

66,50 73 9,77% 

3. Kesesuaia penggunaan 
nada/tekanan 

65,70 73 11,11% 

4. Ketepatan mimik/gerak-
gerik 

66,50 73,50 10,53% 

5. Ketepatan gestur/gerak 61,25 78,20 27,67% 

Jumlah 330,50 375,25 69,08% 

Rata-rata nilai  66,05 75,00 13,55% 

 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes kemampuan bermain drama dari 

siklus I ke siklus II, sebagaimana tersaji pada tabel 20 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa kemampuan siswa pada setiap aspek penilaian bermain drama mengalami 

peningkatan nilai dan persentase. Berikut ini disajikan perbandingan rata-rata nilai 

tes dan skor nilai tiap-tiap aspek penilaian kemampuan bermain drama beserta 

analisisnya. 

4.2.1.1 Perubahan Nilai Aspek Ketepatan Ucapan /pelafalan 

Pada siklus I, nilai rata-rata pada aspek Ketepatan Ucapan/pelafalan masih 

termasuk dalam kategori baik, yaitu 70,50. Bahwa hal ini pada siklus I siswa 

sudah dapat memperhatikan pengucapan dialog dengan tepat dan menjaga 

kekonsistennya pengucapan, walaupun masih ada beberapa siswa yang masih 

kurang memperhatikannya. Tetapi pada siklus II, setelah dilakukan refleksi pada 

pementasan siklus I berkenaan dengan ketepatan ucapan dan pelafalan hasil nilai 
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rata-rata pada siklus II mencapai 77,50. Hal ini membuktikan bahwa siswa 

semakin terampil dalam mengorganisasikan kalimat dan memperhatikan 

penggunaan nada secara tepat dan menjaga konsistensinya sesuai dengan suasana 

karakter yang dibawakan dalam bermain drama. Peningkatan aspek ini mencapai 

10,00%. 

4.2.1.2 Perubahan Nilai Aspek Kesesuaian Penggunaan Intonasi 

Pada siklus I, nilai rata-rata siswa pada aspek kesesuaian penggunaan 

intonasi mencapai nilai rata-rata sebesar 66,50 atau dalam kategori baik. 

Meskipun dalam kategori baik nilai tersebut masih dibawah standar nilai rata-rata 

yang diharapkan yakni 70,00. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman siswa 

dalam hal pemilihan intonasi dengan karakter yang dimainkan. Siswa masih 

kebingungan dalam menentukan penggalan-penggalan dalam dialog. Dengan cara 

menampilkan VCD bermain drama siswa dapat mengetahui cara menentukan 

intonasi melalui pemodelan VCD, teman sebaya, dan dari guru sebagai contoh 

awal. Oleh karena itu, siswa perlu melakukan latihan-latihan membaca teks dialog 

dengan memperhatikan rasa dan suasana karakter, agar siswa menjadi terbiasa 

mennikmati dan merasakan dialognya masing-masing. Nampaklah pada hasil 

siklus II terjadi peningkatan, yaitu sebesar 73,00 atau mencapai nilai rata-rata 

9,70%. 

4.2.1.3 Perubahan Nilai Aspek Kesesuaia Penggunaan Nada/Tekanan 

Perubahan nilai rata-rata aspek penggunaan nada/tekanan yang terjadi 

pada siklus II cukup memuaskan. Dari kelima aspek yang di teliti, aspek 

kesesuaian penggunaan nada dan tekanan memperoleh nilai rata-rata paling 
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rendah setelah aspek kesesuain gerak. Aspek ini menjadi tujuan yang akan 

ditingkatkan pada tindakan siklus II. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa sebesar 

65,70. Pada siklus II, mengalami peningkatan nilai menjadi 73,00 atau meningkat 

sebesar 11,11%. dari siklus I. Pada perbaikan tindakan siklus II, siswa dituntut 

berlatih menekankan irama-irama pada dialog yang akan dimainkan, sehingga 

pada saat pementasan sedikitnya siswa masih ingat penggunaan tekanan yang 

mereka latih terlebih dahulu. Sehingga hasil siswa pada siklus II mengalami 

perbaikan, yakni siswa mampu memperhatikan kesesuaian penekanan dalam 

dialog dengan konsisten. 

4.2.1.4 Perubahan Nilai Aspek Ketepatan Mimik/Gerak-Gerik 

Aspek ketepatan mimik/gerak-gerik adalah aspek yang banyak diabaikan 

oleh siswa memainkan sebuah karakter pada saat bermain drama. Aspek ketepatan 

mimik/gerak-gerik ini menjadikan karakter semakin hidup, akan terlihat hidup 

bila seorang pemain memunculkan ekspresi-ekspresi muka maupun gerak-gerik 

yang sesuai dengan karakter tokoh yang dibawakan dengan wajar. Nilai aspek ini 

tidak begitu memuaskan, karena ketika siswa memainkan karakternya masing-

masing mereka belum bisa menghayati karakter dengan baik, terlihat pada saat 

siswa dihadapkan dengan kondisi marah siswa masih ada yang tertawa (tidak 

wajar). Oleh karena itu, perolehan nilai rata-rata untuk aspek ini pada siklus I 

sebesar 66,50. Pada tindakan perbaikan siklus II guru lebih menekankan 

keseriusan siswa dalam menghayati peranya masing-masing, sehingga pada siklus 

II mencapai nilai 73,50 atau dengan peningkatan persentase sebesar 10,53%. 
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4.2.1.5 Perubahan Nilai Aspek Ketepatan Gestur/Gerak 

Perubahan nilai rata-rata aspek ketepatan gestur/gerak yang terjadi pada 

siklus II cukup memuaskan. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa pada aspek 

ketepatan gestur/gerak mencapai nilai rata-rata sebesar 61,25 atau dalam kategori 

baik. Meskipun apek ini tergolong kategori baik, namun aspek ketepatan 

gestur/gerak memperoleh nilai rata-rata yang paling rendah serta belum memnuhi 

nilai rata-rata 70,00. Nilai rata-rata aspek ketepatan gestur/gerak sangat rendah di 

sebabkan karena siswa kurang memanfaatkan fungsi anggota tubuhnya berupa 

gerakan-gerakan luwes dan tidak kaku sesuai dengan karakter yang di mainkan. 

Perbaikan tindakan siklus II berupa mengajak siswa untuk berlatih melakukan 

gerakan-gerakan dari hasil konsentrasi fokus pada satu karakter saja. sehingga 

pada siklus II perolehan peningkatan nilai siswa sangat memuaskan dengan nilai 

rata-rata mencapai 78,20 atau dengan peningkatan persentase sebesar 27,67%. 

Jadi, menurut deskripsi nilai peningkatan tiap aspek pada siklus II diatas 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai keterampilan siswa dalam aspek ketepatan 

ucapan/pelafalan, aspek kesesuaian penggunaan intonasi, aspek penggunaan 

nada/tekanan, aspek ketepatan mimik/gerak-gerik, dan aspek kesesuaian 

gesture/gerak telah mengalami peningkatan nilai. Dengan demikian pembelajaran 

bermain drama menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media 

VCD bermain drama dapat dijadikan solusi pemecahan untuk meningkatkan 

kemampuan bermain drama siswa. 

Berikut ini disajikan gambar yang menyatakan perbandingan nilai rata-rata 

siswa tiap aspek antara siklus I dan dan siklus II. 
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Gambar 5 Diagram Batang Perbandingan Nilai Rata-rata Siswa Tiap 

Aspek pada Siklus I dan Siklus II 

Keterangan Gambar: 

Aspek 1 : Ketepatan Ucapan/pelafalan 

Aspek 2 : kesesuaian penggunaan intonasi 

Aspek 3 : Kesesuaia penggunaan nada/tekanan 

Aspek 4 : Ketepatan mimik/gerak-gerik 

Aspek 5 : Ketepatan gestur/gerak 

Peningkatan nilai tes yang diraih siswa selain disebabkan perbaikan tahap 

perencanaan, tindakan, serta refleksi siklus I juga disebabkan pula oleh beberapa 
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faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang melingkupi diri siswa. 

Berdasarkan analisis situasi, diketahui bahwa kondisi pembelajaran pada siklus II 

menunjukkan kondisi belajar yang lebih kondusif. Siswa tampak lebih siap 

mengikuti pembelajaran dengan segala tugas dan petunjuk yang diberikan guru. 

Siswa terlihat sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan bermain drama 

dengan baik. 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran dengan 

Menggunakan Teknik  Demonstrations-Performance dan Media VCD 

Bermain Drama Dalam Dua Siklus 

Perubahan perilaku ini di tunjukkan melalui hasil tes dan nontes pada 

siklus II yang menunjukkan bahwa siswa mengalami perubahan perilaku dan 

sikap ke arah yang lebih positif. Hal ini dapat diketahui dari hasil instrumen 

nontes siklus I dan II yang meliputi observasi, wawancara, jurnal siswa, jurnal 

guru, dan dokumentasi foto. 

