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SARI 
 
Rina, Ceskha Nur.  2009. “Peningkatan Keterampilan Bermain Drama melalui 

Teknik Permainan (Dolanan) Anak untuk Siswa Kelas V SD Negeri 
Gunungsimping 03 Cilacap Tahun Ajaran 2009/2010”. Pembimbing 
I : Dr. Agus Nuryatin, M.Hum., Pembimbing II : Drs. Mukh Doyin, 
M.Si. 

 
Kata kunci : Bermain Drama, Teknik Permainan (Dolanan) Anak 
 
 Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan guru bidang studi 
Bahasa dan Sastra Indonesia, ternyata keterampilan bermain drama siswa kelas V 
SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap masih sangat rendah. Rendahnya 
keterampilan bermain drama siswa kelas V ini disebabkan oleh faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari faktor siswa itu sendiri dan 
faktor eksternal yang berasal dari lingkungan yaitu teknik mengajar yang 
digunakan oleh guru masih kurang bervariasi. Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan keterampilan bermain drama siswa kelas V SD Negeri Gunung 
simping 03 Cilacap digunakan cara dengan menggunakan teknik permainan 
(dolanan) anak. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan bermain drama 
melalui teknik Permainan (Dolanan) Anak pada siswa kelas V SD Negeri Gunung 
Simping 03 Cilacap, (2) Bagaimanakah perubahan perilaku belajar siswa setelah 
mengikuti pembelajaran bermain drama melalui teknik Permainan (Dolanan) 
Anak pada siswa kelas V SD Negeri Gunung Simping 03 Cilacap. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan bermain 
drama dan perubahan perilaku belajar siswa kelas V SD N egeri  Gunungsimping 
03 Clacap setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik Permainan (Dolanan) 
Anak. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan peneliti. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus 
pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD N Gunungsimping 
03 Cilacap. Instrumen yang digunakan berupa tes dan nontes. Instrumen tes 
menghasilkan data kuantitatif berupa nilai tes memerankan tokoh drama siswa, 
sedangkan instrumen nontes menghasilkan data kualitatif berupa perilaku siswa 
selama pembelajaran. Data kuantitatif dianalisis melalui analisis deskriptif 
komparatif, yaitu membandingkan nilai tes antara siklus I dan siklus II, sedangkan 
data kualitatif dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengamati 
perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran dilaksanakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan bermain 
drama siswa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik permainan (dolanan) 
anak. Terbukti dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa sebesar 30,5%. 
Pada siklus I, nilai rata-rata siswa adalah 68,57 dan pada siklus II nilai rata-rata 
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siswa meningkat menjadi 74,82. Peningkatan siswa dalam bermain drama diikuti 
pula dengan perubahan perilaku siswa yang mengarah pada perilaku positif. 

Simpulan penelitian ini adalah teknik permainan (dolanan) anak mampu 
meningkatkan keterampilan bermain drama dan dapat mengbah perilaku siswa 
kelas V SD N Gunungsimping 03 Cilacap. Berdasarkan penelitian tersebut 
disarankan pada guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, agar 
menggunakan teknik permainan (dolanan) anak dalam kegiatan pembealajaran 
bermain drama dan melatih kebiasaan siswa untuk bermain drama. Bagi siswa 
terus berlatih untuk bermain drama, agar dapat terampil dalam bermain drama dan 
hasilnya dapat terus meningkat. Bagi para praktisi atau peneliti dalam bidang 
pendidikan dan bahasa dapat melekukan penelitian serupa dengan teknik 
pembelajaran yang berbeda. Sehingga didapatkan berbagai alternatifteknik 
pebelajaran bermain drama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Drama merupakan bentuk sastra yang dapat menciptakan kembali situasi 

kemanusiaan dan hubungan kemanusiaan secara konkrit. Selain itu, Drama 

merupakan peragaan tingkah laku manusia secara mendasar yang dihayati oleh 

pemainnya dan diterima oleh penonton yang merasakannya sebagai suatu 

kenyataan. Dengan bermain drama beberapa sikap dapat ditumbuhkan, misalnya 

percaya diri, berani menghadapi orang banyak, bertanggung jawab terhadap tugas, 

dan memiliki jiwa artistik yang merupakan sendi kehidupan manusia. Di samping 

itu, dengan bermain drama beberapa keterampilan pun dapat dikembangkan, 

misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berperan, kemampuan 

menghafal, kemampuan mengaktualisasikan diri ke dalam situasi sosial yang 

dihadapi. Oleh karena itu, kehadiran drama dapat digunakan sebagai sarana dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan berbagai keterampilan berbahasa. 

Demikian halnya dengan siswa Sekolah Dasar. Pada umumnya mereka 

telah memiliki rasa sosial. Bermain dengan teman sebaya, bekerjasama dalam 

menghadapi suatu masalah, bercakap-cakap dengan sesama teman, merupakan 

perilaku yang terlihat sehari-hari. Pembelajaran drama merupakan wadah untuk 

mengukuhkan rasa sosial yang telah tumbuh dan tertanam di hati mereka. 

Tentunya, pembelajaran drama pada tahap ini disesuaikan dengan tahap 

perkembangan jiwa sekolah dasar. 
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Melalui pembelajaran drama, diharapkan siswa tidak hanya dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi secara lisan ketika siswa berada pada 

tingkat apresiasi yang tinggi yaitu dapat memerankan tokoh dalam drama sesuai 

dengan perwatakannnya, namun juga melatih kepekaan sosial yang tinggi. Pada 

sisi lain kemampuan bermain drama barulah dapat dikuasai setelah yang 

bersangkutan mengalami latihan-latihan yang terarah, berencana, dan 

berkesinambungan serta hal yang sering  dilupakan adalah peserta didik jarang 

diberikan pengalaman yang nyata berupa metode atau teknik untuk merangsang 

ide mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan bermain peran 

siswa tersebut ialah melalui metode atau teknik pembelajaran yang menarik dan 

memotivasi mereka untuk belajar sekaligus bermain. Namun dalam kenyatannya 

sampai sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dapat menghadirkan suatu metode atau teknik 

pembelajaran sastra agar siswa dapat termotivasi untuk bermain sekaligus belajar?  

Demikian halnya dengan siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 

Cilacap. Pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia mereka mendapatkan 

materi tentang drama. Seperti yang tertera pada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) Tahun 2006 semester II, Kompetensi dasar pada materi tersebut 

adalah memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 

Dalam kenyataannnya pembelajaran bermain drama yang diajarkan belum 

memenuhi standar kompetensi yang ditentukan yaitu mengungkapkan pikiran dan 

perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain drama. Hal ini disebabkan 
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kurangnya motivasi terhadap pembelajaran bermain drama karena guru kurang 

tepat dalam memilih metode pembelajaran bermain drama.  

Kurang tepatnya guru dalam memilih teknik pembelajaran menjadikan 

siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran sehingga kemampuan 

siswa dalam bermain drama kurang optimal. Proses pembelajaran menjadi tidak 

menyenangkan, ketidakjelasan siswa terhadap manfaat, fungsi, dan nilai dalam 

masyarakat yang terkandung dalam drama juga seringkali membuat siswa tidak 

konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran dan hanya berperan sebagai penerima 

dalam proses pembelajaran. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut guru 

harus dapat mencari jalan keluar yaitu dengan cara memilih metode atau teknik 

yang tepat, mendalami materi yang diajarkan, mempraktikkan bahan ajaran, 

mempraktikkan pembelajaran yang lebih variatif, dan memilih teknik yang sesuai 

agar siswa termotivasi untuk belajar bermain drama. 

Berdasarkan observasi awal pembelajaran bermain drama yang 

dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 17 Juli 2009 pada siswa kelas V SD 

Negeri Gunungsimping 03 Cilacap yang berjumlah 28 siswa , 13 orang siswa 

putra dan 15 orang siswa putri, tidak sesuai yang diharapkan. Peneliti melihat 

pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang menunjukkan suasana 

yang memungkinkan sehingga siswa tidak dapat belajar dengan baik. Dari 

pengamatan peneliti saat proses pembelajaran berlangsung, siswa terlihat pasif. 

Beberapa siswa memang tampak memperhatikan keterangan guru, namun tidak 

sedikit pula siswa yang menguap, bosan, menopang dagu, serta sibuk beraktivitas 

sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Dari hasil pantauan peneliti, 
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saat proses pembelajaran bermain drama berlangsung terlihat 5 anak yang aktif 

dari keseluruhan siswa di kelas tersebut. Sementara itu, siswa yang berminat pada 

pembelajaran diindikatori oleh perhatian siswa terhadap penjelasan guru sebanyak 

10 dari keseluruhan siswa di kelas tersebut. Hal ini tentunya berimbas pada 

kurangnya keterampilan siswa dalam bermain drama. 

Dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada guru 

mata pelajaran yang mengampu kelas V, diketahui bahwa kegiatan bermain drama 

yang terencana dalam proses pembelajaran jarang dilakukan oleh guru, ditambah 

dengan tidak diterapkannya sebuah teknik yang dapat dijadikan inspirasi maupun 

pengalaman yang nyata bagi siswa dalam kegiatan bermain drama. Jika pun 

dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut tidak memunculkan kondisi 

yang lebih kondusif agar siswa dapat memerankan tokoh drama dengan baik. 

Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut: (1) guru membacakan 

teks drama dan para siswa mendengarkan pembacaan teks drama yang dilakukan 

oleh guru, setelah itu guru menjelaskan teknik-teknik bermain peran secara 

teoritis; (2) guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan teks drama yang telah dibacakan tadi; (3) Guru meminta siswa 

berdasarkan kelompoknya maju ke depan kelas untuk memerankan tokoh drama 

berdasarkan teks drama tadi. 

Dari langkah-langkah yang dilakukan guru di atas dalam pembelajaran, 

terlihat kurang meningkatkan keterampilan bermain peran siswa. Guru tidak dapat 

menjadi figur bagaimana membawakan peran seorang tokoh dalam drama sesuai 

peranannya, guru dalam pembelajaran hanya menyuruh siswa untuk membaca 
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teks drama dan tidak memberikan gambaran nyata memerankan tokoh drama yang 

baik. Disisi lain, siswa tidak memerankan tokoh drama, melainkan hanya 

membaca teks drama. Lafal, intonasi, maupun ekspresi sesuai dengan peran yang 

dibawakan oleh siswa tidak telihat. Siswa terkesan bingung bagaimana harus 

memerankan tokoh yang dibawakan, karena siswa tidak mendapatkan gambaran 

nyata bagaimana harus memerankan tokoh drama sesuai dengan lafal, intonasi, 

maupun ekspresi yang tepat. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan.  

Akibatnya dapat dibuktikan bahwa hasil mementaskan drama yang telah 

dihafalkan siswa. Hasilnya, sebagian besar 60% dialog siswa masih seperti 

membaca teks, 60% penekanan intonasi kurang tepat, 50% siswa kurang percaya 

diri, 50% siswa lupa dialog, 80% siswa kurang penghayatan. Suasana kelas 

kurang kondusif karena ketika salah satu kelompok maju untuk mementaskan 

drama siswa lain menertawakan aktingnya. Keadaan tersebut telah diakui oleh 

siswa Kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap Tahun ajaran 2009/2010. 

Menurut pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17 

Juli 2009, pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap, peneliti 

menemukan beberapa fakta di lapangan tentang proses pembelajaran drama, 

antara lain sebagai berikut, 1) Dalam pembelajaran, guru mata pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia sama sekali tidak menyinggung manfaat, tujuan, dan fungsi 

pembelajaran drama; 2) Siswa belum memahami hakikat pembelajaran bermain 

drama; 3) Metode yang digunakan oleh guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia kelas V adalah metode ceramah dan pemodelan (model adalah guru 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sendiri); 4) Media yang digunakan  
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berupa buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket, belum ada alternatif 

media yang lebih menunjang proses pembelajaran; 5) Dalam pembelajaran siswa 

hanya sebagai receiving (menerima) dan responding (mereaksi); 6) Kurang 

adanya penanaman nilai-nilai positif dalam pembelajaran; dan 7) Siswa tidak bisa 

bermain dan belajar pada waktu bersamaan. Hal ini disebabkan karena metode 

yang digunakan hanya menuntut anak untuk menghafal naskah drama dan 

bukannya bermain; 8) Waktu pembelajaran bermain drama kurang panjang. 

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pembelajaran bermain 

drama, skripsi ini mengambil judul “Peningkatan Keterampilan Bermain Drama 

melalui Teknik Permainan (Dolanan) Anak siswa kelas V SD Negeri 

Gunungsimping 03 Cilacap”. Peneliti tertarik untuk menerapkan pembelajaran 

bermain drama dengan  teknik Permainan (Dolanan) Anak karena untuk 

mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan bermain drama dan perubahan 

perilaku siswa pada saat pembelajaran bermain drama dengan teknik permainan 

(dolanan) anak.  

Teknik Permainan (Dolanan) anak yang dimaksud mempunyai beberapa 

tujuan, yaitu untuk memberi dorongan belajar pada siswa, membina sifat 

kerjasama, mengembangkan daya fantasi dan imajinasi siswa, meningkatkan daya 

berpikir kreatif, mengusir kebosanan dalam pembelajaran, melatih keterampilan 

berbicara, meningkatkan keterampilan bermain drama, serta dapat melatih siswa 

dalam memecahkan berbagai permasalahan, selain itu pembelajaran bermain 

drama dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak dapat menciptakan kondisi 

bermain sekaligus belajar. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan pembelajaran 



 

 

7

bermain drama menggunakan teknik Permainan (Dolanan) Anak siswa 

dikondisikan dalam situasi bermain berorganisasi. Dari sistem permainan 

organisasi ini siswa diharuskan bekerjasama sehingga dapat memecahkan 

berbagai permasalahan. Untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan siswa 

harus menggunakan daya fantasi dan imajinasinya sehingga dari kegiatan-

kegiatan tersebut siswa dapat belajar, memainkan imajinasi, sekaligus 

meningkatkan kemampuannya dalam bermain drama. 

Dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak ini, diharapkan dapat 

menyiasati permasalahan dalam proses pembelajaran bermain drama sehingga 

keterampilan berbicara siswa dapat diperbaiki dan keterampilan bermain drama 

siswa dapat ditingkatkan, dan pengetahuan siswa tentang bermain drama 

bertambah sehingga siswa dapat bermain sekaligus belajar. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam proses pembelajaran bermain drama sering ditemui berbagai 

masalah atau hambatan sehingga menyebabkan keterampilan siswa untuk bermain 

drama kurang. Dari kenyataan yang telah dipaparkan  dalam latar belakang 

masalah, dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses 

pembelajaran drama, 1) Motivasi siswa kurang dalam mengikuti pembelajaran 

bermain drama, 2) Kemampuan siswa dalam bermain drama belum dapat 

memenuhi standar kompetensi yaitu dapat memerankan tokoh drama dengan lafal, 

intonasi, dan ekspresi yang tepat. Hal ini disebabkan penggunaan metode 

pembelajaran kurang tepat, 3) Alokasi waktu pembelajaran kurang karena metode 
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atau teknik pembelajaran yang kurang dapat memanfaatkan waktu dengan efektif 

dan efisien, 4) Aspek penilaian drama kurang spesifik. Hal ini dikarenakan guru 

kurang mengerti tentang materi bermain drama, dan 5) Siswa kurang memahami 

tujuan, manfaat, dan fungsi pembelajaran bermain drama karena guru tidak 

memaparkannya dalam pembelajaran bermain drama dikelas. 

Dalam penerapannya pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 

Cilacap, telah ditemukan fakta bahwa metode pembelajaran drama yang 

digunakan oleh guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas V kurang 

efektif dan masih menggunakan  metode sederhana yaitu, ceramah dan 

pemodelan. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menerapkan teknik yang tepat untuk 

pembelajaran drama pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap, 

yaitu dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak yang diharapkan dapat 

menyiasati permasalahan dalam proses pembelajaran agar mendapatkan hasil 

yang maksimal dan optimal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan pada upaya meningkatkan keterampilan bermain drama 

melalui teknik permainan (dolanan) anak siswa kelas V SD Negeri 

Gunungsimping 03 Cilacap. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan bermain drama melalui teknik 

Permainan (Dolanan) Anak pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 

03 Cilacap? 

2. Bagaimanakah perubahan perilaku belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran bermain drama melalui teknik Permainan (Dolanan) Anak 

pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan bermain drama melalui teknik 

Permainan (Dolanan) Anak pada siswa kelas V SD Negeri 

Gunungsimping 03 Cilacap.  

2. Mendeskripsikan perubahan perilaku belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran bermain drama dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak  

pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai  

pihak yang berkaitan dengan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat teoretis 
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a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

guru Bahasa Indonesia, agar penerapan metode atau teknik 

pembelajaran Bahasa Indonesia dan pembelajaran bermain drama 

dapat meningkat. 

b. Dapat menambah khazanah ilmu bahasa Indonesia. 

c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

bagi guru, untuk menerapkan metode atau teknik yang sesuai untuk 

pembelajaran drama. 

b. Bagi siswa dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa 

dalam belajar sastra khususnya drama dan dapat meningkatkan 

keterampilan bermain drama siswa. 

c. Dapat menjadi bahan renungan bagi pihak-pihak yang bertanggung 

jawab terhadap pendidikan, dalam hal ini pemerintah sebagai 

penyelenggara dan guru sebagai pelaksana, agar dapat menyuguhkan 

pendidikan yang lebih berkualitas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pengajaran bahasa dan sastra memiliki kelemahan yaitu terletak pada metode,  

teknik dan media pengajaran yang kurang tepat. Padahal, metode, teknik dan 

media pengajaran yang tepat dapat meningkatkan keterampilan siswa terhadap 

materi yang diajarkan. Oleh sebab itu, beberapa peneliti  mengadakan penelitian 

tentang metode, teknik dan media pengajaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain drama. Dengan metode, teknik 

dan media yang dianggap sesuai dan efektif untuk pengajaran maka keterampilan 

bermain drama siswa akan semakin tinggi. Beberapa penelitian tentang drama. 

Hasil penelitian itu antara lain: 

Muchlis (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Bermain Peran Melalui Penggunaan Media Video Drama pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Bekonang 1 Tahun 2007/2008 (penelitian tindakan kelas), menjelaskan 

bahwa media video drama terbukti dapat meningkatkan keterampilan bermain 

peran siswa dalam pembelajaran apresiasi sastra di sekolah. Dengan mengangkat 

tema yang sama dengan peneliti  yaitu tentang bermain peran atau bermain drama 

serta subjek penelitian serta fokus penelitian sama. Muchlis dan peneliti sama-

sama meneliti pada siswa kelas V SD dan fokus penelitiannya  lebih mengarah 

pada apresiasi pementasan drama, meskipun masih sebatas pada pementasan 

penggalan drama (fragmen) mengingat masih rendahnya jenjang pendidikan yaitu 
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tingkat dasar, serta lebih menitik beratkan pada aspek afektif dan psikomotorik. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Permainan 

(Dolanan) Anak dalam pembelajaran bermain drama. 

Hartini (2008) dalam penelitiannya yang  berjudul Peningkatan Keterampilan 

Memerankan Drama dengan Teknik Partisipasi Guru pada Siswa Kelas XI IPA 3 

SMA  Islam Sultan Agung 1 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007 mengkaji 

manfaat partisipasi guru sebagai teknik meningkatkan keterampilan memerankan 

drama pada siswa. Hasil penelitian, terbukti bahwa teknik partisipasi guru dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam memerankan drama. Kelebihan teknik 

partisipasi guru yaitu dapat mengubah perilaku siswa yang semula pasif menjadi 

aktif dalam pembelajaran. Dengan mengangkat tema yang sama dengan peneliti 

yaitu tentang Bermain Drama, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini yaitu sama-sama dalam objek 

penelitian Bermain Drama yang menitik beratkan pada kawasan afektif dan 

psikomotorik, sedangkan perbedaannya dalam hal penggunaan teknik, subjek 

penelitian dan objek penelitian, juga pada fokus penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hartini menggunakan teknik partisipasi dengan mengambil subjek 

penelitian pada siswa SMA. Agak berbeda dengan penelitian oleh peneliti, yaitu 

peneliti menggunakan teknik Permainan (Dolanan) Anak sebagai teknik 

pembelajaran bermain drama, mengambil subjek penelitian pada siswa SD. 

Amaniyah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Motivasi 

Siswa dalam Bermain Peran Melalui Media Audiovisual dengan Teknik 

Klarifikasi Nilai atau VCT (Value Clarification Techniq) Siswa Kelas VIII A SMP 
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Negeri 2 Sarang Tahun Ajaran 2007/2008 mengkaji  tentang Media dan Teknik 

pembelajaran bermain peran dengan menggunakan Media VCD dan Teknik VCT. 

Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain drama. 

Hasil yang dicapai terbukti bahwa dari hasil siklus I dan siklus II. Hasil angket 

prasiklus dari yang semula 58,36% pada siklus I menjadi 68,04% dan pada siklus 

II  meningkat menjadi 82,19. Adapun rata-rata peningkatannya mencapai 14,15%. 

Sedangkan pada hasil jurnal pada prasiklus dari 60,98% pada siklus I  menjadi 

65,67% dan pada siklus II meningkat menjadi 80,90. Adapun rata-rata 

peningkatannya mencapai 15,23%. Kelebihan media VCD dan teknik VCT yaitu 

siswa dapat menentukan nilai yang diinginkan dengan konsekuensi harus 

menampilkan yang terbaik dalam memerankan drama, siswa dapat melakukan 

interaksi yang positif, dan aktif ketika pembelajaran berlangsung. Penelitian 

tersebut menggunakan media VCD dan teknik VCT yang terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain drama.  

Tidak jauh beda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

pembelajaran bermain drama dengan menggunakan teknik Permainan (Dolanan) 

Anak yang digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 

drama pada siswa Sekolah Dasar. 

Agustina (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Bermain Drama Anak-anak dengan Metode Perkampungan Sastra Pada Siswa 

Kelas V sd Negeri 01 Sekaran Gunungpati Semarang Tahun Ajaran 2006/2007 

Mengkaji tentang metode pembelajaran drama dengan metode perkampungan 

sastra yang berkonsep belajar dengan menyenangkan. Hasil Penelitian terbukti 
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bahwa kemampuan siswa kelas V SDN Sekaran 01 Gunungpati Semarang 

menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat pada kemampuan siswa  bermain 

drama meningkat sebesar 8,71. Pada siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 63,46 

pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 7,25. Perilaku belajar siswa juga 

berubah menjadi positif. Hal ini terlihat dari hasil data nontes yang menunjukkan 

tingkat motivasi siswa dalam bermain drama meningkat. Adapun peningkatan 

motivasi bermain drama siswa pada siklus I 74,44%, pada siklus II 77,99%, 

sehingga mengalami peningkatan sebesar 3,55%. Kelebihan metode 

Perkampungan Sastra yaitu siswa dapat belajar sekaligus bermain dalam 

pembalajaran bermain drama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina tidak jauh beda dengan penelitian ini, 

yaitu bahwa peneliti akan melakukan penelitian bermain drama dengan teknik 

Permainan (dolanan) Anak. Teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam pembelajaran drama pada siswa Sekolah Dasar. 

Kussatyo (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Siswa Dalam Bermain Drama Melalui Pendekatan Inquiri. Hasil 

penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa Pendekatan Inquiri dapat 

meningkatkan kemampuan bermain drama. Pendekatan Inquiri dalam bermain 

drama ini meningkatkan minat belajar siswa menjadi lebih tinggi sehingga 

akhirnya mampu meningkatkan keterampilan bermain drama siswa. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai teknik yang digunakan 

dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Permainan 
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(Dolanan) Anak yang digunakan untuk membangkitkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran bermain drama. 

Dari penelitian-penelitian peningkatan keterampilan bermain drama pada 

siswa dan penelitian tentang apresiasi drama untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir dan meningkatkan hasil belajar siswa, peneliti mencoba membuat 

penelitian yang menggabungkan  keduanya yaitu peningkatan keterampilan 

bermain drama melalui teknik Permainan (Dolanan) Anak yang diterapkan pada 

anak usia sekolah dasar. Peneliti menempatkan objek penelitian di SD karena 

dengan menanamkan pembelajaran yang tepat sejak usia dini dan usia sekolah 

dapat membentuk sikap dan sifat yang positif. Dengan demikian penelitian ini 

diduga dapat meningkatkan keterampilan bermain drama guna meningkatkan 

kreativitas berpikir dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang akan dipaparkan berkaitan dengan penelitian ini meliputi: 

Pengertian Drama, Bentuk Drama, Unsur-unsur Drama, Langkah-Langkah 

pementasan Bermain Drama, Pembelajaran drama dan tujuan pengajarannya, 

Teknik Permainan (Dolanan) Anak dalam Pembelajaran Bermain Drama, 

Penerapan Teknik Permainan (Dolanan) Anak dalam Pembelajaran Memerankan 

Tokoh Drama. 

2.2.1 Pengertian Drama 

Pada dasarnya kata Drama semula berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

perbuatan atau pertunjukkan (Suharianto 2005: 58).  
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Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-

dialog para tokohnya. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat 

sementara, sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk dipentaskan. Dengan 

demikian, tujuan utama drama bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca 

novel atau puisi. Drama yang sebenarnya adalah jika naskah sastra tadi telah 

dipentaskan. Pokok drama adalah cerita yang membawakan tema tertentu, 

dungkapkan oleh dialog dan perbuatan para pelakunya (Sumardjo & Saini dalam 

Nuryatin 2005 : 56). 

Menurut Dietrich (dalam Zamroni 2006: 1) drama adalah cerita konflik 

manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan dengan menggunakan 

percakapan dan action pada pentas di hadapan penonton (audience). Sejalan 

dengan Dietrich, Semi (1988:156) berpendapat bahwa Drama adalah cerita atau 

tiruan perilaku manusia yang dipentaskan. 

Hasanuddin (1996:7) berpendapat bahwa Drama merupakan suatu genre 

sastra yang ditulis dalam bentuk dialog-dialog dengan tujuan untuk dipentaskan 

sebagai karya seni pertunjukkan. Drama sebagai suatu karya sastra mempunyai 

dua dimensi karakter, yaitu sebagai genre sastra dan sebagai seni lakon, seni peran 

dan seni pertunjukkan. 

Dalam buku  Harymawan (1988: 5) pengertian drama dibagi menjadi tiga 

jenis. Pertama, drama adalah kualitas komunikasi, situasi, action, (segala apa 

yang terlihat dalam pentas) yang menimbulkan perhatian, kehebatan (exciting), 

dan ketegangan pada pendengar/penonton. Kedua, drama adalah hidup yang 

dilukiskan dengan gerak (life presented in action). Ketiga, drama adalah cerita 
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konflik manusia dalam bentuk dialog, yang diproyeksikan pada pentas dengan 

menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton (audience). Dari ketiga 

kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa drama adalah suatu 

komunikasi yang mengandung konflik yang dilukiskan dengan gerak dan dialog 

serta dipentaskan di depan penonton.  

Sejalan dengan pendapat Harymawan, Waluyo juga mendefinisikan bahwa 

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 (Waluyo 2003: 1). Perbedaan kedua pendapat 

tersebut terdapat pada penekanan konflik. Waluyo lebih menekankan bahwa 

konflik yang dihadirkan dalam drama merupakan konflik batin dan potret 

kehidupan manusia, sedangkan Harymawan lebih menyoroti gerak dan dialog saat 

pementasan. 