Pada siklus I, siswa diditunjukkan beberapa contoh karakter dalam drama 

melalui VCD bermain drama kemudian siswa memperhatikan. Di sela-sela 

pemutaran VCD bermain drama, guru merefleksi dan mendiskusikan kepada siswa 

dengan memberikan penguatan unsur-unsur penting dalam drama. Guru 

memperagakan beberapa contoh karakter kemudian siswa menirukan kembali 

dengan improvisasi yang berbeda-beda. Guru bersama siswa merefleksi 

kekurangan pada peragaan karakter siswa, melihat unsur-unsur penting dalam 

drama. Guru menunjukkan dan memperagakan contoh karakter kembali kemudian 

siswa menirukan kembali dengan improvisasi yang berbeda-beda, akan tetapi 
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siswa sudah memulai memperhatikan penguatan unsur-unsur penting dalam 

drama. Selanjutnya guru dan siswa merefleksi kembali kekurangan-kekurangan 

peragaan tersebut. Proses pembelajaran pada siklus I terlihat masih kurang 

kondusif, hal ini ditandai dengan adanya beberapa siswa yang kurang serius 

mengikuti pembelajaran, misalnya tidak memperhatikan setiap penjelasan guru, 

berbicara dan bercanda dengan teman sebelahnya, ataupun bersikap malas-

malasan. hal ini masih terdapat perilaku-perilaku negatif pada siswa. 

Berikut adalah gambar siklus I saat situasi kelas pada proses awal 

pembelajaran (saat guru membuka pelajaran). Siswa ada yang bermalas-malasan, 

dan berbicara dengan teman sebangku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 di atas, menunjukkan kegiatan awal pembelajaran yaitu peneliti 

memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Kemudian, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari oleh siswa 

pada pertemuan hari itu. Pada gambar 6 diatas, nampaklah sebagian besar siswa 

Gambar 6 Guru Membuka Pelajaran 
Beberapa Siswa Masih Terlihat Kurang Memperhatikan 
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mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari peneliti meskipun ada 

beberapa siswa yang belum siap menerima pembelajaran dengan sikap acuh dan 

berbicara dengan teman sebangunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Guru menyampaikan petunjuk-petunjuk pembelajaran bermain 

drama. Diantaranya adalah guru akan menunjukkan contoh bermain drama dalam 

bentuk VCD bermain drama kepada  siswa kemudian siswa memperagakan 

kembali dengan improvisasi yang berbeda-beda, guru membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok masing-masing 6-7 siswa, guru membagikan naskah drama 

siswa, guru menginformasikan berkenaan dengan pembelajran bermain drama 

yang akan diadakan di aula sekolah, dan guru menginformasikan kepada siswa 

bagi kelompok-kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah dari guru. 

Aula sekolah adalah tempat dimana siswa berlatih penguasaan dialog dan 

karakter masing-masing.  Penilain tes unjuk kerja kemampuan bermain drama 

juga akan dilaksanakan di aula sekolah. 

Gambar 7 Peneliti Menyampaikan Petunjuk 
Pembelajaran Bermain Drama 
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Gambar 8 menunjukkan kegiatan ketika siswa sedang memperhatikan 

pemutaran VCD bermain drama. Terlihat antusias dan keseriusan siswa dalam 

memperhatikan pemutaran VCD bermain drama. Gambar tersebut  juga tidak 

menunjukkan adanya siswa yang kurang memperhatikan pemutaran VCD bermain 

drama. Keseluruhan siswa memoerhatikan pemutaran VCD dengan seksama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Guru menunjukkan Pemutaran VCD  
Bermain Drama dan Siswa Meresponnya 

Gambar 9 Guru Memperagakan 
Contoh Karakter 

Gambar 10 Siswa Memperhatikan 
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Konsep penggunaan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD 

bermain drama menuntut guru agar dapat memberikan contoh-contoh peragaan 

karakter kepada siswa. Guru juga dituntut penguasaan dalam memberian contoh-

contoh karakter, contoh karakter guru peragakan setelah siswa ditunjukkan 

terlebih dahulu contoh-contoh penguasaan berkarakter melalui VCD bermain 

drama tersebut. Hal ini dapat menstimulus respons siswa untuk dapat 

memperagakan karakter menurut imajinasi-imajinasi mereka. 

Selanjutnya, ketika guru memperagakan contoh karakter terlihat pada 

gambar siswa antusias dan memperhatikan peragaan karakter yang dimainkan 

oleh guru.  Namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat siswa yang kurang 

memperhatikan guru disaat memperagakan contoh karakter. terdapatnya perilaku-

perilaku negative siswa ini yang nantinya menjadi tugas guru dalam mensiasati 

pada pembelajaran siklus II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Siswa Memperagakan Contoh Karakter 
dengan Improvisasi Yang Berbeda-beda 
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Gambar 11 adalah kegiatan siswa dalam memperagakan kembali karakter 

dari hasil pengimajinasian contoh-contoh karakter yang telah ditunjukkan oleh 

guru dengan improvisasi yang berbeda-beda satu sama lain. Pada siklus I ini 

masih terlihat perilaku negatif siswa, yakni ketidak seriusan siswa pada saat 

memperagakan sebuah karakter dikarenakan siswa kurang berkonsentrasi terhadap 

karakter tersebut terlebih dahulu. 

Berikut ini pelaksanaan pementasan bermain drama siklus I kelompok 

terterbaik pertama, kedua, dan ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Pementasan Kelompok 
Terbaik Pertama 

Gambar 13 Pementasan Kelompok 
Terbaik Ke Dua 
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Berdasarkan analisis situasi, diketahui dan disimpulkan bahwa kondisi 

pembelajaran pada siklus II lebih menunjukkan kondisi belajar yang kondusif. 

Siswa tampak siap melakukan pembelajaran dengan segala tugas yang diberikan 

oleh guru. Siswa terlihat antusias dalam melakukan kegiatan bermain drama 

dengan ditandai oleh semangat siswa ketika mememperhatikan dan melaksanakan 

seua katihan-latihan yang di sampaikan oleh guru. Suasana kelas pun tenang, tidak 

ada siswa yang bergurau atau mengalihkan perhatiannya ke luar kelas. Semua 

serius dan berkonsentrasi mengikuti pembelajaran. Baik pada saat awal 

pembelajaran, kegiatan menonton VCD bermain drama, dan proses latihan-latihan 

memahami karakter. 

Pada siklus II, proses pembelajaran berlangsung sama seperti pada saat 

siklus I. Hanya saja, pada siklus II tidak lagi diberikan penguatan materi unsur-

unsur penting drama, tetapi hanya membahas permasalahan atau kekurangan 

siswa yang masih perlu diperbaiki. 

Gambar 14 Pementasan Kelompok 
Terbaik Ke Tiga 
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Berikut adalah gambar yang menjelaskan perubahan perilaku siswa dari 

siklus II. Dalam gambar berikut siswa serius memperhatikan guru ketika memulai 

pembelajaran, tidak terlihat lagi siswa yang malas atau berbicara dengan teman 

sebangkunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa terlihat tenang dan memperhatikan penjelasan guru secara seksama. 

Tidak terlihat siswa yang memperlihatkan perilaku negatif seperti berbicara 

dengan teman sebangku ketika guru sedang merefleksi kekurangan pada siklus I 

yang dilakukan oleh siswa. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Guru Membuka Pelajaran 

Gambar 16 Guru Mereflksi Penguatan Unsur Penting Drama 
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Gambar 16 menunjukkan situasi guru ketika merefleksi kekurangan-

kekurangan yang dialami oleh siswa dalam memperhatikan unsure penting dalam 

bermain drama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah guru menunjukkan contoh karakter melalui VCD bermain drama, 

guru memperagakan kembali. Seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 Guru Menunjukkan Contoh Karakter 

Gambar 18 Guru Memperagakan Contoh Karakter 
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Gambar 18 menunjukkan guru memperagakan contoh karakter beberapa 

siswa memperhatikan dengan ekspresi senang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut akan di deskripsikan latihan-latihan memperdalam karakter dan 

pementasan bermain drama pada  siklus II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 Siswa Memperagakan Contoh Karakter 

Gambar 20 Guru Memperagakan Contoh Karakter 
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Gambar diatas menunjukkan ketika guru memperagakan contoh karakter 

dengan melalui proses konsentrasi terlebih dahulu. Perbedaan siklus I dan siklus II 

guru menambah proses latihan-latihan penghayatan karakter melalui hasil latihan 

konsentrasi terhadap siswa. Untuk dapat mengetahuinya lihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21 dan 22, menunjukkan siswa melakukan proses latihan 

konsentrasi dan siswa juga dituntut untuk dapat memperagakan sesuai dengan 

Gambar 21 Siswa Melakukan Latiahan Konsentrasi 

Gambar 22 Siswa Memperagakan Karakter 
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karakter yang diinginkan olehnya melalui hasil konsentrasi tersebut. Tujuan 

latihan ini agar pada saat siswa bermain drama siswa dapat terbiasa berkonsentrasi 

dalam mengimajinasikan karakter-karakter yang akan dimainkan olehnya. Berikut 

ini pelaksanaan pementasan bermain drama siklus II kelompok terterbaik pertama, 

kedua, dan ketiga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 Pementasan Bermain Drama Kelompok Terbaik Pertama 

Gambar 24 Pementasan Bermain Drama Kelompok Terbaik Ke Dua 



 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai gambar di atas, untuk memperjelas peningkatan hasil obeservasi 

dari siklus I ke siklus II, dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel  21 Peningkatan Hasil Observasi dari Siklus I ke Siklus II 

No Aspek Siklus 

I 

Siklus 

II 

Peningkatan
% 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku positif 
1) siswa senang menerima materi 

bermain drama dengan 
menggunakan teknik 
Demonstrations-Performance yang 
digunakan oleh guru; 

2) siswa merespon positif (senang) 
terhadap media VCD bermain 
drama yang digunakan oleh guru; 

3) siswa merespon positif (senang) 
terhadap pembelajaran yang  
diadakan di luar kelas; 

4) siswa selalu aktif bertanya dan 
menjawab apabila menemukan 
kesulitan; 

5) siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai 
akhir. 