Moulton (dalam Tarigan, 1993: 73) menyatakan bahwa drama adalah 

hidup yang ditampilkan dalam gerak (life presented in action). Sejalan dengan 

pendapat tersebut Wiyanto (2002: 2) menjelaskan bahwa tontonan drama 

menonjolkan percakapan (dialog) dan gerak-gerik para pemain (akting) di 

panggung. Percakapan dan gerak-gerik itu memeragakan cerita yang  tertulis 

dalam naskah.  
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Berdasarkan pengertian drama di atas dapat disimpulkan  bahwa drama 

adalah sebuah karya sastra atau sebuah komposisi yang melukiskan kehidupan 

dan perilaku manusia dalam bentuk dialog untuk dipentaskan. 

 

2.2.2 Bentuk Drama 

Drama dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, bentuk pertama yaitu 

naskah drama, dan kedua yaitu drama pentas. 

1. Drama Naskah  

 Drama naskah disebut juga sastra lakon. Naskah drama dibangun oleh 

struktur fisik (Kebahasaan) dan struktur bathin (semantik, makna). Wujud 

fisik sebuah naskah drama adalah dialog atau ragam tutur (Waluyo 

2003:6). 

2. Drama Pentas 

Drama pentas adalah jenis kesenian mandiri, yang merupakan integrasi 

antara berbagai jenis kesenian seperti musik, tata lampu, seni lukis (dekor, 

panggung), seni kostum, seni rias, dan sebagainya (Waluyo 2003:2). 

Ada beberapa orang yang menghubungkan antara bermain drama sebagai 

seni teater. Secara etimologis (asal kata) teater berarti gedung pertunjukkan 

(auditorium). Kata teater dalam arti luas berarti segala tontonan yang 

dipertunjukkan di depan orang. Dalam arti sempit berarti drama, kisah hidup 

dalam kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang 

banyak, dengan media: percakapan, gerak dan laku, dengan atau tanpa dekor 

(layar dan sebagainya), didasarkan pada naskah yang ditulis (hasil seni sastra) 
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dengan atau tanpa musik, nyanyian, tarian (Harymawan 1993:2). Dari pengertian 

di atas dapat dijelaskan bahwa teater merupakan suatu kegiatan bermain drama 

yang dipentaskan di depan audiens (penonton). 

 

2.2.3 Unsur-unsur Pementasan Drama 

Karya sastra drama barulah sempurna bila sudah dipentaskan. Dikatakan 

sempurna apabila memenuhi beberapa unsur-unsur pementasan. Adapun beberapa 

unsur pementasan drama sebagai berikut. 

2.2.3.1 Lakon atau Cerita 

Lakon atau cerita merupakan unsur yang esensial dalam sebuah drama. 

Berangkat dari lakon atau cerita inilah para pelaku menampilkan diri didepan 

penonton, baik dengan gerak-geriknya (akting) maupun wawankatanya (dialog). 

Selanjutnya dari perpaduan antara lakon, gerak dan wawankata itulah kita sebagai 

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

Secara struktural, lakon atau cerita dalam sebuah drama terdiri atas lima 

bagian, yaitu (1) Pemaparan atau eksposisi (penjelasan situasi awal suatu cerita), 

(2) penggawatan 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) penyelessaian atau 

kongkulasi (bagian cerita yang berfungsi mengembalikan lakon pada kondisi 

awal). 

2.2.3.2 Pemain 
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Pemain atau pemeran adalah orang-orang yang menerjemahkan dan 

sekaligus menghidupkan setiap deretan kata-kata dari sebuah naskah drama. 

Pemain berfungsi sebagai alat pernyataan watak dan penunjang tumbuhnya alur 

cerita (Suharianto 2005: 61). 

Dalam pementasan sebuah drama, pemain (aktor) bertugas menghafalkan 

percakapan yang tertulis dalam naskah drama. Seorang pemain harus menafsirkan 

watak tokoh yang diperankan, seraya mencoba memeragakan gerak-geriknya. 

Pemain harus berlatih berulang-ulang supaya peragaan yang dibawakannya benar-

bennar sesuai dengan yang dikehendaki naskah drama. 

2.2.3.3 Tempat 

Unsur tempat dalam sebuah drama adalah suatu tempat yang dapat 

digunakan sebagai pertunjukkan. Dalam hal ini, tempat yang dimaksud adalah 

gedung, lapangan atau arena. Tempat tidak hanya dibutuhkan oleh para pemain, 

namun juga oleh para penonton. Oleh karena itu, tempat yang memenuhi syarat 

akan sangat mendukung terjadinya sebuah pagelaran yang baik (Suharianto 2005: 

62). 

2.2.3.4 Penonton atau Publik 

Penonton atau publik yang dimaksudkan di sini adalah penonton yang 

aktif, yang dengan kesungguhan hati berusaha menyambut ajakan berdialog 

pengarang drama yang disalurkan lewat para pelaku. Dengan menempatkan 

penonton pada kedudukan seperti itu, maka sebuah drama atau pementasan baru 

dapat diharapkan berhasil apabila terdapat tiga hal, yaitu lakon atau cerita yang 

baik, para pelaku yang pandai, dan para penonton yang mengerti. Tidak 
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dipenuhinya salah satu daari ketiga hal di atas, tidak pernah akan kita dapatkan 

pementasan atau drama yang dapat dikatakan berhasil atau baik (Suharianto 2005: 

62-63). 

2.2.3.5 Tata Pentas dan Dekorasi 

Yang dimaksud Tata Pentas dan Dekorasi dalam pementasan drama 

biasanya disesuaikan dengan kebutuhan lakon dan penontonnya. Dalam hal ini, 

penonton diberi kenyamanan dan lakon diberikan kemudahan dalam 

pengimajinasiannya. Oleh karena itu, tata pentas dan dekorasi yang baik akan 

sangat mendukung terjadinya sebuah pemntasan yang baik. 

2.2.3.6 Tata Rias dan Busana 

Yang dimaksud Tata rias dan busana ini adalah untuk menciptakan peran 

sesuai dengan tuntutan lakon yang akan dibawakan. Adapun fungsi pokok rias 

adalah untuk membantu seorang tokoh dalam mengubah watak baik dari segi 

fisik, psikis, dan sosial. Tujuan utama fungsi tata rias adalah untuk memberikan 

tekanan terhadap peran yang akan dibawakan oleh seorang pemain. 

Seperti halnya rias, tata busana juga akan membantu seorang pemain 

dalam membawakan peran sesuai dengan tuntutan lakon melalui latihan 

penyesuaian diri dengan rias dan kostum yang dipakainya. 

2.2.3.7 Tata Lampu 

Tata lampu bertujuan untuk memberikan pengaruh psikologis seorang 

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

waktu suasana pentas yang berlangsung 

2.2.3.8 Ilustrasi Musik dan Tata Suara 
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Dalam sebuah pementasan drama, Ilustrasi musik 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 pemain untuk menguatkan penghayatan peran.  

Suara yang jelas dalam pengucapan dialog akan membuat penonton dapat 

menangkap jalan cerita drama yang dipentaskan. Adapun ucapan yang jelas 

adalah ucapan yang bisa terdengar setiap suku kata-nya. 

 

2.2.4 Langkah-langkah dalam Bermain Drama 

Sebuah pementasan drama dapat dikatakan berhasil baik dan sukses 

apabila mengikuti beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Adapun 

beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan sebuah 

pementasan yang baik terdiri atas 3 tahapan, yaitu 1) Prapementasan, 2) Saat 

Pementasan, dan 3) Sesudah Pementasan. Penjabaran tahapan-tahapan tersebut 

sebagai  berikut. 

2.2.4.1 Prapementasan 

Pada sebuah pementasan drama hendaknya mempersiapkan persiapan-

persiapan sebelum pementasan itu ditampilkan, yakni berupa tahap persiapan dan 

tahap latihan. Menurut Djajakusuma dalam Tarigan (1993:98-100) langkah-

langkah yang termasuk dalam persiapan prapementasan antara lain yaitu: 

2.2.4.2 Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh, 

antara lain yaitu: 
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1) 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 menyeleseikan masalah imbalan 

(honorarium) pengarang. 

3) Menentukan Sutradara 

Menurut Harymawan (1988: 62) Sutradara ialah karyawan yang 

mengkoordinir segala anasir teater atau drama dengan paham, kecakapan serta 

daya khayal yang inteligen sehingga mencapai suatu pertunjukkan yang 

berhasil. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam hal 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 menentukan 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 warna pementasan yang akan 

mendukung suatu pementasan drama. Seorang sutradara juga berfungsi untuk 

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

kecakapan sutradara dapat mewujudkan suatu pementasan drama yang total 

(maksimal). 

4) Memilih Pembantu Sutradara  

Para pembantu itu diantaranya, perencana set (dekorasi, penata 

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

yang dapat mewakili atau menggantikan sutradara sewaktu-waktu jika 

diperlukan. 

5) Memperlajari Naskah 

Mempelajari naskah bertujuan agar dapat mengenal tema, konflik, dan 

klimaks yang terdapat dalam naskah yang akan dipentaskan. Langkah ini 

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

menganalisis setiap tokoh beserta wataknya serta hubungannya satu sama lain, 

menganalisis pendidikan serta latar belakang tokoh, merencanakan floorplan 

atau rencana pentas yang berhubungan dengan dekorasi lampu, jendela, dan 

sebagainya. 

6) Menyusun Buku Kerja 

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

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

dan lain-lain. 
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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. 

2.2.4.3 Tahap Latihan 

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

1) Latihan Membaca 

Latihan membaca 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 blocking bertujuan untuk menentukan bloking seiap 

pemain, yakni gerak dan pengelompokkan 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) Laihan Pelicin 

Latihan pelicin bertujuan agar pemain benar-benar menjalani dan 

memerankan denagn baik dalam menghayati suka-dukanya, perjuangannya, 
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kejayaannya, serta kegagalan yang akan nampak pada diri tokoh yang akan 

diperankan olehnya. 

5) Latihan Umum 

Latihan umum merupakan latihan akhir guna mempersiapkan semua 

kebutuhan pentas dari kesiapan para pemain, para karyawan pentas, dan lain-

lain. Latihan ini diadakan untuk membiasakan para pemain dengan respon dan 

reaksi dari para penonton agar pada saat pementasan yang sebenarnya mereka 

tidak gugup dan benar-benar sudah siap. 

2.2.4.4 Pementasan 

Yang dimaksud pementasan ialah proses, cara, perbuatan mementaskan 

naskah drama dari hasil latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Atau dengan 

kata lain diartikan bahwa pementasan merupakan puncaknya dari hasil latihan 

yang ditempuh selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai mencapai 

berbulan-bulan lamanya untuk mementaskan hasil karya berupa gerak akting. 

Akting baru dalam pementasan kemungkinan dapat terjadi apabila dalam 

hati pemain ada kehendak. Kehendak atau niat pemain harus dilengkapi dengan 

imajinasi (membayangkan sesuatu). Pengimajinasian dapat ditingkatkan atau 

ditumbuhkan dengan sering mengapresiasi karya sastra baik berupa puisi maupun 

cerpen atau novel (Wiyanto 2002:60). 

Pada saat pementasan yang perlu diperhatikan oleh pemain adalah dalam 

hal akting harus menampilkan pengimajinasian secara, artinya pemain dalam 

menampilakan pengimajinasiannya tidak berlebihan. Dalam situasi seperti itu, 

pemin tidak boleh memperlihatkan kepura-puraannya saat pementasan. Pemain 
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harus meyakinkan penonton sehingga penonton merasa bahwa pemain 

menampilkan pengimajinasiannya secara nyata. 

2.2.4.5 Pasca-Pementasan 

Dalam pasca-pementasan, pementasan yang sudah berlangsung diadakan 

penilaian-penilaian terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dram seperti: 

kinesik (gerak tubuh), intonasi, pelafalan, dan ekspresi. Terdapat juga sran dan 

kritikan terhadap pementasan yang sudah berlangsung dengan tujuan mengerti 

kekurangan-kekurangan pementasan guna refleksi terhadap pementasan 

selanjutnya.  

2.2.4.5.1 Tahap tindak lanjut  

Pada tahap tindak lanjut yang harus dilakukan adalah dengan 

menindaklanjuti kekurangan-kekurangan yang telah disimpulkan pada saat 

evaluasi pasca-pementasan, dengan cara memperbaiki, melakukan latihan-latihan, 

agar saat pementasan selanjutnya lebih maksimal dan terarah. 

 

2.2.5 Teknik Permainan (Dolanan) Anak dalam Pembelajaran Memerankan 

Tokoh Drama 

Pembelajaran memerankan tokoh drama pada tingkat pendidikan sekolah 

dasar hendaknya mampu mewadahi dunia anak-anak. Selain sebagai tempat untuk 

mengekspresikan diri, juga tempat bermain dan memperoleh kesenangan dalam 

kelompok. Hal ini berarti bahwa drama anak-anak harus dibangun dengan hal-hal 

yang ada dilingkungan anak, sesuai dengan karakteristik tingkat perkembangan 

anak, dan sesuai dengan ciri fisik anak. Selain itu, drama anak haruslah 
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dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan anak. Salah satu 

bentuk kegiatan tersebut adalah ’permainan’ anak-anak. 

Permainan adalah suatu laboratorium ketika anak dapat menerapkan 

keterampilan baru yang dipelajari dengan cara yang tepat (Hidayatullah 2008: 2). 

Menurut Loy (dalam Hidayatullah 2008: 5) menyatakan permainan adalah 

berbagai bentuk kompetensi bermain penuh yang hasilnya ditentukan oleh 

keterampilan fisik, strategi, atau kesempatan, yang dilakukan secara perseorangan 

atau gabungan. Sejalan dengan pendapat Loy, Morris (dalam Hidayatullah 2008: 

5) juga berpendapat mengenai pengertian permainan adalah konteks sukarela yang 

didasari peraturan dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dengan jelas. 

Dari pernyataan beberapa pengertian permainan di atas, peneliti dapat 

mengambil simpulan bahwa ’Permainan’ merupakan kegiatan yang secara umum 

dilakukan anak secara wajar dan lugas, oleh sekelompok anak, dengan atau tanpa 

penokohan, diiringi dengan nyanyian atau tanpa nyanyian, dilakukan disaat-saat 

tertentu, dengan pola permainan yang khas, dan dengan bentuk sajian arena. 

Berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

menggunakan teknik ’permainan’ anak sebagai sarana dasar untuk meningkatkan 

keterampilan memerankan tokoh drama pada pembelajaran bermain drama. Hal 

tersebut disebabkan ’permainan’ memiliki unsur yang mirip dengan unsur-unsur 

drama. Permainan anak sangat beragam, sesuai dengan daerah dimana anak 

berada. Masing-masing daerah memiliki ragam permainan anak yang khas dan 

unik. Permainan-permainan ini ada yang memiliki kemiripan dengan daerah 
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lainnya, namun juga ada yang berbeda, dan bahkan hanya ada di suatu daerah 

tertentu saja.  

Teknik Permainan (Dolanan) Anak merupakan Teknik pembelajaran yang 

memanfaatkan permainan atau dolanan anak sebagai pembelajaran memerankan 

tokoh drama. Pembelajaran tersebut menggunakan kondisi tiruan yang berbentuk 

permainan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa teknik permainan anak 

memiliki unsur yang sangat mirip dengan unsur-unsur drama. Sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pembelajaran memerankan tokoh 

drama dengan menggunakan teknik permainan anak-anak. Teknik permainan 

dilakukan bertujuan untuk menghemat waktu dan mempermudah penilaian 

pembelajaran drama. Keunggulan teknik permainan atau dolanan Anak yaitu 

siswa dapat belajar sastra dengan bermain yang menyenangkan. 

Pembelajaran menggunakan teknik permainan (dolanan) anak merupakan 

kegiatan pembelajaran yang berdasarkan jati diri siswa. Pembelajaran 

menggunakan teknik ini dilakukan dengan cara memadukan pembelajaran dengan 

berbagai pendekatan, metode, dan teknik dalam sebuah proses pembelajaran. 

Paduan tersebut utamanya berkaitan dengan pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran drama dengan pembelajaran konvensional yang lazim dilaksanakan 

di sekolah dasar. Dengan perpaduan tersebut, siswa akan lebih bebas berekspresi.  

Teknik permainan (dolanan) Anak dalam pembelajaran drama dapat 

dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam pembelajaran drama, kelas 

dikondisikan seperti setting permainan (dolanan) anak. Ada beberapa permainan 

yang akan dimanfaatkan saat pembelajaran, yaitu Jaranan (Kuda-kudaan), Pasar-
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pasaran, Manten-mantenan,  dan Cublak-cublak Suweng. Permainan (Dolanan) 

tersebut sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh anak-anak Sekolah Dasar. 

 

2.2.6 Pelaksanaan Teknik Permainan (Dolanan) Anak dalam Pembelajaran 

Memerankan Tokoh Drama 

Teknik Permainan (dolanan) anak dalam pembelajaran memerankan tokoh 

drama digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. Tujuan Instruksional dari 

keterampilan bermain drama adalah agar siswa mampu memerankan tokoh drama 

dengan lafal, intonasi, ekspresi, dan gerak yang tepat. 

Teknik Permainan (Dolanan) Anak yang penulis rancang dapat di lakukan 

di dalam atau di luar kelas. Hal ini bergantung pada situasi dan kondisi 

pembelajaran saat itu. Apabila waktunya memungkinkan, siswa bisa diajak ke luar 

kelas dan mencari tempat untuk melakukan kegiatan pembelajaran memerankan 

tokoh drama dengan menggunakan permainan (dolanan) anak sebagai 

pengekspresian pikiran dan perasaan mereka. Langkah ini merupakan salah satu 

cara untuk mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar. 

Pelaksanaan Teknik Permainan (Dolanan) Anak dalam pembelajaran 

memerankan tokoh drama harus dipertimbangkan betul-betul oleh guru atau 

peneliti agar tujuan pembelajaran tercapai. Hal ini disebabkan keadaan atau 

kondisi jiwa siswalah yang menjadi objek pembelajaran.  

Adapun Pelaksanaan pembelajaran memerankan tokoh drama dengan 

menggunakan teknik permainan (dolanan) anak dibagi menjadi dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama, (1) Guru menjelaskan kepada siswa mengenai 
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kegiatan bermain drama dengan menggunakan teknik permainan (dolanan) anak, 

(2) guru dan siswa merencanakan proses kerja kelompok. Jumlah siswa tiap 

kelompok antara 5-7 siswa, (3) Guru mendeskripsikan cara memerankan tokoh 

drama, serta cara mementaskan drama. (4) Guru memimpin siswa dalam 

mempraktikkan pelatihan memerankan tokoh drama. (5) Guru membagikan 

naskah drama, (6) Guru mendeskripsikan jalan cerita drama dan tokoh yang akan 

dipentaskan. (7) Siswa berlatih secara berkelompok (dibimbing oleh guru), (8) 

Guru memilih kelompok yang paling siap tampil sebagai  contoh, dipilih 

kelompok yang lebih dahulu paling siap, dan bergiliran dengan kelompok 

berikutnya. (9) Guru mengevaluasi hasil latihan secara keseluruhan penampilan 

tiap-tiap kelompok, kemudian menugasi siswa untuk mempersiapkan pementasan 

pada pertemuan berikutnya dengan baik. 

Sedangkan pertemuan kedua,  Praktik bermain drama, siswa melaksanakan 

pementasan bermain drama sederhana dengan setting arena permainan dan 

property yang sederhana sebagai stimulus  motivasi siswa dalam bermain drama. 

Kelompok lain diminta menilai penampilan kelompok yang sedang pentas dengan 

cara pemberian hadiah pada kelompok terbaik. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Survei awal yang peneliti lakukan sebelum tindakan dilaksanakan, diperoleh 

gambaran bahwa keterampilan memerankan tokoh drama siswa kelas V SD 

Negeri Gunungsimping 03 Cilacap rendah. Hal ini dikarenakan metode mengajar 

guru yang monoton. Guru hanya memberikan teori-teori saja, namun dalam hal 
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praktiknya sedikit dilakukan. Selain itu tidak adanya metode/teknik pembelajaran 

yang dapat memberikan pengalaman yang nyata bagi siswa bagaimana 

memerankan tokoh drama sesuai peranan yang dibawakan. Selain itu terlihat 

bahwa suasana  pembelajaran kurang kondusif, terlihat dari antusiasme para siswa 

yang kurang dalam proses pembelajaran, sehingga minat dan motivasi  serta 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat dikatakan rendah. 

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut perlu dilakukan usaha pemecahan. 

Supaya keterampilan bermain drama siswa meningkat, maka peneliti memberikan 

solusi berupa permainan (dolanan) anak sebagai teknik pembelajaran untuk 

diterapkan dalam pembelajaran drama. Penelitian ini menggunakan teknik 

pembelajaran dari guru kepada siswa untuk mengukur keterampilan memerankan 

tokoh drama mereka. Peneliti bekerjasama dengan  guru untuk membangkitkan 

minat dan memberikan pengalaman nyata kepada siswa dengan menerapkan 

teknik permainan (dolanan) anak dalam pembelajaran. 

Salah satu upaya menarik minat siswa adalah dengan pemberian 

reward/penghargaan pada kelompok siswa yang mampu mementaskan drama 

dengan baik. Bila tindakan-tindakan tersebut dilakukan, maka di duga 

pembelajaran drama dapat berlangsung  aktif dan menarik serta semakin 

meningkatkan minat dan motivasi siswa sehingga berimbas pada meningkatnya 

pula keterampilan bermain drama siswa. Di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya drama pada keterampilan memerankan tokoh drama dengan teknik 

permainan (dolanan) anak ini nantinya siswa diajak untuk bermain sekaligus 

belajar dan siswa dapat memerankan tokoh dalam teknik permainan yang 
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dilakukan mereka. Perwujudan pembelajaran drama yang demikian itu, cenderung 

membuat siswa akan lebih tertarik, senang, aktif dan termotivasi. 

Pada akhirnya dapat diduga keterampilan bermain drama siswa meningkat, 

sebab guru mengajar menggunakan teknik pembelajaran yang menarik minat 

siswa untuk belajar. Peneliti berpendapat bahwa pemberian suasana baru 

menggunakan teknik pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam 

mengikuti dan mempelajari pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya 

pada keterampilan memerankan tokoh drama. Adapun alur kerangka berpikir ini 

terlihat pada bagan 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI AWAL 
 Siswa tidak memperoleh pengalaman nyata dalam pembelajaran 

bermain drama 

 Minat dan motivasi serta keaktifan siswa rendah 

 Keterampilan bermain drama rendah 

TINDAKAN 
 
Pembelajaran Bermain Drama dengan Teknik Permainan 
(Dolanan) Anak 

KONDISI AKHIR 

 Siswa memperoleh pengalaman nyata dalam pembelajaran 

bermain drama 

 Minat dan motivasi serta keaktifan siswa meningkat 

 Keterampilan bermain drama meningkat 



 

 

34

2.4 Hipotesis Tindakan 

Dengan menggunakan teknik Dolanan Anak, keterampilan siswa dalam 

bermain drama dapat meningkat, serta dapat terjadi perubahan perilaku belajar 

dan minat dalam bermain drama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Prosedur Penelitian 

  Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Desain penelitian 

tindakan kelas ini menggunakan desain Kemmis dan Taggart (dalam Arikunto 

2006: 92-93) yang merupakan bentuk kajian yang bersifat reflektif. Kajian 

dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kemantapan rasional tindakan-

tindakan yang dilakukan serta memperbaiki kondisi-kondisi praktik pembelajaran 

sebelumnya. 

 Prosedur Penelitian tindakan kelas ini diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran bermain drama. Penelitian ini dilakukan atas empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat tahap tersebut 

digunakan secara sistematis dan diterapkan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan 

siklus II. 

 Desain penelitian dua siklus menurut Kemmis: 

P RP 

  

 R    T     R    T   T 

  

 

        O             O 

Bagan 2 Desain Penelitian 

 
S I 

 
S II 
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Keterangan: 

SI : Siklus I   O : Observasi 

SII : Siklus II   R : Refleksi 

P : Perencanaan              RP       : Revisi Perencanaan  

T : Tindakan 

 Berdasarkan bagan di atas, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut. 

3.1.1 Prosedur Tindakan Pada Siklus I 

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

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Proses penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Pada tahap ini peneliti menyiapkan perencanaan yang matang untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Perencanaan dipersiapkan dari tahap 

awal sampai tahap akhir penelitian, sehingga hasil dapat mencapai target yang 

optimal. Adapun tahap-tahap perencanaan peneliti dalam mempersiapkan proses 

pembelajaran memerankan tokoh drama melalui teknik permainan (dolanan) anak 

dengan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut, (1) melakukan observasi 

awal, (2) menyusun rencana pembelajaran dengan teknik permainan (dolanan) 

anak dalam pembelajaran memerankan drama untuk kelas V SD  dan untuk 

panduan guru, (3) menyusun instrumen tes (tes perbuatan), dan nontes (angket, 

observasi, jurnal guru dan dokumentasi foto), (4) persiapan alat bantu dan bahan 

ajar, (5) menyusun alat evaluasi, dan (6) berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan teman sejawat. 
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3.1.1.2 Tindakan 

 Dalam tahap ini guru melaksanakan proses pembelajaran dengan tindakan 

yang sesuai dengan perencanaan. Tindakan pada tahap ini terdiri dari 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

1) Pendahuluan 

  Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran keterampilan bermain drama dengan menanyakan 

keadaan siswa, menyiapkan kondisi media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran, dan menjelaskan tujuan pembelajaran secara umum, yaitu 

keterampilan memerankan tokoh drama. 

2) Inti 

Pada tahap inti, langkah-langkah pelaksanannya, yaitu (1) Guru 

menjelaskan kepada siswa mengenai pembelajaran memerankan tokoh 

drama dengan menggunakan teknik permainan (dolanan) anak, (2) guru 

dan siswa merencanakan proses kerja kelompok. Jumlah siswa tiap 

kelompok antara 5-7 siswa, (3) Guru mendeskripsikan cara memerankan 

tokoh drama, serta cara mementaskan drama. (4) Guru memimpin siswa 

dalam mempraktikkan pelatihan memerankan tokoh drama. (5) Guru 

membagikan naskah drama, (6) Guru mendeskripsikan jalan cerita drama 

dan tokoh yang akan dipentaskan. (7) Siswa berlatih secara berkelompok 

(dibimbing oleh guru), (8) Guru memilih kelompok yang paling siap 

tampil sebagai  contoh, dipilih kelompok yang lebih dahulu paling 

siap, dan bergiliran dengan kelompok berikutnya. (9) Guru mengevaluasi 
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hasil latihan secara keseluruhan penampilan tiap-tiap kelompok, kemudian 

menugasi siswa untuk mempersiapkan pementasan pada pertemuan 

berikutnya dengan baik, (10) Guru menugasi siswa untuk mempersiapkan 

pementasan pada pertemuan selanjutnya. 

3) Penutup 

  Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa melaksanakan refleksi 

terhadap pembelajaran drama dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak. 

Peneliti membagikan lembar angket kepada siswa tentang teknik 

Permainan (Dolanan) Anak, agar siswa dapat memberikan tanggapan, 

kritikan, saran, dan kesan pada metode yang digunakan oleh peneliti. Pada 

akhir pembelajaran peneliti bersama siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari hari itu. 