 
 
 
 

65,78 
 
 
 

71,06 
 

86,84 
 
 

63,16 
 

65,78 
 

 

 
 

 
86,84 

 
 
 

92,10 

 
89,47 

 
 

73,68 
 

76,31 
 
 
 
 
 

 
21,06% 

 
 
 
 

21,04% 
 

2,63% 
 

 
10,52% 

 

10,53% 
 
 
 
 
 

Gambar 25 Pementasan Bermain Drama Kelompok Terbaik Ke Tiga 
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2. Perilaku negatif 
6) siswa merasa acuh dan tidak 

tertarik menerima materi bermain 
drama dengan menggunakan teknik 
Demonstrations-Performance yang 
digunakan oleh guru; 

7) siswa kurang berpartisipasi atau 
pasif terhadap media VCD bermain 
drama yang digunakan oleh guru; 

8) siswa merespon negatif (acuh) 
terhadap pembelajaran yang  
diadakan di luar kelas; 

9) siswa tidak aktif bertanya dan 
menjawab apabila menemukan 
kesulitan; 

10) siswa kurang berpartisipasi atau 
aktif dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai 
akhir; 

 
34,22 

 
 

 

28,94 

 
13,16 

 

36,16 

 

34,22 

 
13,16 

 
 
 

7,9 
 

10,53 
 

26,32 
 

23,69 
 

 
-21,06% 

 
 
 

-21,04% 
 

-2,63% 
 

-9,93% 
 

-10,53% 
 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil observasi pada 

siklus I mengalami perubahan pada tindakan siklus II. Perubahan ini disebabkan 

oleh adanya peningkatan sikap positif siswa pada tiap aspeknya pada siklus II. 

Pada siklus II tidak lagi ditemukan siswa yang kurang serius dalam 

pembelajaran (bicara dan bercanda dengan teman sebangkunya), melainkan 

terlihat ada perubahan sikap baik terhadap siswa yaitu sebesar 92,10% atau 

sebanyak 35 siswa. Yang sebelumnya terdapat 71,06% atau sebanyak 27 siswa 

pada pembelajaran siklus I. Sehingga peningkatanya sebesar 32,02%. Hal ini 

merupakan bukti ketertarikan siswa terhadap cara pembelajarn yang disampaikan 

oleh guru. 

Ketertarikan siswa terhadap pemutaran media VCD bermain drama pada 

pembelajaran siklus II sebanyak 35 siswa atau sebesar 92,10% siswa. Sedangkan 

pada siklus I terdapat sebesar 86,84% atau sebanyak 27 siswa. Hasil tersebut 
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mengalami peningkatan respon siswa terhadap media VCD yang digunanakn oleh 

guru sebesar 29,61%.  

Ketika pembelajaran dilakukan di luar kelas menunjukkan presentase pada 

siklus II sebesar 89,47% atau sebanyak 34 siswa. Sedang pada siklus I presentase 

ketertarikan siswa sebesar 86,84% atau sebanyak 27 siswa. Respon positif 

(senang) siswa terhadap pembelajaran yang  diadakan di luar kelas pada siklus II 

meningkat sebesar 3.03%. 

Pada pembelajaran siklus II ini siswa sudah semakain berani untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Hal ini dibuktikan 

dalam data observasi sebesar 73,68% atau sebanyak 28 siswa sedang pada siklus I 

sebesar 63,16% atau sebanyak 24 siswa. Peningkatan pada aspek ini menunjukkan 

presentase sebesar 16,66% pada siklus I. 

Data observasi siklus II menyebutkan keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir dengan sikap yang baik menunjukkan 

presentase sebesar 76,31% atau sebanyak 29 siswa. Sedang pada siklus I sebesar 

65,78% atau sebanyak 25 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 16,01% dari siklus I. 

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil 

pembelajaran bermain drama siswa dapat dijelaskan berikut ini. Berdasarkan 

analisis, faktor internal yang berpengaruh yaitu adanya kesadaran dan dorongan 

yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis jurnal, 

siswa mulai sadar akan arti pentingnya bermain drama disamping dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa, siswa akan merasa percaya diri lagi 



 

 

137

dalam setiap hal. Hal ini yang selalu peneliti tekankan dan jadikan motivasi bagi 

mereka. Siswa mulai sadar bahwa keterampilan bermain drama sangat 

berpengarung dengan keterampilan-keterampilan yang lain, seperti berbicara, 

mengubah pola pikir dan kedewasaan seseorang, dan pentingnya sastra dalam 

kehidupan bermasyarakat. Siswa juga merasakan manfaat yang besar dari 

pembelajaran bermain drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama. Diantara manfaat tersebut antara 

lain siswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru dalam belajar, siswa 

dapat mengukur tingkat kemampuan dalam berkarakter, dan pembelajaran 

bermain drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan 

media VCD bermain drama ini dapat dijadikan sebagai latihan untuk dapat 

menjadi seorang aktor profesional, yang bisa menjadi kebutuhan profesi mereka 

ke depannya. 

perubahan perilaku siswa pada siklus I juga ditandai dengan meningkatnya 

perubahan perilaku siswa pada saat pembelajaran siklus II. Perubahan tersebut 

dapat dilihat melalui tabel berikut. 

Tabel  22 Perubahan Hasil Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Pertanyaan Jurnal Siklus I Siklus II Perubahan
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

Apakah kamu merasa senang bermain 
drama dengan teknik Demonstrations-
Performance (menunjukkan dan 
memperagakan), mengapa, dan beri 
alasannya!, 
Apakah kamu menjadi tekun dalam 
berlatih bermain drama ketika 
menggunakan teknik Demonstrations-
Performance (menunjukkan dan 

81,57 

 

71,08 

 

 

89,47 

92,11 
 
 

86,84 
 
 
 

97,37 
 

10,54 
 
 

15,76 
 
 
 

7,9 
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4. 

memperagakan)? Jelaskan!, 
Apakah kamu tertarik belajar bermain 
drama dengan teknik Demonstrations-
Performance (menunjukkan dan 
memperagakan)?, 
Berikan pesan dan kesan setelah 
mengikuti pembelajaran bermain drama 
dengan teknik Demonstrations-
Performance (menunjukkan dan 
memperagakan). 

 
76,31 

 
 
 

 
 
 
 

 
86,84 

 
10,53 

 Jumlah  318,43 363,16 44,73 
 Rata-rata 79,60 90,79 11,18 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil jurnal siklus I 

mengalami perubahan pada siklus II. Sebagian besar siswa menanggapi senang 

dengan pembelajaran pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama yang dilakukan 

oleh guru. Sekitar 35 siswa atau 92,11% merasa senang jika pembelajaran 

bermain drama dilakukan dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama. Jumlah peningkatan sebesar 

10,54% yaitu dari 81,57% menjadi 92,11%. 

Hasil jurnal siklus II aspek yang ke dua sebesar  86,84% atau sebanyak 33 

siswa mengatakan akan lebih tekun lagi dalam berlatih bermain drama karena 

dapat menumbuhkan bakat dan kemempuan mereka. Jumlah peningkatan sebesar 

15,76% yaitu dari 71,08% menjadi 86,84%. 

Sebanyak 37 siswa atau sebesar 97,37% siswa merasa lebih paham dan 

mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru ketika menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama pada pembelajaran 
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bermain drama. Sedasng pada siklus I sebesar 89,47% atau sebanyak 34 siswa. 

Jadi jumlah peningkatannya sebesar 7,9% yaitu dari 89,47% menjadi 97,37%.  

Selanjutnya, berkaitan dengan saran siswa terhadap pembelajaran bermain 

drama dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama, pada siklus II siswa memberikan saran yang sangat berarti. Hal tersebut 

diungkapkan sekitar 86,84% atau sebanyak 29 siswa. Jumlah peningkatan sebesar 

10,53% yaitu dari 76,31% menjadi 86,84%. 