 

3.1.1.3 Observasi 

 Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan observasi langsung, menggunakan 

angket dan jurnal guru. Peneliti mencatat siswa yang aktif, yang pasif, yang 

meremehkan, yang kreatif, yang antusias, dan yang kurang memperhatikan 

pembelajaran drama dengan teknik permainan (dolanan) anak. Tahap ini sangat 

penting dan membutuhkan pengamatan yang diteliti dan sabar demi memberikan 

masukan pada perbaikan siklus selanjutnya. 
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3.1.1.4 Refleksi 

 Pada tahap refleksi ini peneliti akan melihat hasil dari tahap tindakan dan 

observasi pada siklus I. Dari hasil tersebut, jika masih banyak siswa yang bersikap 

negatif terhadap proses pembelajaran atau kekurangan seperti yang dijelaskan 

dalam hasil observasi, hal ini dapat diperhatikan sebagai bahan perbaikan untuk 

tindakan pada siklus II. Hasil yang positif pada siklus I akan diperhatikan dalam 

siklus II dari faktor sikap siswa dalam kegiatan bermain drama. Dari hasil evaluasi 

tersebut yang dapat dijadikan refleksi adalah (1) pengungkapan hasil pengamatan 

peneliti, (2) pengungkapan tindakan yang telah dilakukan oleh siswa, dan (3) 

pengungkapan perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa selama proses 

pembelajaran. Apabila pada siklus I ditemukan kekurangan-kekurangan atau 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan peneliti dalam kegiatan 

bermain drama, pada siklus II akan ditindaklanjuti dan dilakukan dengan tindakan 

untuk memperbaiki. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Pada Siklus II 

 Proses Tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Poses 

tindakan siklus II dilakukan dengan memperhatikan hasil refleksi siklus I. 

Berdasarkan reflkesi siklus I telah dijabarkan kekurangan-kekurangan yang 

memerlukan perbaikan dalam pembelajaran memerankan tokoh drama dengan 

menggunakan teknik permainan (dolanan) anak, untuk itu dilaksanakanlah siklus 

II. Pelaksanaan sikus II melalui tahap yang sama dengan siklus I, yaitu 



 

 

40

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Paparan selengkapnya tiap 

tahapan pada siklus II diuraikan dibawah ini. 

3.1.2.1Perencanaan 

 Pada tahap ini peneliti merevisi perencanaan. Perencanaan pada siklus II 

ini memperbaiki kekurangan dan kelemahan perencanaan pada siklus I untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Perencanaan dipersiapkan dari tahap 

awal sampai tahap akhir penelitian, sehingga hasil dapat mencapai target yang 

optimal. Adapun tahap-tahap perencanaan peneliti dalam mempersiapkan proses 

pembelajaran bermain drama melalui teknik permainan (dolanan) anak dengan 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut, (1) melakukan observasi awal, 

(2) menyusun rencana pembelajaran dengan teknik permainan (dolanan) anak 

dalam pembelajaran bermain drama untuk kelas V SD  dan untuk panduan guru, 

(3) menyusun instrumen tes (tes perbuatan), dan nontes (angket, observasi, jurnal 

guru, dokumentasi foto), (4) persiapan alat bantu dan bahan ajar, (5) menyusun 

alat evaluasi, dan (6) berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dan teman sejawat. 

3.1.2.2 Tindakan  

 Pada tahap ini peneliti melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat dengan memperbaiki hasil siklus I. Tindakan yang dilakukan pada 

siklus II terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. 

1) Pendahuluan 

 Pada tahap pendahuluan, (1) Guru mengkondisikan siswa agar lebih siap 

mengikuti pembelajaran keterampilan bermain drama dengan menanyakan 
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keadaan siswa, (2) Guru memberi apersepsi pada siswa  dengan melakukan Tanya 

jawab, (3) Guru memberitahukan kepada siswa tujuan dan manfaat pembelajaran 

bermain drama dengan menggunakan  teknik permainan (dolanan) anak, (4) Guru 

memberikan motivasi belajar pada siswa dengan cara memberikan penghargaan 

pada siswa yang aktif mengikuti pembelajaran bermain drama menggunakan 

teknik permainan (dolanan) anak, (5) guru memberikan  letak kesalahan-

kesalahan siswa dalam bermain drama pada siklus sebelumnya. 

2) Inti 

Pada tahap inti Siklus II, (1) Guru memperbaiki atau merevisi kembali 

tindakan pada siklus I, yaitu memperbaiki kesalahan, kelemahan, dan kekurangan 

yang menghambat pembelajaran bermain drama dengan menggunakan teknik 

permainan (dolanan) anak, (2) Guru meminta kepada siswa untuk lebih serius dan 

menghayati pembelajaran, (3) Guru dan siswa memperagakan pelatihan bermain 

drama dan pernafasan bersama-sama, (4) Guru membagikan naskah drama kepada 

siswa. (5) Guru mendeskripsikan jalan cerita drama dan tokoh yang akan 

dipentaskan, (6) Guru menugasi tiap-tiap kelompok untuk berlatih memerankan 

tokoh drama. (7) Guru memilih kelompok yang paling siap tampil sebagai contoh, 

dipilih kelompok yang lebih dahulu paling siap, dan bergiliran dengan kelompok 

berikutnya. (8) Guru mengevaluasi hasil latihan secara keseluruhan penampilan 

tiap-tiap kelompok, kemudian menugasi siswa untuk mempersiapkan pementasan 

pada pertemuan berikutnya dengan baik. 
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3) Penutup 

 Pada tahap penutup,  Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap 

pembelajaran berlangsung. Peneliti membagikan lembar angket kepada siswa, 

mencatat jurnal guru tentang teknik permainan (dolanan) anak yang telah 

dipersiapkan, agar siswa dapat memberi tanggapan, kritikan, dan saran pada 

peneliti. Pada akhir pembelajaran peneliti bersama siswa menyimpulkan materi 

yang akan dipelajari hari itu. 

3.1.2.3 Observasi 

 Pengamatan dilakukan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 

Hal ini dapat dilakukan dengan observasi secara langsung atau menggunakan 

jurnal  dan angket. Peneliti mencatat siswa yang aktif, yang pasif, yang kreatif, 

yang meremehkan, dan yang kurang memperhatikan, yang bercakap-cakap, dan 

lain-lain dalam proses pembelajaran bermain drama. Tahap ini sangat penting dan 

membutuhkan pengamatan yang teliti dan sabar demi memberikan masukan pada 

perbaikan siklus selanjutnya. 

3.1.2.4 Refleksi 

 Pada tahap refleksi siklus II ini peneliti akan melihat hasil dari tahap 

tindakan dan observasi pada siklus II. Dari hasil tersebut diharapkan peneliti dapat 

mengetahui  jawaban tentang peningkatan kemampuan bermain drama dengan 

teknik permainan (dolanan) anak. 
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3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Gunungsimping 03 Cilacap. Penentuan subjek penelitian ini adalah didasarkan 

pada hasil wawancara dengan guru bidang studi Bahasa Indonesia yang 

menyatakan bahwa kemampuan bermain drama siswa kelas V SD Negeri 

Gunungsimping 03 Cilacap belum mencapai hasil yang memuaskan. Siswa SD 

Negeri Gunungsimping 03 Cilacap kelas V terdiri dari 28 siswa, 13 orang siswa 

putra dan 15 orang putri. SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap terletak di daerah 

Cilacap Tengah. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat, berikut pemaparannya. 

3.3.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah Teknik Permainan (Dolanan) 

Anak. Teknik Permainan (Dolanan) Anak merupakan sebuah konsep 

pembelajaran yang memanfaatkan permainan (dolanan) anak pada pembelajaran 

bermain drama. Teknik tersebut digunakan untuk mengkondisikan kelas menjadi 

menyenangkan ketika proses pembelajaran. Dengan demikian siswa dapat 

meningkatkan keterampilannya dalam bermain drama. Di dalam pembelajaran 

bermain drama dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak ini, siswa akan 

merasakan pembelajaran dengan cara bermain, bekerjasama, berorganisasi 

sekaligus membuat kreativitas dalam bidang sastra. 
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 Teknik Permainan (Dolanan) Anak memungkinkan siswa dikondisikan 

dalam situasi permainan (dolanan) Anak. Situasi yang dimaksudkan adalah 

berupa setting yang dikondisikan menyerupai kondisi sebenarnya. Setting tersebut 

mempunyai jalan cerita yang kemudian diperankan oleh siswa. Untuk 

mengefektifkan pembelajaran setiap kelompok terdiri dari 7 sampai 8 orang, 

kemudian tiap kelompok mendapat satu setting jalan cerita yang akan 

didiskusikan oleh tiap-tiap kelompok dalam persiapan pementasan drama mereka. 

Dengan demikian seluruh kelas akan berperan aktif dalam pembelajaran. 

 Dalam organisasi Permainan (Dolanan) Anak ini dapat menghasilkan 

produk sastra berupa puisi, prosa (pembacaan cerpen), dan drama (karya sastra 

lisan). Dalam pembelajaran bermain drama dengan teknik Permainan (Dolanan) 

Anak, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam bermain 

drama pada umumnya dan dapat merubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik 

dalam proses pembelajaran keterampilan bermain drama. 

3.3.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan bermain drama. 

Drama adalah seni yang dilakonkan untuk pementasan. Drama merupakan seni 

bermain peran, dengan menanamkan nilai-nilai kesastraan  dalam memerankannya 

dan nilai-nilai tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat. Dalam kenyataannya nilai-nilai yang ditanamkan ada dalam 

kehidupan bermasyarakat terefleksi lewat pemantasan atau bermain drama. 

Pembelajaran bermain drama melalui teknik Permainan (Dolanan) Anak 

diberikan pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap. Dari 
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pelaksanaan pembelajaran tersebut dapat diperoleh peningkatan minat siswa saat 

melaksanakan pembelajaran bermain drama melalui teknik Permainan (Dolanan) 

Anak. Target yang diberikan peneliti kepada siswa yaitu harus dicapai nilai rata-

rata diatas 6.5 pada siklus I, sedangkan pada siklus II peneliti memberi target rata-

rata mencapai diatas 6.5. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen pada penelitian tindakan kelas ini, menggunakan instrumen tes 

dan nontes. Instrumen tes berisi tes perbuatan yang harus diperagakan oleh siswa 

pada proses tindakan bermain drama. Instrumen nontes berupa pedoman angket, 

pedoman observasi, jurnal, dan dokumentasi foto. 

3.4.1 Instrumen Tes 

 Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan bermain drama siswa 

adalah tes perbuatan. Tes perbuatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar peningkatan keterampilan memerankan tokoh drama siswa dengan cara 

melakukan pementasan diakhir pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai meliputi 

aspek Kesesuaian/ketepatan Ucapan atau Pelafalan, aspek Kesesuaian Intonasi, 

aspek Kesesuaian Ekspresi, aspek penghayatan, serta aspek Gesture/Gerak Tubuh. 

3.4.2 Instrumen Nontes 

 Instrumen nontes yang digunakan berbentuk angket, observasi atau 

pengamatan, jurnal guru,  dan Dokumentasi foto. 
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3.4.2.1 Angket  

 Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto 2002: 200). Angket 

digunakan untuk mengambil data motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran 

bermain drama dengan Teknik Permainan Anak sebagai tes psikologi. Angket 

digunakan untuk mengevaluasi aspek afektif (motivasi dan sikap). 

 Prayitno (1989: 174) menyatakan cara mengukur motivasi siswa dapat 

dilihat dari sikap yang ditunjukkan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Ciri-ciri siswa yang memiliki rasa dengan jawaban yang besar dan hasrat untuk 

maju antara lain: 

1. Kecenderungan mengerjakan tugas-tugas yang menantang maupun berada 

di atas kemampuan. 

2. Keinginan untuk bekerja dan berusaha sendiri serta menemukan 

penyeleseian masalah sendiri. 

3. Keinginan untuk maju. 

4. Orientasi pada masa depan, kegiatan belajar dipandang sebagai jalan 

menuju realisasi cita-cita. 

5. Pemilihan teman kerja atau dasar kemampuan teman itu sendiri untuk 

menyeleseikan tugas belajar bersama, bukan atas dasar simpati. 

 Dalam bukunya yang lain Prayitno (1989: 86-88) menyebutkan tanda-

tanda anak yang motivasi belajarnya tinggi, sebagai berikut. 

1. Mulai mengerjakan tugas tepat pada waktunya. 
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2. Berusaha mendapatkan umpan balik dari tugas-tugas yang telah dikerjakan 

sehingga ia mengetahui kekurangan dan kesempurnaan dari tugas-tugas 

yang dikerjakan. 

3. Dengan senang hati memperbaiki tugas-tugasnya sampai benar-benar 

sempurna. 

4. Terus menerus mengerjakan tugas sampai sempurna. 

5. Terus bekerja walaupun guru meninggalkan kelas. 

6. Mengerjakan tugas tambahan selama jam sekolah. 

7. Aktif mengerjakan pekerjaan sekolah di luar tugas. 

8. Mencari usaha atau aktivitas yang berkaitan atau menunjang program 

belajar dikelas. 

9. Selalu sibuk melakukan apa saja yang tepat mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilan dengan peralatan sekolah selama aktivitas dan periode 

persekolahan berlangsung. 

 Dari indikator-indikator yang dikemukakan oleh Prayitno dapat 

disimpulkan bahwa untuk mengukur motivasi seorang siswa harus dilihat dari 

ranah afektifnya karena yang dinilai adalah perilaku anak didik, bukan 

pengetahuannya. Tujuan penilaian afektif adalah untuk mendapatkan umpan balik, 

untuk mengetahui anak didik dalam situasi belajar yang tepat, dan untuk 

mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik 

Dekdikbud (dalam Arikunto 2005:178). 

 Sejalan dengan Prayitno, Sardiman (2005:81) juga mengemukakan 

indikator motivasi belajar sebagai berikut. 
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1. Tekun menghadapi tugas. 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

4. Lebih senang belajar mandiri. 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin. 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

 Dari indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh para ahli telah 

didapat cara untuk mengukur motivasi siswa sebagai berikut. 

1. Perhatian siswa terhadap proses pembelajaran. 

2. Keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas. 

3. Keterlibatan langsung siswa. 

4. Minat siswa pada pelajaran. 

5. Ketekunan dalam mengerjakan tugas. 

6. Ulet dalam menghadapi kesulitan belajar. 

7. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas. 

8. Aktif dalam mengerjakan pekerjaan sekolah di luar tugas. 

9. Terus bekerja walaupun guru meninggalkan kelas. 

10. Aktif bertanya jika menemui kesulitan. 

3.4.2.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi atau pengamatan digunakan untuk mengambil data 

penelitian pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal yang akan 

diamati dalam observasi meliputi (1) keaktifan siswa dalam mendengarkan 
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penjelasan guru, (2) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dan (3) keaktifan 

siswa dalam mengerjakan tugas atau tes. 

3.4.2.3 Jurnal  

Jurnal Guru digunakan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan peneliti 

dalam pembelajaran. Adapun aspek yang terdapat dalam jurnal untuk mengetahui 

kegiatan yang dilakukan guru adalah apresiasi, materi pembelajaran, tanya jawab, 

diskusi, penilaian, refleksi, dan penguatan diskusi. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

dan nontes untuk mengukur peningkatan keterampilan bermain drama siswa 

dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak. Aspek yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah tingkat motivasi (afektif) siswa dan perubahan tingkah laku siswa 

(psikomotoris). 

3.5.1 Teknik Tes Perbuatan 

Teknik tes perbuatan dilakukan sebanyak dua kali yaitu siklus I dan siklus 

II dengan tujuan mengukur peningkatan keterampilan bermain drama dengan 

teknik Permainan (Dolanan) Anak. Siklus I, hasil tes perbuatan dianalisis untuk 

mengetahui kelemahan siswa dalam bermain drama. Pada siklus II, hasil tes 

dianalisis untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam bermain 

drama dengan Teknik Permainan (Dolanan) Anak. Evaluasi aspek psikomotor 

atau kemampuan yaitu performance meliputi, pelafalan, intonasi, ekspresi, 

penghayatan dan gerak Muhammad (dalam Agustina 2007:44). Dari kelima aspek 
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afektif tersebut dijabarkan Rubrik penilaian keterampilan memerankan tokoh 

drama yang dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Rubrik Penilaian Keterampilan Memerankan Tokoh Drama 

No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Kategori 

1. Pelafalan Lafal sangat jelas dan tepat 4 Sangat Baik 

Lafal jelas dan tepat 3 Baik 

Lafal cukup jelas dan tepat 2 Cukup 

Lafal kurang jelas dan 

tepat 

1 Kurang 

2. Intonasi Intonasi Sangat jelas dan 

tepat 

4 Sangat Baik 

Intonasi jelas dan tepat 3 Baik 

Intonasi cukup  jelas dan 

tepat 

2 Cukup 

Intonasi kurang jelas dan 

tepat 

1 Kurang 

3. Ekspresi Ekspresi sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Ekspresi sesuai 3 Baik 

Ekspresi cukup sesuai 2 Cukup 

Ekspresi kurang sesuai 1 Kurang 

4. Penghayatan Penghayatan sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Penghayatan sesuai 3 Baik 

Penghayatan cukup sesuai 2 Cukup 

Penghayatan kurang sesuai 1 Kurang 

5. Gerak/Olah Tubuh Gerak sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Gerak sesuai 3 Baik 

Gerak cukup sesuai 2 Cukup 

Gerak kurang sesuai 1 Kurang 
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Berdasarkan pedoman pemerolehan skor tersebut, maka akan dapat 

diketahui nilai akhir siswa yang menyatakan kemampuan siswa dalam 

memerankan tokoh drama. Nilai akhir yang diperoleh siswa diperoleh dari jumlah 

skor siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali seratus (100). Adapun rinciannya 

sebagai berikut. 

NA = 
Skor Siswa 

X 100 
Skor Maksimal 

  Keterangan : NA: Nilai Akhir 

Tabel 2 Berikut ini adalah pedoman penilaian yang digunakan untuk 

menyatakan keterampilan bermain drama 

Tabel 2 Pedoman Penilaian Keterampilan Memerankan Tokoh Drama 

No Kategori Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

Amat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

81-100 

61-80 

41-60 

0-40 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik  nontes dalam penelitian ini adalah Angket, Observasi, Jurnal 

Guru, dan dokumentasi. 

3.5.2.1Teknik Angket 

Teknik angket digunakan untuk mengukur aspek afektif tingkat motivasi 

siswa terhadap pembelajaran dari sudut pandang siswa itu sendiri dilaksanakan 

pada siklus I dan siklus II. Motivasi siswa dapat mempengaruhi keterampilan 

siswa dalam bermain drama. Dalam angket ada empat indikator yaitu minat, 
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ketekunan, keuletan, dan keaktifan. Dari keempat indikator  tersebut dijabarkan 

dalam sepuluh aspek yang dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 Aspek Motivasi yang Diteliti 

Indikator Motivasi Siklus I Siklus II 
Aspek Afektif 
1. Perhatian siswa terhadap 

proses pembelajaran. 
2. Keaktivan siswa dalam 

mengerjakan tugas. 
3. Keterlibatan langsung 

siswa. 
4. Minat siswa pada 

pelajaran. 
5. ketekunan dalam 

mengerjakan tugas. 
6. Ulet menghadapi 

kesulitan belajar. 
7. Tepat waktu dalam 

mengerjakan tugas. 
8. Aktif mengerjakan 

pekerjaan sekolah di luar 
tugas. 

9. Terus bekerja walaupun 
guru meninggalkan 
kelas. 

10. Aktif bertanya jika 
menemui kesulitan. 

 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
 
Angket, Observasi 
 
 
Angket, Observasi 

 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
Angket, Observasi 
 
 
Angket, Observasi 
 
 
Angket, Observasi 

 

3.5.1.2 Teknik Observasi 

Teknik Observasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung 

dengan mencatat perilaku-perilaku siswa dalam kegiatan bermain drama dengan 

teknik Permainan (Dolanan) Anak. Observasi dilakukan untuk memperoleh data 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran bermain drama. Observasi dilakukan 

terhadap siswa yang dilakukan oleh guru. Adapun rubrik Observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4. 
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3.5.1.3 Teknik Jurnal  

Teknik Jurnal dalam penelitian ini adalah jurnal yang dibuat oleh guru 

pada saat proses pembelajaran untuk mengetahui catatan perilaku belajar siswa 

dari sudut pandang guru. Dengan demikian akan terlihat kekurangan dan 

kelebihan teknik yang digunakan oleh peneliti. 

Tabel 4 Rubrik Observasi 
No Observasi Kriteria 

Nilai 
Keterangan 

 
1. 

Observasi Positif (+) 
Siswa memusatkan perhatiannya 
(pandangan mata) pada guru ketika guru 
menjelaskan teknik permainan (dolanan) 
anak dalam pembelajaran bermain 
drama. 

4 Sangat sering 
3 Sering 
2 Kadang 
1 Tidak pernah 

2.  Siswa aktif bertanya kepada guru 
mengenai materi pelajaran ketika 
menghadapi kesulitan. 

4 Sangat Sering 
3 Sering 
2 Kadang 
1 Tidak pernah 

3. Siswa dapat menghafal naskah dalam 
waktu tiga hari dan lancar berdialog. 

4 Sangat Sering 
3 Sering 
2 Kadang 
1 Tidak pernah 

4. Siswa menyiapkan property yang 
mendukung pementasan dengan baik 

4 Sangat Sering 
3 Sering 
2 Kadang 
1 Tidak pernah 

5. Siswa terlihat tekun mendiskusikan 
dengan kelompoknya mengenai kegiatan 
bermain drama yang akan dilakukan dan 
giat berlatih bermain drama di dalam 
kelas. 
 

4 Sangat Sering 
3 Sering 
2 Kadang 
1 Tidak pernah 

6. Siswa aktif berlatih drama meliputi 
penghayatan, pelafalan, intonasi, 
ekspresi, dan gerak. 
 

4 Sangat Sering 
3 Sering 
2 Kadang 
1 Tidak pernah 

 
7. 

Siswa bersedia maju ke depan kelas 
ketika ditugasi guru untuk menampilan 
pementasan mereka. 

4 Sangat Sering 
3 Sering 
2 Kadang 
1 Tidak pernah 
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8. Observasi Negatif (-) 
Siswa mengeluh ketika guru memberi 
tugas berlatih drama 

4 Tidak pernah 
3 Kadang 
2 Sering 
1 Sangat Sering 

9. Siswa tidak mau bekerjasama dalam 
mempersiapkan pementasan. 
 

4 Tidak pernah 
3 Kadang 
2 Sering 
1 Sangat Sering 

10. Siswa tidak mengerjakan tugas berdiskusi 
dan berlatih drama (penghayatan, pelafalan, 
ekspresi, intonasi, dan gerak). 

4 Tidak pernah 
3 Kadang 
2  Sering 
1 Sangat Sering 

11. Siswa tidak berlatih bersama kelompok 
dan cenderung diam atau melakukan 
kegiatan lain. 
 

4 Tidak pernah 
3 Kadang 
2 Sering 
1 Sangat Sering 

12. Siswa malas mengikuti latihan kelompok 
atau diskusi kelompok 

4 Tidak Pernah 
3 Kadang 
2 Sering 
1 Sangat Sering 

13. Siswa tidak bersemangat ketika 
melaksanakan pementasan di depan 
kelas. 

4 Tidak Pernah 
3 Kadang 
2 Sering 
1 Sangat Sering 

14. Siswa  saat mengikuti pelajaran tidak 
kondusif untuk belajar (berbicara 
dengan teman, mengantuk, bersenda 
gurau, dll) 

4 Tidak Pernah 
3 Kadang 
2 Sering 
1 Sangat Sering 

 
 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan adalah teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. 

3.6.1.2 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif, yaitu data 

yang diperoleh dari hasil tes perbuatan bermain drama dengan teknik permainan 

(dolanan) anak pada siklus I dan siklus II. Analisis data tes secara kuantitatif 

dihitung dengan cara presentasi melalui langkah-langkah: (1)merekap nilai yang 
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diperoleh siswa, (2) menghitung nilai kumulatif, (3) menghitung nilai rata-rata, (4) 

menghitung nilai persentase. Hasil tes memerankan tokoh drama pada siklus I dan 

siklus II dibandingkan. Hasil perbandingan tersebut, dapat diketahui peningkatan 

kemampuan bermain drama dengan teknik permainan (dolanan) anak. 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Data 

dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui keterampilan proses siswa yang meliputi data angket 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

Penguasaan = 

Skor Siswa 

X 100% 
Skor Maksimal 

         

b. Untuk mengetahui rata-rata presentase hasil belajar siswa menggunakan 

rumus: 

 
Keterangan: 

 
 : Rata-rata persentase 

 : Jumlah nilai seluruh siswa   
N    : Jumlah siswa 
        

      

3.6.1.3 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif, yaitu data 

nontes dari hasil observasi, wawancara, dan jurnal. Data observasi akan memberi 
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gambaran mengenai perubahan perilaku siswa pada saat mendengarkan penjelasan 

guru, perubahan perilaku siswa dalam proses pembelajaran, serta perubahan 

perilaku siswa dalam mengerjakan tugas atau tes. Data jurnal digunakan untuk 

mengetahui perilaku harian siswa. Teknik kualitatif ini digunakan untuk melihat 

perubahan perilaku siswa pada siklus I dan siklus II, serta untuk melihat 

efektivitas teknik Permainana (Dolanan) Anak dalam meningkatkan keterampilan 

memerankan tokoh drama siswa. 

 

3.7  Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah meningkatnya 

kemampuan bermain drama siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap 

secara signifikan dengan tercapainya tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa 

 6,5 dengan ketuntasan belajar klasikal 85 %.  
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

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

terbagi atas dua bagian, yaitu siklus I, dan siklus II. Hasil tes siklus I dan siklus II 

berupa keterampilan memerankan tokoh drama siswa dengan teknik Permainan 

(Dolanan) Anak. Hasil nontes siklus I dan siklus II diperoleh dari Angket, 

observasi, dan jurnal. Berikut diuraikan hasil prasiklus, siklus I, dan Siklus II. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

 Hasil penelitian siklus I meliputi Hasil tes (perbuatan atau unjuk kerja) dan 

nontes (angket, observasi, dan jurnal guru). 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes memerankan tokoh drama yang berupa pementasan drama 

dengan pembelajaran menggunakan teknik Permainan (Dolanan) Anak dapat 

dilihat pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Hasil Tes Memerankan Tokoh Drama Siklus I 

No Kategori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen Rata-
rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Amat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

81-100 
61-80 
41-60 
0-40 

4 
16 
8 
0 

350 
1150 
420 
0 

14,28% 
57,15% 
28,57% 

0% 

=
28

1920  

= 68,57 
(Baik) 

 Jumlah  28 1920 100%  
 

 Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa keterampilan siswa kelas V dalam 

memerankan tokoh drama secara klasikal mempunyai rata-rata 68,57 atau 
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berkategori baik. Dari 28 siswa, yang berhasil memperoleh nilai kategori Amat 

baik (81-100) berjumlah 4 siswa dengan presentase 14,28%. Selanjutnya siswa 

yang memperoleh nilai kategori baik (61-80) berjumlah 16 siswa atau hanya 

57,15% dengan jumlah nilai 1150. Klasifikasi kategori nilai cukup (41-60) 

berjumlah 8 siswa atau 28,57% dengan jumlah nilai 420. Secara keseluruhan, 

keterampilan memerankan tokoh drama siswa belum memenuhi target pencapaian 

nilai 70 dalam rata-rata kelas. Nilai rata-rata 68,57 berasal dari jumlah skor 

masing-masing aspek yang dinilai dalam memerankan tokoh drama, yaitu aspek 

ketepatan pelafalan, penggunaan intonasi, kesesuaian Ekspresi, Penghayatan, dan 

ketepatan gesture/ Gerak Tubuh yang tepat sesuai dengan tokoh. 