Bukti diterimanya pembelajaran menulis paragraf ekspositif dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama ini selain diketahui dari hasil jurnal, observasi, dan juga dalam 

dokumentasi foto. Dibuktikan pula melalui hasil wawancara. Dari hasil 

wawancara diketahui bahwa siswa merasa mendapat tambahan ilmu dan 

pengetahuan setelah mengikuti pembelajaran ini. Kegiatan bermain drama dengan 

teknik yang diterapkan peneliti, membuat siswa merasa senang dan merasa 

terhibur dengan media yang disampaikan olehpeneliti. Selain itu, pembelajaran ini 

juga melatih siswa untuk berani tampil di depan umum, serta melatih siswa untuk 

berkomunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, manfaat 

yang dirasakan siswa cukup besar. Kondisi ini juga sesuai dengan hasil jurnal 

yang menunjukkan bahwa seluruh siswa mengakui bahwa mereka merasa ada 

tambahan pengetahuan dari hasil pembelajaran ini. Selain itu, siswa juga merasa 

lebih percaya diri setelah melakukan pembelajaran bermain drama menggunakan 

teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama ini. Terdapat 

36 siswa merasa yakin bahwa dirinya lebih percaya diri setelah dilakukan 
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pembelajaran. Kemudian, dalam jurnal juga ditemukan saran agar pembelajaran 

dengan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama ini 

dapat diterapkan dalam mata pelajaran lain sehingga kuantitas keaktifan siswa 

lebih besar.  

Minat siswa SMP Negeri 40 Semarang yang masih rendah dapat diatasi 

dengan memberikan teknik maupun media pembelajaran yang disukai siswa. 

Kamampuan bermain drama merupakan keterampilan yang membutuhkan action 

dari siswa, dan tidak hanya diberi materi/teori saja. Guru juga turut memberikan 

motivasi dan solusi atas setiap kesulitan yang dihadapi siswa dengan guru juga 

dapat menunjukkan action tersebut. Guru hendaknya secara aktif 

memperkenalkan serta memberikan pembelajaran bermain drama dengan tuntas 

sehingga siswa betul-betul menjadi terampil dalam menghayati karakter dalam 

bermain drama. Solusinya yaitu guru memberikan tahapan-tahapan latihan 

sederhana dan menunjukkan serta memperagakan contoh-contoh kegiatan bermain 

drama yang sesuai dengan spikologi siswa. 

Selama siswa melaksanakan pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama. Siswa aktif 

melakukan tugas ataupun perintah yang diberikan oleh guru. Pembelajaran 

bermain drama merupakan pembelajaran yang tidak membosankan 

membosankan. Selain itu, hasil dari latihan-latihan yang diberikan oleh guru 

nampak dimilki oleh siswa. Mereka tampak lebih antusias dan lebih berani untuk 

menunjukkan kemampuan dirinya dengan ditandai dengan pementasan-

pementasan yang dapat menghibur penonton. Siswa mulai sadar bahwa belajar 
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yang dilakukan saat ini merupakan proses untuk mencapai kemajuan dan 

perbaikan bagi dirinya. Dengan konsisi sikap semacam ini, guru tidak lagi 

menyuruh siswa untuk senantiasa aktif karena guru juga dituntut keaktifan 

penguasaan ketika memberikan contoh (berkarakter). Suasana pembelajaran yang 

semacam ini cukup memberikan kontribusi yang baik dalam upaya peningkatan 

mutu pembelajaran bagi siswa dalam hal ini yaitu pembelajaran bermain drama. 

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan pembelajaran materi-materi yang lain. 

Sementara itu, berdasarkan analisis hubungan antarinstrumen penjaring 

data, diperoleh hasil yang menunjukkan kesinambungan antara hasil data yang 

satu dengan data yang lain, baik tes maupun nontes. Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil penelitian ini dipaparkan berdasarkan kondisi yang nyata terjadi. Data tes, 

observasi, wawancara, jurnal siswa, jurnal guru, dan dokumentasi foto merupakan 

serangkaian instrumen penjaring data yang telah menampakkan hubungan atau 

kesinambungan yang tepat. Oleh karena itu, seluruh data, baik berupa hasil tes 

maupun hasil nontes, dapat menunjukkan kevalidan penelitian ini. 

Berdasarkan peningkatan hasil tes dan perubahan tingkah laku siswa 

selama proses pembelajaran yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa 

penggunaan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama 

dalam pembelajaran bermain drama mampu meningkatkan kemampuan bermain 

drama siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 
5.1    Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Keterampilan bermain drama siswa kelas VIII F SMP Negeri 40 Semarang 

tahun ajaran 2008/2009 meningkat setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama. Peningkatan keterampilan bermain drama ini diketahui dari perubahan 

hasil tes silkus I dan hasil tes siklus II. Nilai rata-rata siswa setelah dilakukan 

tindakan siklus I mencapai 66,05 dengan kategori baik. Pada siklus II, nilai 

rata-rata tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,95 atau 13,53%, menjadi 

75,00 atau berkategori baik, dan hasil yang dicapai tersebut sudah memenuhi 

target yang telah ditetapkan yaitu 70,00. Peningkatan nilai rata-rata ini 

membuktikan keberhasilan pembelajaran bermain drama dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan media VCD bermain 

drama. 

2. Siswa mengalami perubahan perilaku ke arah positif setelah mengikuti 

pembelajaran pembelajaran bermain drama dengan menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance dan media VCD bermain drama dengan 

peningkatan rata-rata. Perilaku tersebut dapat terlihat dari siswa semakin aktif 
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dan antusias dalam belajar, siswa terlihat percaya diri ketika memperagakan 

karakter yang dibawakan dalam bermain drama dan serta dapat dinikmati. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil tindakan, peneliti menyampaikan saran 

sebagai berikut. 

1. Guru hendaknya menggunakan teknik Demonstrations-Performance dan 

media VCD bermain drama sebagai alternatif dalam pembelajaran bermain 

drama sehingga keterampilan bermain drama siswa semakin meningkat. 

2. Bagi mahasiswa yang menekuni bidang Bahasa Indonesia hendaknya 

melakukan penelitian di bidang bermain drama pada aspek berbicara, dari 

aspek yang lain. Sehingga, dapat menambah hasil penelitian yang bermakna 

bagi peneliti-peneliti berikutnya. 

3. Praktisi atau peneliti di bidang pendidikan bahasa dan sastra hendaknya 

menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian yang lain dengan teknik pembelajaran yang berbeda sehingga 

didapatkan berbagai alternatif teknik pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 40 Semarang 
Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII F/1 
Komponen  : Kemampuan Bersastra 
Aspek  : Berbicara  
Standar Kompetensi  : 6. Mengungkapka pikiran dan perasaaan dengan bermain 

peran 
Kompetensi Dasar : 6.1 bermain peran sesuai naskah yang ditulis siswa 
Indikator : -  Mampu bermain drama dengan menghayati watak tokoh 

yang diperankan olehnya. 
- Siswa mampu menggunakan lafal, intonasi, 

nada/tekanan, mimik/gerak-gerik yang tepat sesuai 
dengan watak tokoh yang diperankan olehnya.  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  
 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Siswa dapat bermain drama sesuai dengan naskah yang di tulis siswa. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian drama pentas 

2. Unsur-unsur penting dalam drama 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Teknik  : Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan)  

2. Metode :   

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Demonstrasi 

d. Penugasan  

 

 

 

 

Lampiran 1 Rencana Pembelajaran Siklus I 
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Awal 

10 menit 

a. Guru melakukan tanya jawab tentang bermain drama yaitu pengalaman 

siswa bermain drama. 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam bermain drama. 

c. Guru menjelaskan kepada siswa manfaat pembelajaran dan kompetensi 

yang akan dicapai jika pembelajaran berhasil dilaksanakan. 

 

Kegiatan Inti 

75 menit 

a. Guru memutarkan VCD bermain drama, siswa memperhatikan. 

b. Guru menjelasakan penguatan unsur-unsur bermain drama. 

c. Guru mengekspresikan beberapa contoh karakter. 

d. Siswa menirukan kembali dengan ekspresi yang berbeda satu sama lain. 

e. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri 

atas 5-7 orang. 

f. Guru membagikan naskah drama yang ditulis siswa. 

g. Tiap-tiap kelompok mencoba berlatih memerankan drama dengan 

pengawasan guru. 

h. Siswa menampilkan pementasan dari hasil latihan, guru menilai 

kemammpuan bermain drama siswa. 

i. Guru menanggapi hasil pembelajaran bermain drama dan memberi umpan 

balik kepada siswa. 

j. Guru memberikan penghargaan tiap kelompok dan tiap individu yang 

dianggap terbaik dalam mengekspresikan karakter yang dimainkan.   
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Kegiatan Akhir 

5 menit 

a. Guru bertanya kepada siswa, apakah masih terdapat kesulitan dalam 

bermain drama, apakah siswa masih merasa tidak percaya diri setelah 

berlatih bermain drama. 

b. Guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran bermain drama 

berkenaan dengan pemanfaatan teknik Demonstrations-Performance dan 

media VCD bermain drama dalam pembelajaran bermain drama yang 

sudah dilakuakan. 

c. Guru memberikan dorongan terhadap siswa untuk terus belajar bermain 

drama diluar jam pelajaran seperti pada kegiatan ekstrakulikuler 

drama/teater. 

d. Guru menutup pelajaran. 