Hasil tes keterampilan memerankan tokoh drama tersebut dijelaskan pula 

melalui Diagram 1 berikut ini. 

 

Diagram 1 Hasil Tes Memerankan Tokoh Drama Siklus I 

14,28%

57,15%

28,57%

0
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

1

Hasil Tes Memerankan Tokoh Drama 
Siklus I

Amat Baik Baik Cukup Kurang
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 Diagram 1 Menunjukkan bahwa terdapat 4 siswa atau 14,28% yang 

berhasil meraih kategori Amat Baik dengan skor 81-100, kategori baik dengan 

skor 61-80 dicapai 16 siswa atau sebesar 57,15%. Kategori cukup dengan skor 41-

60 dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 28,57%, kemudian kategori kurang dengan 

skor 0-40 tidak ada yang mencapai atau sebesar 0%. Secara keseluruhan, 

keterampilan memerankan tokoh drama siswa belum mencapai atau memenuhi 

target pencapaian nilai 70 dalam rata-rata kelas. Rata-rata skor yang diperoleh 

siswa pada siklus I belum mencapai target penilaian yang ditentukan. Oleh karena 

itu, keterampilan memerankan tokoh drama masih perlu ditingkatkan dengan 

melakukan tindakan siklus II dengan teknik permainan (dolanan) anak. 

4.1.1.1.1 Aspek Ketepatan Ucapan atau Pelafalan 

 Pada aspek ketepatan pelafalan, penilaiannya masih difokuskan pada 

ketepatan pelafalan dalam pementasan drama. Hasil penilaian pada aspek 

ketepatan pelafalan pada tes siklus 1 dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Aspek Ketepatan Ucapan atau Pelafalan 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

5 
17 
6 
0 

20 
51 
12 
0 

17,86% 
60,72% 
21,42% 

0% 

= 
28
83 =2.96=74,11(Baik) 

(RSx5)/20x100) 
 

Jumlah 28 83 100%  
 

 Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelas 

pada aspek ketepatan ucapan/pelafalan termasuk dalam kategori baik dengan 

perolehan nilai rata-rata sebanyak 74,11. Dari 28 siswa yang memperoleh skor 4 

sebanyak 5 siswa atau sebesar 17,86%. Skor 3 dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 

60,72% dan skor 2 dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 21,42%. Sedangkan siswa 
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yang memperoleh skor 1 adalah 0. Jadi, setelah dilakukan penghitungan rerata 

nilai siswa pada aspek ketepatan ucapan/pelafalan dalam bermain drama mencapai 

74,11 atau berkategori baik. 

4.1.1.1.2 Aspek Penggunaan Intonasi 

 Pada aspek penggunaan intonasi ini, penilaiannya maíz dipusatkan pada 

penggunaan intonasi pada pementasan drama. Hasil penilaian pada aspek 

penggunaan intonasi dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7 Aspek Kesesuaian Penggunaan Intonasi 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

2 
18 
8 
0 

8 
54 
16 
0 

7,15% 
64,28% 
28,57% 

0% 

=
28
78 =2.78=69,64(Baik) 

(RSx5)/20x100) 

Jumlah 28 78 100%  
 

Berdasarkan tabel 7 tersebut dijelaskan bahwa aspek penggunaan intonasi 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditandai dengan perolehan nilai rerata kelas 

sebanyak 69,64. Dari 28 siswa, 2 siswa atau 7,15% memperoleh skor 4, kemudian 

18 siswa atau 64,28% memperoleh skor 3, selanjutnya 8 siswa atau 28,57% 

memperoleh skor 2. Penjelasan tersebut dapat memberikan simpulan bahwa 

penguasaan pemilihan intonasi siswa dalam bermain drama sudah bisa  

memperhatikan penggunaan intonasi serta kesesuaian intonasi dengan baik 

sebanyak 20 siswa, sedangkan sisanya 8 siswa penguasaan dalam pemilihan 

intonasi menandakan penguasaan cukup baik dan sesuai.  

4.1.1.1.3 Aspek Kesesuaian Ekspresi  

 Pada aspek Kesesuaian Ekspresi yang sesuai dengan watak tokoh, 

penilaiannya difokuskan pada ekspresi yang sesuai dengan watak tokoh dalam 
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memerankan tokoh drama. Hasil penilaian tes ekspresi dapat dilihat pada tabel 8 

berikut. 

Tabel 8 Aspek Ekspresi 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

2 
17 
9 
0 

8 
51 
18 
0 

7,15% 
60,72% 
32,13% 

0% 

=
28
77 =2.75=68,75(Baik) 

(RSx5)/20x100) 

Jumlah 28 77 100%  
 

 Data pada tabel 8 menunjukkan bahwa keterampilan siswa secara klasikal 

dari 28 siswa mencapai jumlah skor 77 dengan nilai rata-rata 68,75 dalam kategori 

baik. Dari 28 siswa yang diteliti, sebanyak 2 siswa atau sebesar 7,15% 

memperoleh skor 4. Selanjutnya 17 siswa atau sebesar 60,72% memperoleh skor 

3. Siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 9 siswa atau sebesar 32,13%. Jadi, 

rerata nilai keterampilan siswa dalam memerankan tokoh drama dengan teknik 

permainan anak sebesar 68,75 atau dengan kategori baik. 

4.1.1.1.4 Aspek Penghayatan 

Pada aspek penghayatan yang baik dan sesuai dengan watak tokoh, 

penilaiannya difokuskan pada penghayatan peran yang sesuai dengan watak tokoh 

dalam memerankan tokoh drama. Hasil penilaian tes penghayatan dapat dilihat 

pada tabel 9 berikut. 

Tabel 9 Aspek Penghayatan 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

4 
14 
10 
0 

16 
42 
20 
0 

14,28% 
50% 

35,72% 
0% 

=
28
78 =2.78=69,64(Baik) 

(RSx5)/20x100) 

Jumlah 28 78 100%  
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Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa keterampilan siswa secara klasikal 

dari 28 siswa mencapai jumlah skor 78 dengan nilai rata-rata 69,64 dalam kategori 

baik. Dari 28 siswa yang diteliti, sebanyak 4 siswa atau sebesar 14,28% 

memperoleh skor 4. Selanjutnya 14 siswa atau sebesar 50% memperoleh skor 3. 

Siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 10 siswa atau sebesar 35,72%. Jadi, 

rerata nilai keterampilan siswa dalam memerankan tokoh drama dengan teknik 

permainan anak sebesar 68,75 atau dengan kategori baik. 

4.1.1.1.5 Aspek Gesture/ Olah Tubuh 

 Pada ketepatan gestur, penilaiannya difokuskan pada ketepatan gestur 

yang tepat dan sesuai dengan watak tokoh dalam pementasan drama. Hasil 

penilaian tes gestur pada pementasan drama dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Tabel 10 Aspek kesesuaian Gestur/ Gerak Tubuh 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

2 
9 

17 
0 

8 
27 
34 
0 

7,15% 
32,14% 
60,71% 

0% 

=
28
69 =2.46=61,60(Baik) 

(RSx5)/20x100) 

Jumlah 28 69 100%  
 

 Berdasakan tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa keterampilan siswa 

secara klasikal dari 28 siswa mencapai jumlah skor 69 dengan nilai rata-rata 61,60 

dalam kategori baik. Dari 28 siswa yang diteliti, sebanyak 2 siswa atau sebesar 

7,15% memperoleh skor 4. Selanjutnya 9 siswa atau sebesar 32,14% memperoleh 

skor 3. Siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 17 siswa atau sebesar 60,71%. 

Jadi, rerata nilai keterampilan siswa dalam memerankan tokoh drama dengan 

teknik permainan anak sebesar 61,60 atau dengan kategori baik. 
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4.1.2 Hasil Nontes Siklus I 

 Hasil nontes terdiri atas analisis data hasil observasi, jurnal, dan 

dokumentasi. 

 Siklus I dilaksanakan melalui kerjasama antara peneliti, guru/walikelas V 

sebagai kolaborator, kepala sekolah sebagai fasilitator, dan siswa. Penelitian pada 

siklus I berjalan baik dan lancar, atas dukungan subjek penelitian yang secara 

antusia dan optimal dalam melaksanakan tugas. Siswa kelas V SD Negeri Gunung 

Simping 03 Cilacap berjumlah 28 siswa, 13 siswa putra dan 15 siswa putri. 

Penelitian pada siklus I diikuti oleh 28 siswa. 

4.1.2.1 Hasil Angket 

 Angket ditujukan untuk mengukur gambaran motivasi bermain drama 

pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 pada siklus I dan siklus II 

dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak, adapun indikator angket adalah minat, 

ketekunan, keuletan, serta keaktivan. Hal ini dapat dilihat perindikatornya melalui 

analisis presentase sebagai berikut. 

1) Minat Bermain Drama Siswa 

Hasil analisis deskriptif mengenai tingkat minat bermain drama siswa 

menggunakan teknik permainan (Dolanan) Anak dapat dilihat pada tabel 11 

berikut. 
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Tabel 11 Minat Siswa dalam Bermain Drama 

No Kategori Interval Frekuensi % Skor Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi 
(ST) 

Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah 
(SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

5 
17 
6 
0 

17,86% 
60,71% 
21,43% 

0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2113  

= 75,46 

 Jumlah  28 100%  
 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 5 siswa (17,86%) dari 28 siswa di 

kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap memiliki minat dalam bermain 

drama sangat tinggi (ST), kemudian ada 17 siswa (60,71%) yang memiliki minat 

bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki minat rendah dalam bermain 

drama hanya 6 siswa (21,43%) dan siswa yang memiliki minat sangat rendah (SR) 

dalam bermain drama 0 (0%). 

Dari paparan di atas membuktikan bahwa siswa kelas V SD Negeri 

Gunungsimping 03 mayoritas berminat bermain drama dengan teknik Permainan 

(Dolanan) Anak. Tingkat minat dalam bermain drama berbeda namun dapat 

dikatakan bahwa seluruh siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap 

berminat dalam bermain drama. Hal ini juga terbukti dari nilai minat rat-rata kelas 

yaitu 75,46 (T). 

2) Ketekunan Siswa dalam Bermain Drama 

Tingkat ketekunan bermain drama siswa menggunakan teknik Permainan 

(Dolanan) Anak tergambar dalam tabel hasil analisis deskriptif sebagai berikut. 
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Tabel 12 Ketekunan Siswa dalam Bermain Drama 

No Kategori Interval Frekuensi % Skor Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi 
(ST) 

Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah 
(SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

18 
5 
5 
0 

64,30% 
17,85% 
17,85% 

0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2344  

= 83,71 

 Jumlah  28 100%  
 

 Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 18 siswa (64,30%) dari 28 

siswa di kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap memiliki ketekunan 

dalam bermain drama sangat tinggi (ST), kemudian ada 5 siswa (17,85%) yang 

memiliki ketekunan dalam bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki 

ketekunan rendah dalam bermain drama hanya 5 siswa (17,85%) dan siswa yang 

memiliki minat sangat rendah (SR) dalam bermain drama 0 (0%). Rata-rata kelas 

nilai ketekunan siswa dalam bermain drama yaitu 83,71% (T). 

 Ketekunan dalam bermain drama ini meliputi kegigihan dalam 

menyeleseikan tugas yang diberikan guru meliputi berlatih drama (Penghayatan, 

pelafalan, intonasi, ekspresi, dan gerak), menghafalkan naskah drama dalam 

waktu 3hari, dan mempersiapkan pementasan sederhana. 

3) Keuletan Siswa dalam Bermain Drama 

Gambaran tentang keuletan siswa dalam bermain drama dapat dilihat dari 

analisis deskriptif sebagai berikut. 
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Tabel 13 Keuletan Siswa dalam Bermain Drama 
No Kategori Interval Frekuen

si 
% Skor Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi (ST) 
Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah 
(SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

11 
13 
4 
0 

39,29% 
46,43% 
14,28% 

0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2225  

= 79,46 

 Jumlah  28 100%  
 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 11 siswa (39,29%) dari 28 siswa di 

kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap memiliki keuletan dalam bermain 

drama sangat tinggi (ST), kemudian ada 13 siswa (46,43%) yang memiliki 

keuletan bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki keuletan rendah dalam 

bermain drama hanya 4 siswa (14,28%) dan siswa yang memiliki keuletan sangat 

rendah (SR) dalam bermain drama 0 (0%). Rata-rata kelas nilai keuletan siswa 

dalam bermain drama mencapai 79,46% (T). 

Penilaian keuletan dalam bermain drama meliputi ulet dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan, dan mengerjakan tugas terus –menerus serta memperbaiki 

tugas sehingga dapat mencapai kesempurnaan. 

4) Keaktivan Siswa dalam Bermain Drama  

Gambaran tentang keaktivan siswa dalam bermain drama dapat dilihat dari 

analisis deskriptif  pada tabel berikut. 

 

 

 



 
 

 

67

Tabel 14 Keaktivan Siswa dalam Bermain Drama 

No Kategori Interval Frekuensi % Skor Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi (ST) 
Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah 
(SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

10 
7 
11 
0 

35,71% 
25% 

39,29% 
0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2108  

= 75,29 
 Jumlah  28 100%  

 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 10 siswa (35,71%) dari 28 siswa di 

kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap memiliki keaktivan dalam bermain 

drama sangat tinggi (ST), kemudian ada 7 siswa (25%) yang memiliki keaktivan 

dalam bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki keaktivan rendah dalam 

bermain drama hanya 11 siswa (39,29%) dan siswa yang memiliki minat sangat 

rendah (SR) dalam bermain drama 0 (0%). Rata-rata kelas nilai keaktivan siswa 

dalam bermain drama yaitu 75,29 (T). 