 

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

1. Media  

a. Teks drama 

b. VCD bermain drama 

2. Sumber Belajar 

a. Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP/MTs kelas VIII, Pemkot 

Semarang. 2008. 

b. Strategi Belajar Mengajar, Roestiyah. 2001.  

 

F. PENILAIAN  

1. Teknik  : tes unjuk kerja 

2. Bentuk Instrumen  : rubrik 

3. perintah  :  

3.1 masing-masing kelompok buat pementasan minimal satu babak! 
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Tabel 1. Skor Penilaian  

No  Aspek 
penilaian 

Kriteria Skor dan pernyataan penilaian 

1. Konsistensin
ya  
pengucapan/ 
pelafalan 
dengan tepat 

Pengucapan 
dilafalkan 
secara 
konsisten 
dan tepat 

4- Pengucapan/pelafalan diujarkan dengan 
tepat dan selalu menjaga kekonsistennya 

1. Pengucapan/pelafalan diujarkan dengan 
tepat,tetapi kurang konsisten 

2- pengucapan/pelafalan diujarkan kurang 
tepat dan konsisten 

1- Tidak adanya pengucapan yang diujarkan 
dengan tepat dan konsisten 

4 

2. Memperhatik
an 
penggunaan 
intonasi 

Kesesuaian 
penggunaan 
intonasi 
dengan baik 

2. Pemilihan intonasi diperhatikan dengan baik 
dan sangat sesuai 

3- Pemilihan intonasi baik dan sesuai 
2- Pemilihan intonasi diperhatikan cukup baik 

dan sesuai 
1- Kurang memperhatikan pemilihan intonasi 

yang sesuai 

4 

3. Penggunaan 
nada/tekanan 

Kesesuaian 
penekanan 
nada dalam 
dialog  

4- Penekanan nada dilakukan sangat sesuai dan 
konsisten 

3- Penekanan nada dilakukan dengan baik 
tetapi kurang sesuai dan kurang sesuai 

2- Penekanan nada dilakukan dengan cukup 
baik tetapi tidak adanya konsistensi 
penggunaan tekanan 

1- Tidak adanya penekanan, konsistensi nada 
yagn dilakukan 

4 

4. Ketepatan 
mimik/gerak-
gerik 

Kesesuain 
dengan 
watak tokoh 

4- Pengimajian gerak/mimik sangat tepat dan 
sesuai karena tidak terjadi kesalahan 

3- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 1 sampai 3 kali 

2- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 4 sampai 7 kali 

1- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 8 sampai 10 
kali 

4 

5. Ketepatan 
gestire/olah 
tubuh 

Kesesuaian 
dengan 
watak tokoh 

4- Gestre/olah tubuh sudah sesuai dengan 
watak tokoh 

3- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 1 sampai 3 kali 

2- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 4 sampai 7 kali 

1- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 8 sampai 10 kali 

4 

Skor maksimal 20 
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Penghitungan nilai akhir dalam sakala 0 – 100 adalah sebagai berikut: 

 

100

100

=

×=
∑ maksimalskor

siswaskorNA

 

Kategori nilai  81-100  = sangat baik 

 61-80 = baik 

41-60 = cukup 

0-40 = kurang 

 

 

 

 

 

Semarang, 31 Oktober 2008 
 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Peneliti, 

 
 
 
 

Adi Harwanto, S.Pd. Nailul Huda 

NIP 500147813  NIM 2101403061 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II 

 
Nama Sekolah : SMP Negeri 40 Semarang 
Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII F/1 
Komponen  : Kemampuan Bersastra 
Aspek  : Berbicara  
Standar Kompetensi  : 6. Mengungkapka pikiran dan perasaaan dengan bermain 

peran 
Kompetensi Dasar : 6.1 bermain peran sesuai naskah yang ditulis siswa 
Indikator : -  Mampu bermain drama dengan menghayati watak tokoh 

yang diperankan olehnya. 
- Siswa mampu menggunakan lafal, intonasi, 

nada/tekanan, mimik/gerak-gerik yang tepat sesuai 
dengan watak tokoh yang diperankan olehnya.  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  
 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Siswa dapat bermain drama sesuai dengan naskah yang di tulis siswa. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian drama pentas 

2. Unsur-unsur penting dalam drama 

3. Penguasaan unsur-unsur penting dalam drama 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Teknik  : Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan)  

2. Metode :   

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Demonstrasi 

d. Penugasan  

 

 

 

Lampiran 2 Rencana Pembelajaran Siklus II 
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Awal 

10 menit 

a. Guru dan siswa bertanya jawab tentang kondisi pada hari itu. 

b. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai  kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan lalu. 

c. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu lebih 

kepada penguasaan unsur-unsur penting dalam bermain drama. 

 

Kegiatan Inti 

75 menit 

a. Guru menampilkan beberapa contoh karakter dalam bermain drama 

melalui VCD bermain drama. 

b. Guru mendemonstrasikankan beberapa contoh karakter dengan 

memperhatikan penguatan unsur-unsur penting dalam drama. 

c. Siswa mengapresiasikan kembali dengan ekspresi yang berbeda satu sama 

lain dengan memperhatikan penguatan unsur-unsur penting dalam drama. 

d. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai hambatan-hambatan yang masih 

dialami oleh siswa dalam mengapresiasikan karakter. 

e. Siswa berlatih menguasai unsur-unsur penting dalam drama dengan benar 

dengan cara menambah latihan-latihan. 

f. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri 

atas 5-7 orang. 

g. Tiap-tiap kelompok mencoba berlatih bermain drama dengan pengawasan 

guru. 

h. Siswa menampilkan pementasan dari hasil latihan, guru menilai 

kemammpuan bermain drama siswa. 

i. Guru menanggapi hasil pembelajaran bermain drama dan memberi umpan 

balik kepada siswa. 

j. Guru memberikan penghargaan tiap kelompok dan tiap individu yang 

dianggap terbaik dalam mengekspresikan karakter yang dimainkan.   
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Kegiatan Akhir 

5 menit 

a. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran bermain 

drama berkenaan dengan pemanfaatan teknik Demonstrations-

Performance dan media VCD bermain drama dalam pembelajaran bermain 

drama yang sudah dilakuakan. 

b. Guru memotivasi siswa untuk terus belajar dan meningkatkan 

keterampilan bermain drama dengan memperhatikan unsur-unsur penting 

dalam drama. 

c. Guru menutup pelajaran. 

 

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

1. Media  

a. Teks drama 

b. VCD bermain drama 

2. Sumber belajar 

a. Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP/MTs kelas VIII, Pemkot 

Semarang. 2008. 

b. Strategi Belajar Mengajar, Roestiyah. 2001. 

F. PENILAIAN  

1. Teknik  : tes unjuk kerja 

2. Bentuk Instrumen  : rubrik 

3. perintah  :  

3.1 masing-masing kelompok buat pementasan minimal satu babak! 

Tabel 1. Skor Penilaian  

No  Aspek 
penilaian 

Kriteria Skor dan pernyataan penilaian 

1. Konsistensin
ya  
pengucapan/ 
pelafalan 
dengan tepat 

Pengucapan 
dilafalkan 
secara 
konsisten 
dan tepat 

4- Pengucapan/pelafalan diujarkan dengan 
tepat dan selalu menjaga kekonsistennya 

3- Pengucapan/pelafalan diujarkan dengan 
tepat,tetapi kurang konsisten 

2- pengucapan/pelafalan diujarkan kurang 
tepat dan konsisten 

4 
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1- Tidak adanya pengucapan yang diujarkan 
dengan tepat dan konsisten 

2. Memperhatik
an 
penggunaan 
intonasi 

Kesesuaian 
penggunaan 
intonasi 
dengan baik 

4- Pemilihan intonasi diperhatikan dengan baik 
dan sangat sesuai 

3- Pemilihan intonasi baik dan sesuai 
2- Pemilihan intonasi diperhatikan cukup baik 

dan sesuai 
1- Kurang memperhatikan pemilihan intonasi 

yang sesuai 

4 

3. Penggunaan 
nada/tekanan 

Kesesuaian 
penekanan 
nada dalam 
dialog  

4- Penekanan nada dilakukan sangat sesuai dan 
konsisten 

3- Penekanan nada dilakukan dengan baik 
tetapi kurang sesuai dan kurang sesuai 

2- Penekanan nada dilakukan dengan cukup 
baik tetapi tidak adanya konsistensi 
penggunaan tekanan 

1- Tidak adanya penekanan, konsistensi nada 
yagn dilakukan 

4 

4. Ketepatan 
mimik/gerak-
gerik 

Kesesuain 
dengan 
watak tokoh 

4- Pengimajian gerak/mimik sangat tepat dan 
sesuai karena tidak terjadi kesalahan 

3- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 1 sampai 3 kali 

2- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 4 sampai 7 kali 

1- Dalam mengimajinasikan gerak/mimik 
terdapat beberapa kesalahan 8 sampai 10 
kali 

4 

5. Ketepatan 
gestire/olah 
tubuh 

Kesesuaian 
dengan 
watak tokoh 

4- Gestre/olah tubuh sudah sesuai dengan 
watak tokoh 

3- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 1 sampai 3 kali 

2- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 4 sampai 7 kali 

1- Gesture/olah tubuh terdapat ketidak sesuaian 
dengan watak tokoh 8 sampai 10 kali 

4 

Skor maksimal 20 
 

Penghitungan nilai akhir dalam sakala 0 – 100 adalah sebagai berikut: 

 

100

100

=

×=
∑ maksimalskor

siswaskorNA
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Kategori nilai  81-100  = sangat baik 

 61-80 = baik 

41-60 = cukup 

0-40 = kurang 

 

 

 

 

 

Semarang, 24 Februari 2009 
 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Peneliti, 

 
 
 
 

Adi Harwanto, S.Pd. Nailul Huda 

NIP 500147813  NIM 2101403061 
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Lampiran 3 Pedoman Penyekoran Tes Bermain Drama  
Penilaian Tes Keterampilan Bermain Drama Menggunakan Teknik 

Demonstrations-Performance  Dan Media VCD Bermain drama 
 
No. Subjek 

Penelitian Aspek Jumlah Skor 

1 2 3 4 5  
1. 01       
2. 02       
3. 03       
4. 04       
5. 05       
6. 06       
7. 07       
8. 08       
9. 09       
10. 10       
11. 11       
12. 12       
13. 13       
14. 14       
15. 15       
16. 16       
17. 17       
18. 18       
19. 19       
20. 20       
21. 21       
22. 22       
23. 23       
24. 24       
25. 25       
26. 26       
27. 27       
28. 28       
29. 29       
30. 30       
31. 31       
32. 32       
33. 33       
34. 34       
35. 35       
36. 36       
37. 37       
38. 38       
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Keterangan: 

Aspek 1  : Ketepatan ucapan/pelafalan sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 2  : Penggunaan intonasi sesuai dengan watak tokoh  

Aspek 3 : Penggunaan nada/tekanan sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 4  : Ketepatan mimik/gerak-gerik sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 5  : Ketepatan gestur/olah tubuh yang sesuai dengan watak tokoh 

 

100

100
)20(

=

×=
∑ skor

skorNA

 

 

Kategori  nilai   0-40 = kurang 

41-60 = cukup 

61-80  = baik 

81-100 = sangat baik 
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Lampiran 4 Hasil Tes Bermain Drama Prasiklus 
 

Hasil Tes Tes Bermain Drama Prasiklus 

No. Subjek 
Penelitian Aspek Jumlah  

Skor 1 2 3 4 5 
1. 01 3 2 2 3 2 12 
2. 02 2 3 3 2 2 12 
3. 03 3 3 2 2 2 12 
4. 04 2 2 2 1 1 8 
5. 05 2 3 2 3 1 11 
6. 06 2 2 2 2 2 10 
7. 07 2 2 2 3 2 11 
8. 08 2 3 2 3 2 12 
9. 09 3 1 2 2 2 10 

10. 10 3 2 3 2 3 13 
11. 11 2 2 2 3 3 12 
12. 12 2 1 2 3 3 11 
13. 13 2 2 2 2 2 10 
14. 14 2 2 2 3 3 12 
15. 15 2 3 3 2 2 13 
16. 16 3 2 2 2 3 13 
17. 17 3 3 3 3 3 15 
18. 18 1 1 2 3 3 10 
19. 19 3 2 3 3 3 14 
20. 20 2 3 2 3 2 12 
21. 21 3 2 2 3 3 13 
22. 22 2 3 2 3 3 13 
23. 23 2 1 2 1 2 8 
24. 24 1 3 2 3 2 11 
25. 25 3 3 3 2 2 12 
26. 26 3 3 3 2 3 14 
27. 27 2 3 2 2 2 11 
28. 28 2 2 2 2 2 10 
29. 29 2 2 2 3 3 12 
30. 30 2 2 2 2 2 10 
31. 31 3 2 2 2 2 11 
32. 32 2 3 3 2 3 13 
33. 33 3 3 3 2 3 14 
34. 34 2 1 1 2 2 8 
35. 35 3 2 2 3 3 13 
36. 36 3 3 3 3 2 14 
37. 37 3 2 3 3 2 13 
38. 38 3 3 3 3 3 15 

 Jumlah       
 Rata-rata       
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Keterangan: 

Aspek 1  : Ketepatan ucapan/pelafalan sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 2  : Penggunaan intonasi sesuai dengan watak tokoh  

Aspek 3 : Penggunaan nada/tekanan sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 4  : Ketepatan mimik/gerak-gerik sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 5  : Ketepatan gestur/olah tubuh yang sesuai dengan watak tokoh 

 

100

100
)20(

=

×=
∑ skor

skorNA

 

 

Kategori  nilai   0-40 = kurang 

41-60 = cukup 

61-80  = baik 

81-100 = sangat baik 
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Lampiran 5 Hasil Tes Bermain Drama Siklus I 
 

Hasil Tes Tes Bermain Drama Siklus I 

 
No. Subjek 

Penelitian Aspek Jumlah  
Skor 1 2 3 4 5 

1. 01 2 2 2 3 3 12 
2. 02 2 3 2 2 2 11 
3. 03 3 2 2 2 3 13 
4. 04 2 2 3 1 2 10 
5. 05 2 2 2 3 23 11 
6. 06 2 2 2 2 2 11 
7. 07 3 3 3 1 3 12 
8. 08 3 2 3 2 3 13 
9. 09 2 2 2 2 3 11 

10. 10 3 3 2 3 3 14 
11. 11 2 2 2 3 3 12 
12. 12 3 3 2 2 2 12 
13. 13 3 2 2 2 2 11 
14. 14 3 3 2 2 2 12 
15. 15 3 3 3 2 2 13 
16. 16 3 3 2 3 3 14 
17. 17 3 3 3 3 3 15 
18. 18 2 2 2 2 3 11 
19. 19 3 3 3 2 2 13 
20. 20 2 2 2 2 3 12 
21. 21 3 2 3 3 3 14 
22. 22 2 3 2 3 2 12 
23. 23 2 2 2 2 2 10 
24. 24 2 3 2 3 1 11 
25. 25 3 2 3 3 3 14 
26. 26 3 3 3 3 3 15 
27. 27 2 1 2 3 3 11 
28. 28 2 3 2 2 2 11 
29. 29 2 3 2 3 2 12 
30. 30 2 2 2 2 3 11 
31. 31 2 2 2 3 3 12 
32. 32 3 2 2 3 3 13 
33. 33 3 3 3 2 3 14 
34. 34 2 2 2 2 3 11 
35. 35 3 3 3 3 3 15 
36. 36 3 3 3 3 3 15 
37. 37 2 3 3 2 3 13 
38. 38 3 3 3 3 3 15 
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Keterangan: 

Aspek 1  : Ketepatan ucapan/pelafalan sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 2  : Penggunaan intonasi sesuai dengan watak tokoh  

Aspek 3 : Penggunaan nada/tekanan sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 4  : Ketepatan mimik/gerak-gerik sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 5  : Ketepatan gestur/olah tubuh yang sesuai dengan watak tokoh 

 

100

100
)20(

=

×=
∑ skor

skorNA

 

 

Kategori  nilai   0-40 = kurang 

41-60 = cukup 

61-80  = baik 

81-100 = sangat baik 
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Lampiran 6 Hasil Tes Bermain Drama Siklus II 
 

Hasil Tes Tes Bermain Drama Siklus II 

 
No. Subjek 

Penelitian Aspek Jumlah  
Skor 1 2 3 4 5 

1. 01 3 2 3 4 3 15 
2. 02 3 3 3 2 3 14 
3. 03 3 2 3 3 3 14 
4. 04 3 2 2 2 3 13 
5. 05 2 2 2 3 3 13 
6. 06 3 3 2 3 3 14 
7. 07 4 4 3 2 3 15 
8. 08 3 3 2 3 4 15 
9. 09 3 3 2 3 3 13 
10. 10 4 4 2 3 3 16 
11. 11 2 2 3 3 3 13 
12. 12 3 4 3 2 2 14 
13. 13 3 3 3 2 3 14 
14. 14 3 3 3 3 3 15 
15. 15 3 3 4 2 3 15 
16. 16 3 2 3 3 3 14 
17. 17 3 3 3 3 3 15 
18. 18 3 2 2 3 3 13 
19. 19 3 3 3 2 3 14 
20. 20 3 2 2 3 4 14 
21. 21 3 3 2 3 3 14 
22. 22 3 3 3 4 3 16 
23. 23 3 2 2 3 3 13 
24. 24 2 3 2 3 2 12 
25. 25 3 3 3 3 3 15 
26. 26 3 3 3 3 4 16 
27. 27 3 2 2 3 2 13 
28. 28 3 3 3 2 3 13 
29. 29 2 3 2 3 3 13 
30. 30 3 2 2 3 3 13 
31. 31 3 2 2 3 4 14 
32. 32 3 3 3 3 3 15 
33. 33 4 3 3 3 4 17 
34. 34 3 2 3 3 3 14 
35. 35 4 3 4 3 3 17 
36. 36 3 3 3 3 4 16 
37. 37 2 3 3 3 3 14 
38. 38 3 3 3 2 3 14 
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Keterangan: 

Aspek 1  : Ketepatan ucapan/pelafalan sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 2  : Penggunaan intonasi sesuai dengan watak tokoh  

Aspek 3 : Penggunaan nada/tekanan sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 4  : Ketepatan mimik/gerak-gerik sesuai dengan watak tokoh 

Aspek 5  : Ketepatan gestur/olah tubuh yang sesuai dengan watak tokoh 

 

100

100
)20(

=

×=
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skorNA

 

 

Kategori  nilai   0-40 = kurang 

41-60 = cukup 

61-80  = baik 

81-100 = sangat baik 
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Lampiran 7 Pedoman Observasi Siklus I dan Siklus II 
 

PEDOMAN OBSERVASI  
PEMBELAJARAN BERMAIN DRAMA  

 
No.  Nomor 

Subjek 
Penelitian 

Aspek  
1 2 3 4 5 

1. 01      
2. 02      
3. 03      
4. 04      
5. 05      
6. 06      
7. 07      
8. 08      
9. 09      

10. 10      
11. 11      
12. 12      
13. 13      
14. 14      
15. 15      
16. 16      
17. 17      
18. 18      
19. 19      
20. 20      
21. 21      
22. 22      
23. 23      
24. 24      
25. 25      
26. 26      
27. 27      
28. 28      
29. 29      
30. 30      
31. 31      
32. 32      
33. 33      
34. 34      
35. 35      
36. 36      
37. 37      
38. 38      

Jumlah      
Persentase      
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Keterangan : 

Perilaku positif  diberi tanda check list (√) 

1) Siswa selalu aktif bertanya dan menjawab apabila menemukan kesulitan, 
2) Siswa serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, 
3) Siswa merespon positif (senang) terhadap pembelajaran yang  diadakan di luar 

kelas, 
4) Siswa senang menerima materi bermain drama dengan menggunakan teknik 

Demonstrations-Performance yang digunakan oleh guru, 
5) Siswa merespon positif (senang) terhadap media VCD bermain drama yang 

digunakan oleh guru. 
  

Perilaku negatif diberi tanda (-) 

1) siswa tidak memperhatikan penjelasan guru dan melakukan kegiatan yang tidak 
perlu (bicara sendiri/ ngobrol dengan teman), mendengarkan musik, mainan 
HP, tiduran, dan membuat catatan yang tidak penting), 

7)  siswa kurang aktif dalam kegiatan berkelompok, 
8) siswa tidak memperhatikan ketika berlatih bermain drama, 
9) siswa merasa acuh dan tidak tertarik menerima materi bermain drama dengan 

menggunakan teknik Demonstrations-Performance yang digunakan oleh guru, 
10) siswa kurang berpartisipasi atau pasif terhadap media VCD bermain drama 

yang digunakan oleh guru. 
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Lampiran 8 
 

LEMBAR HASIL OBSERVASI SISWA PADA SAAT PEMBERIAN MATERI SERTA DALAM KEGIATAN BERMAIN 
DRAMA MENGGUNAKAN TEKNIK (Demonstrations-Performance) dan MEDIA VCD BERMAIN DRAMA SIKLUS I 

 
Hari, tanggal   : Kamis, 3 November 2008 
Nama Pengamat : Nailul Huda 
Kelas/Sekolah  : VIII F SMP N 40 Semarang 

No. Subjek Penelitian Aspek Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. Abdul Rojak - √ √ √ √ Aspek Perilaku Siswa : 

1) Siswa senang menerima materi 
bermain drama dengan 
menggunakan teknik 
Demonstrations-Performance yang 
digunakan oleh guru, 

2) Siswa merespon positif (senang) 
terhadap media VCD bermain 
drama yang digunakan oleh guru, 

3) Siswa merespon positif (senang) 
terhadap pembelajaran yang  
diadakan di luar kelas, 

4) Siswa selalu aktif bertanya dan 
menjawab apabila menemukan 
kesulitan, 

2. Afinda Safitri - - √ √ √ 
3. Alif Purnomo √ √ √ √ √ 
4. Arga Adik Nugroho √ - √ √ - 
5. Arum Purnama Sari √ √ √ √ √ 
6. Aryo Amanda Putra √ √ √ - √ 
7. Chintya Ika Dewanti √ √ - √ - 
8. Della Cahya Rani √ √ - √ √ 
9. Didit Andriyanto - √ √ - - 
10. Dona  - √ √ √ √ 
11. Eko Nur Fatoni √ √ √ - - 
12. Fadhil Aulia Saputra √ - √ - √ 
13. Fajar Kurniawan P. - √ √ √ √ 
14. Fitriani  √ - - √ - 
15. Hendra Cahyo Pambudi - √ √ - √ 
16. Hindupati Mahening  √ - √ √ √ 
17. Ida Nur Laily √ √ √ √ √ 
18. Ita Tri Astuti - √ √ - - 
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19. Charisma Trilaksono √ √ √ - - 5) Siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai 
akhir. 

  

 
 

Keterangan : 

(√) = melakukan aspek perilaku 

(-) = tidak melakukan aspek perilaku 

 

20. Kurniawati Nurul Elinda √ √ √ √ - 
21. Leonardo Enggartyasto √ - √ √ √ 
22. Moch Ari Saputra √ √ - √ √ 
23. Nita Handayani √ - √ √ √ 
24. Pramesti Kirana Putri √ - √ √ - 
25. Pramudya Wisnu W - √ √ - √ 
26. Rendy Nugraha - √ √ √ √ 
27. Retno Pamikatsih √ - √ - - 
28. Retno Puspitasari - √ √ √ - 
29. Risandy Laskar Bawono - √ √ √ √ 
30. Rising Pamungkas √ - √ - √ 
31. Risky Aditya A √ √ √ - - 
32. Rizta Julian Mahandani - √ √ - √ 
33. Rosalia Octaviani √ √ √ √ √ 
34. Sandra Ruthvania Rany √ - √ - - 
35. Selvi Restika Yuliananda √ √ √ √ √ 
36. Wilda Farikha √ √ √ √ √ 
37. Yonan Bagus Prasetya √ √ - - √ 
38. Zacky Setya Idha 

Maulida 
- √ √ √ √ 

 Jumlah  25 27 33 24 25 

 Persentase 65,78% 71,06% 86,84% 63,16% 65,78% 
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Lampiran 9 
 

LEMBAR HASIL OBSERVASI SISWA PADA SAAT PEMBERIAN MATERI SERTA DALAM KEGIATAN BERMAIN 
DRAMA MENGGUNAKAN TEKNIK (Demonstrations-Performance) dan MEDIA VCD BERMAIN DRAMA SIKLUS II 

 
Hari, tanggal   : Selasa, 21 Februari 2009 
Nama Pengamat : Nailul Huda 
Kelas/Sekolah  : VIII F SMP N 40 Semarang 

No. Subjek Penelitian Aspek Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. Abdul Rojak √ √ √ √ √ Aspek Perilaku Siswa : 

1) Siswa senang menerima materi 
bermain drama dengan 
menggunakan teknik 
Demonstrations-Performance yang 
digunakan oleh guru, 

2) Siswa merespon positif (senang) 
terhadap media VCD bermain 
drama yang digunakan oleh guru, 

3) Siswa merespon positif (senang) 
terhadap pembelajaran yang  
diadakan di luar kelas, 

4) Siswa selalu aktif bertanya dan 
menjawab apabila menemukan 
kesulitan, 

2. Afinda Safitri √ √ √ √ √ 
3. Alif Purnomo √ √ √ √ √ 
4. Arga Adik Nugroho √ √ √ √ - 
5. Arum Purnama Sari √ √ √ √ √ 
6. Aryo Amanda Putra √ √ √ - √ 
7. Chintya Ika Dewanti - √ √ √ - 
8. Della Cahya Rani - √ √ √ √ 
9. Didit Andriyanto √ √ √ - - 
10. Dona  √ √ √ √ √ 
11. Eko Nur Fatoni √ √ √ - - 
12. Fadhil Aulia Saputra √ - √ - √ 
13. Fajar Kurniawan P. √ √ √ √ √ 
14. Fitriani  - √ √ √ - 
15. Hendra Cahyo Pambudi √ √ √ √ √ 
16. Hindupati Mahening  √ √ √ √ √ 
17. Ida Nur Laily √ √ √ √ √ 
18. Ita Tri Astuti √ √ √ - - 
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19. Charisma Trilaksono √ √ √ √ - 5) Siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai 
akhir. 

  

 
 

Keterangan : 

(√) = melakukan aspek perilaku 

(-) = tidak melakukan aspek perilaku 

 

20. Kurniawati Nurul Elinda √ √ √ √ - 
21. Leonardo Enggartyasto √ √ - - √ 
22. Moch Ari Saputra - √ √ √ √ 
23. Nita Handayani √ √ √ - √ 
24. Pramesti Kirana Putri √ √ √ √ - 
25. Pramudya Wisnu W √ - - - √ 
26. Rendy Nugraha √ √ √ √ √ 
27. Retno Pamikatsih √ - - √ - 
28. Retno Puspitasari √ √ √ √ - 
29. Risandy Laskar Bawono √ √ √ √ √ 
30. Rising Pamungkas √ √ √ √ √ 
31. Risky Aditya A √ √ √ √ √ 
32. Rizta Julian Mahandani √ √ √ - √ 
33. Rosalia Octaviani √ √ √ √ √ 
34. Sandra Ruthvania Rany √ √ √ - - 
35. Selvi Restika Yuliananda √ √ √ √ √ 
36. Wilda Farikha √ √ √ √ √ 
37. Yonan Bagus Prasetya - √ - √ √ 
38. Zacky Setya Idha 

Maulida 
√ √ √ √ √ 

 Jumlah  33 35 34 28 29 
 Persentase 86,84% 92,10% 89,47% 73,68% 76,31% 
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Lampiran 10 Transkrip Hasil Wawancara siklus I  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

Nama Siswa  : Ida Nur Laily / nilai tinggi 

Tanggal wawancara : 7 November 2008 

Tempat   : Ruang Kelas VIII F 

 

Hasil Wawancara 

1. Apakah kamu senang pada saat menerima materi pembelajaran sastra 

memerankan drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan)? 

Jawab: ya, saya senang karena kita bisa memerankan tokoh karakter yang kita 

suka kita juga dapat melihat bakat kita ketika kita bermain drama. 

2. Apakah teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) dapat memudahkan kamu ketika mengekspresikan lafal, 

intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat 

sesuai dengan watak tokoh? 

Jawab: ya, karena tanpa alat peraga VCD bermain drama dan contoh peragaan 

yang di peragakan guru saya kesulitan untuk memulai memunculkan 

karakter. 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) yang digunakan dalam pembelajaran 

bermain drama? 

Jawab: senang, karena selain kita bisa bermain drama dita juga dapat 

berkhayal dengan tokoh-tokoh yang kita perankan dengan 

menggunakan media VCD tersebut. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

Nama Siswa  : Pramudya Wisnu Wardana / nilai cukup 

Tanggal wawancara : 7 November 2008 

Tempat   : Ruang Kelas VIII F 

 

Hasil Wawancara 

1. Apakah kamu senang pada saat menerima materi pembelajaran sastra 

memerankan drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan)? 

Jawab: ya, karena saya bisa mendapatkan berbagai macam variasi pelajaran 

mengenai drama. 

2. Apakah teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) dapat memudahkan kamu ketika mengekspresikan lafal, 

intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat 

sesuai dengan watak tokoh? 

Jawab: ya, karena dengan penggunaan tekniok tersebut saya bisa 

mengekspresikan mimik yang tepat dengan watak tokoh, karena 

adanya pemodelan dari guru juga. 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) yang digunakan dalam pembelajaran 

bermain drama? 

Jawab: baik, sebab dengan adanya teknik Demonstrations-Performance 

saya bisa mengerti apa itu drama. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

Nama Siswa  : Ita Tri Astuti / nilai kurang 

Tanggal wawancara : 7 November 2008 

Tempat   : Ruang Kelas VIII F 

 

Hasil Wawancara 

1. Apakah kamu senang pada saat menerima materi pembelajaran sastra 

memerankan drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan)? 

Jawab: ya, karena saya dapat pengalaman yang menarik dalam drama itu.. 

2. Apakah teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) dapat memudahkan kamu ketika mengekspresikan lafal, 

intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat 

sesuai dengan watak tokoh? 

Jawab: ya, karena mudah dan supaya mempermudah kita menentukan dan 

menghafal naskah drama. 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) yang digunakan dalam pembelajaran 

bermain drama? 

Jawab: enak, cepat mudah dimengerti. 
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Lampiran 11 Transkrip Hasil Wawancara siklus II  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

Nama Siswa  : Abdul Rohjak / nilai tinggi 

Tanggal wawancara : 24 Februari 2009 

Tempat   : Ruang Kelas VIII F 

 

Hasil Wawancara 

1. Apakah kamu senang pada saat menerima materi pembelajaran sastra 

memerankan drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan)? 

Jawab: ya, saya.sangat senag. Karena selain belajar bermain drama kita juga 

dapat meninkmati pertunjukan bermain drama teman. Pembelajaran 

seperti ini menyenangkan. 

2. Apakah teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) dapat memudahkan kamu ketika mengekspresikan lafal, 

intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat 

sesuai dengan watak tokoh? 

Jawab: ya, karena sebenarnya tidak mudah, tetapi dapat membantu saya untuk 

lebih memperhatikan penggunaan lafal, intonasi, nada, mimik, 

dangestur. Dan juga melatih saya agar tidak grogi lagi.. 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) yang digunakan dalam pembelajaran 

bermain drama? 

Jawab: sangat menarik, dalam menjelaskanya mudah dimengerti dan 

dipahami. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SIKLUS II 
 
Nama Siswa  : Retno Puspitosari / nilai cukup 

Tanggal wawancara : 24 Februari 2009 

Tempat   : Ruang Kelas VIII F 

 

Hasil Wawancara 

1. Apakah kamu senang pada saat menerima materi pembelajaran sastra 

memerankan drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan)? 

Jawab: ya, saya sangat senang karena teknik seperti ini baru pertama ini saya 

melihat. 

2. Apakah teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) dapat memudahkan kamu ketika mengekspresikan lafal, 

intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat 

sesuai dengan watak tokoh? 

Jawab: ya, karena teknik dan media tersebut bisa memudahkan saya oleh 

karena media tersebut dapat membuat inspirasi buat saya. 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) yang digunakan dalam pembelajaran 

bermain drama? 

Jawab:  karena disertai peragaan contoh karakter dari media dan guru. 

Sehingga mempermudah saya menentukan karakter tokoh saya 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

Nama Siswa  : Retno Pamikatsih / nilai kurang 

Tanggal wawancara : 24 Februari 2009 

Tempat   : Ruang Kelas VIII F 

 

Hasil Wawancara 

1. Apakah kamu senang pada saat menerima materi pembelajaran sastra 

memerankan drama dengan menggunakan teknik Demonstrations-

Performance (menunjukkan dan memperagakan)? 

Jawab: karena saya bertambah pengalaman dari drama itu.. 

2. Apakah teknik Demonstrations-Performance (menunjukkan dan 

memperagakan) dapat memudahkan kamu ketika mengekspresikan lafal, 

intonasi, nada/tekanan, mimik/gerak-gerik, gesture/olah tubuh yang tepat 

sesuai dengan watak tokoh? 

Jawab: karena dapat mempermudah ketika menemukan karakter yang akan 

kita mainkan.. 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap teknik Demonstrations-Performance 

(menunjukkan dan memperagakan) yang digunakan dalam pembelajaran 

bermain drama? 

Jawab: bagus sekali, karena disamping siswa menguasai drmaa guru juga 

harus bida menguasainya. Mudah dipahami penjelasan seperti 

ini.. 
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Lampiran 14 Hasil jurnal Guru Siklus I 

 

 Jurnal guru berisi tentang kesan dan pesan serta uraian pendapat terhadap 

seluruh kejadian yang dapat ditangkap selama proses pembelajaran berlangsung: 

1) Suasana kelas sudah cukup kondusif,  respon siswa sudah menandakan 

ketertarikan terhadap teknik dan media yang digunakan oleh guru, 

2) Sebagian besar siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Siswa 

memperhatikan dan mau apa bila guru memberikan penugasan untuk 

berlatih memrankan contoh karakter, meskipun masih terdapat beberapa 

siswa yang tidak mau untuk memperagakannya. 

3) Siswa merespon positif dilihat dari keseriusan siswa memperhatikan 

pemutaran VCD bermain drama yang digunakan oleh guru. 

4) Situasi kelas tenang meskipun masih terdapat beberapa siswa yang membuat 

gaduh kelas dengan menertawakan teman lain.  

Guru berharap, semoga pembelajaran selanjutnya akan lebih baik 

 

 

Semarang, 7 November 2009 

 

Nailul Huda 
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Lampiran 15 Hasil jurnal Guru Siklus II 

 

Jurnal guru berisi tentang kesan dan pesan serta uraian pendapat terhadap 

seluruh kejadian yang dapat ditangkap selama proses pembelajaran berlangsung: 

1) Siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran, 

2) Siswa terlihat sungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah dari guru dan 

terlihat tanpa beban, 

3) Dalam kegiatan memperagakan karakter, siswa sudah banyak yang mampu 

memperhatikan penguatan unsur-unsur penting dalam drama, 

4) Pembelajaran kompetensi dasar bermain drama sudah cukup memuaskan. 

 

Semarang, 24 Februari 2009 

 

Nailul Huda 
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