Penilaian keaktivan dalam bermain drama meliputi tingkat kerjasama 

siswa dalam kelompok dan keikutsertaan siswa dalam pelaksanaan tugas. Dari 

nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 75,29 dapat disimpulkan bahwa keaktivan 

siswa bermain drama paling rendah dibandingkan dengan indikator yang lain, 

penyebab rendahnya rata-rata kelas disebabkan karena pembentukan kelompok 

ditentukan oleh guru sehingga kerjasama dan komunikasi dalam kelompok kurang 

optimal. 

 Gambaran tentang tingkat motivasi bermain drama pada siswa kelas V SD 

Negeri Gunungsimping 03 Cilacap tahun ajran 2009/2010, dapat dilihat melalui 
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analisis deskriptif persentase yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat 

motivasi bermain drama siswa sebagai berikut. 

Tabel 15 Gambaran Motivasi Bermain Drama Siswa 
No Kategori Interval Frekuensi % Skor Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi (ST) 
Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah 
(SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

12 
11 
5 
0 

42,86% 
39,29% 
17,85% 

0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2203  

= 78,69 

 Jumlah  28 100%  
 

 Dari tabel di atas terlihat sebanyak 12 siswa (42,86%) dari 28 siswa di 

kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap tingkat motivasi bermain drama 

sangat tinggi (ST), kemudian ada 11 siswa (39,29%) yang memiliki motivasi 

bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki motivasi rendah dalam bermain 

drama 5 siswa (17,85%), dan rata-rata kelaas motivasi bermain drama siswa yaitu 

78,69  (T). 

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa 23 siswa (82,15%) siswa telah 

memenuhi kategori tuntas belajar (T) dan hanya 5 siswa yang tidak tuntas 

mencapai nilai yang ditargetkan. Berdasarkan fakta tersebut tingkat motivasi 

bermain drama pada siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap Tahun 

Ajaran 2009/2010 tinggi yaitu 78,69%. 

 Berikut ditampilkan Grafik yang menggambarkan tingkat motivasi dan 

presentase bermain drama siswa dengan teknik permainan (dolanan) anak. 
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Diagram 2 Tingkat Frekuensi Motivasi Bermain Drama Siklus I 

 

 Pada Diagram 2 dapat dilihat bahwa tidak ada siswa yang memperoleh 

tingkat motivasi sangat rendah atau berinterval 0%-49%. Siswa yang memperoleh 

tingkat motivasi rendah berinterval antara 50%-64% sebanyak 5 siswa. Siswa 

yang memperoleh tingkat motivasi tinggi atau berinterval antara 65%-84% 

sebanyak 11 siswa. Siswa yang memperoleh tingkat motivasi sangat tinggi atau 

berinterval antara 85%-100% ada 12 siswa. Ada 23 siswa atau 82,15% yang telah 

berhasil mencapai batas nilai ketuntasan belajar sebesar 65 dalam kategori baik. 

Berdasarkan grafik 2 dapat diketahui pula bahwa siswa yang belum mencapai 

nilai ketuntasan belajar yaitu sebanyak 5 siswa atau 17,85%. Hasil nilai rata-rata 

secara klasikal sebesar 78,69 dalam kategori tinggi. Nilai rat-rata tersebutjuga 

telah mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 65. Berarti, nilai yang diperoleh 

siswa pada siklus I masih dapat ditingkatkan pada siklus II supaya mencapai nilai 

rata-rata klasikal yang tinggi. 
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4.1.2.2 Hasil Observasi 

 Observasi merupakan salah satu alat penjaring data nontes yang dilakukan 

dengan cara mengamati siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan oleh peneliti, guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia sekolah yang bersangkutan, dan satu orang rekan peneliti. 

 Tindakan observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan memperhatikan dua 

belas aspek pengamatan observasi. Enam aspek untuk mengamati perilaku positif 

siswa dan Enam aspek untuk mengamati perilaku negatif. siswa. Klasifikasi nilai 

untuk perilaku positif yang peneliti terapkan adalah 4 poin untuk sangat sering 

(SS), 3 poin untuk sering (S), 2 poin untuk kadang (K), dan 1 poin untuk tidak 

pernah (T), sedangkan untuk klasifikasi nilai untuk perilaku negatif adalah 1 poin 

untuk sangat sering (SS), 2 poin untuk sering (S), 3 poin untuk kadang (K), dan 4 

poin untuk Tidak Perenah (T). Berikut ini tabel dan deskripsi hasil observasi 

siklus I. 

Tabel 16 Data Hasil Observasi Siklus I 

No 
Aspek 

Amatan 

Skor 

Jumlah 
Jumlah 
Skor 

Nilai 
Rata-
rata Kategori 1 2 3 4 

1. 1 
f 0 8 16 4 28 

80 71,43 Baik % 0 28,57 57,15 14,28 100 

2. 2 
f 20 5 2 1 28 

40 35,71 Kurang % 71,42 17,85 7,15 3,58 100 

3. 3 
f 0 4 18 6 28 

86 76,79 Baik % 0 14,28 64,28 21,44 100 

4. 4 
f 0 5 12 11 28 

90 80,36 Baik % 0 17,85 42,86 39,29 100 

5. 5 
f 5 16 7 0 28 

58 51,79 Cukup % 17,85 57,15 25 0 100 

6. 6 
f 0 0 12 16 28 

100 89,29 
Amat 
Baik % 0 0 42,85 57,25 100 

7. 7 
f 2 5 18 3 28 

78 69,64 Baik % 7,15 17,85 64,29 10,71 100 
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8. 8 
f 3 8 15 2 28 

75 66,96 Baik % 10,71 28,58 53,57 7,14 100 

9. 9 
f 4 0 15 9 28 

86 76,79 Baik % 14,28 0 53,57 32,15 100 

10. 10 
f 0 1 16 11 28 

94 83,93 
Amat 
Baik % 0 3,58 57,15 39,29 100 

11. 11 
f 0 7 13 8 28 

96 85,71 
Amat 
Baik % 0 25 46,42 28,57 100 

12. 12 
f 0 2 22 4 28 

98 87,5 
Amat 
Baik % 0 7,14 78,58 14,28 100 

13. 13 
f 5 2 17 4 28 

90 80,36 Baik % 17,85 7,14 60,71 14,28 100 

14. 14 
f 3 6 4 15 28 

101 90,18 
Amat 
Baik % 10,71 21,44 14,28 53,57 100 

 
Keterangan: f: frekuensi. Aspek Asamatan: Observasi Positif (+): (1) Siswa 

memusatkan perhatiannya (pandangan mata) pada guru ketika guru 
menjelaskan teknik permainan (dolanan) anak dalam pembelajaran 
bermain drama. (2) Siswa aktif bertanya kepada guru mengenai 
materi pelajaran ketika menghadapi kesulitan.(3) Siswa dapat 
menghafal naskah dalam waktu tiga hari dan lancar berdialog. (4) 
Siswa menyiapkan property yang mendukung pementasan dengan 
baik (5) Siswa terlihat tekun mendiskusikan dengan kelompoknya 
mengenai kegiatan bermain drama yang akan dilakukan dan giat 
berlatih bermain drama di dalam kelas. (6) Siswa aktif berlatih drama 
meliputi penghayatan, pelafalan, intonasi, ekspresi, dan gerak. (7) 
Siswa bersedia maju ke depan kelas ketika ditugasi guru untuk 
menampilan pementasan mereka. 
Observasi Negatif (-): (8) Siswa mengeluh ketika guru memberi 
tugas berlatih drama. (9)Siswa tidak mau bekerjasama dalam 
mempersiapkan pementasan. (10)Siswa tidak mengerjakan tugas 
berdiskusi dan berlatih drama (penghayatan, pelafalan, ekspresi, intonasi, 
dan gerak). (11) Siswa tidak berlatih bersama kelompok dan cenderung 
diam atau melakukan kegiatan lain. (12) Siswa malas mengikuti 
latihan kelompok atau diskusi kelompok (13) Siswa tidak 
bersemangat ketika melaksanakan pementasan di depan kelas, (14) 
Siswa  saat mengikuti pelajaran tidak kondusif untuk belajar 
(berbicara dengan teman, mengantuk, bersenda gurau, dll) 

  

 Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa perhatian siswa dalam 

menyimak guru baik. Siswa yang tidak memperhatikan tidak ada. Siswa yang  

kurang memperhatikan mendapat skor 2 sebanyak 8 siswa atau 28,57%. Siswa 
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yang cukup memperhatikan mendapat skor 3 sebanyak  16 atau 57,15%. 

Sebanyak 4  atau 14,28% siswa memperhatikan dengan baik  mendapat skor 4. 

 Perhatian siswa kurang, hal ini disebabkan karena penjelasan yang 

dilakukan guru terlalu cepat dengan materi hafalan dan pengertian sehingga ada 8 

siswa yang jarang memusatkan perhatiannya pada penjelasan guru. Tindakan 

yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku negatif siswa berupa Tanya jawab 

antara guru dan siswa sehingga siswa terpancing untuk memperhatikan. 

 Antusias siswa selama proses siswa aktif bertanya kurang baik, hanya 1 

siswa atau 3,57% sangat sering bertanya sehingga mendapat skor 4. Sebanyak 2 

siswa atau 7,15% terlihat sering bertanya selama proses pembelajaran sehingga 

memperoleh skor 3. Ada 5 siswa atau 17,85% yang kadangbertanya sehingga 

mendapat skor 2, dan sisanya 20 siswa atau 71,42% yang jarang bertanya 

sehingga mendapat skor 1. 

 Kelancaran berdialog siswa sudah baik, ada 6 orang siswa atau 21,42% 

yang sangat lancar mengucap dialog sehingga mendapat skor 4, ada 18 siswa atau 

64,28% yang lancar mengucap dialog sehingga mendapat skor 3 dan 4 siswa atau 

14,30% yang kurang lancar berdialog mendapat skor 2. Tidak ada siswa yang 

tidak dapat menghafal dialog. 

 Hafalan dialog siswa termasuk dalam kategori baik, hal ini disebabkan 

proses penghafalan naskah hanya diberi waktu selama tiga hari oleh guru. 

Hasilnya tidak begitu mengecewakan, siswa telah banyak yang hafal walaupun 

terkadang dialognya terdengar terbata-bata. 
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 Kekreativan siswa terlihat ketika mempersiapkan property kuda-kudaan. 

Padahal perintah dari guru untuk mempersiapkan kuda-kudaan dari batang pisang. 

Namun siswa kreatif dengan mempersiapkan kuda kepang yang terbuat dari 

anyaman bambu.  

 Siswa yang telah menyiapkan kostum dan property dengan sangat baik 

memperoleh skor 4 sebanyak 11 siswa atau 39,29%. Siswa yang menyiapkan 

dengan baik kostum dan property pendukung pementasan mendapat skor 3 

sebanyak 12 atau 42,85%. Siswa yang menyiapkan kostum dan property dengan 

cukup baik mendapat skor 2 sebanyak 5 siswa atau 17,86%. Siswa sama sekali 

tidak menyiapkan kostum untuk pementasan tidak ada. 

 Siswa yang sangat tekun berlatih naskah drama tidak ada, siswa yang 

tekun berlatih naskah ada 7 siswa atau 60,71% sehingga mendapat skor 3, siswa 

cukup tekun berlatih naskah ada 16 siswa atau 57,14% sehingga mendapat skor 2, 

sedangkan siswa yang kurang tekun berlatih ada 5 siswa atau 17,85% sehingga 

mendapat skor 1. Ketekunan siswa dilihat dari proses pembelajaran meliputi 

ketika siswa berdiskusi dan berlatih naskah. Kebanyakan siswa melakukan 

kegiatan lain seperti bergurau dengan dengan sehingga ketekunan siswa kurang. 

 Keaktivan siswa dalam berlatih drama meliputi penghayatan, pelafalan, 

intonasi, ekspresi, dan gerak sudah sangat baik. Hal ini terjadi karena teknik 

latihan sangat menarik bagi siswa yaitu dengan cara praktik langsung 

memanfaatkan permainan atau dolanan anak. Siswa yang sangat aktif berlatih ada 

16 siswa atau 57,14% sehingga mendapat skor 4. Siswa yang cukup aktif berlatih 
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sehingga mendapat skor 3 ada 12 siswa atau 42,85%. Siswa yang jarang aktif dan 

kurang aktif tidak ada. 

 Kebersediaan siswa untuk maju ke depan kelas bahwa siswa aktif dalam 

melaksanakan tugas dari guru. Ada 3 siswa atau 10,71% yang sangat aktif dalam 

melaksanakan tugas dari guru sehingga mendapat skor 4, ada 18 siswa atau 

64,29% yang aktif melaksanakan tugas dari guru sehingga mendapat skor 3, dan 

Siswa yang jarang aktif ada 5 siswa atau 17,85% dan Siswa yang kurang aktif ada 

2 siswa atau 7,15%.  

 Pada aspek observasi perilaku negatif yaitu aspek perilaku siswa yang 

tidak kondusif untuk belajar ada 8 siswa atau 28,57% yang terlihat tidak kondusif 

mendapat skor 1, ada 3 siswa tau 10,71% yang kurang kondusif mendapat skor 2, 

ada 15 siswa atau 53,57% yang kondusif mendapat skor 3, dan ada 2 siswa atau 

7,15% yang sangat kodusif mendapat skor 4. 

 Aspek observasi yang menunjukkan minat siswa dalam mengikuti 

pelajaran adalah suka mengeluh, ada 4 siswa atau 14,28% yang sangat sering 

mengeluh sehingga mendapat skor 1, ada 0 (0%) yang sering mengeluh dan 15 

siswa atau 53,57% yang kadang mengeluh sehingga mendapat skor 3. Sedangkan 

siswa yang tidak pernah mengeluh ada 9 siswa atau 7,15% sehingga mendapat 

skor 4. Secara keseluruhan aspek minat siswa cukup baik. 

 Kerjasama siswa dalam pementasan membuktikan bahwa siswa tersebut 

dapat berkoordinasi dengan baik, tingkat kerjasama siswa sudah baik. Ada 11 

siswa atau 39,29% yang sangat baik berkoordinasi sehingga mendapat skor 4, ada 

16 siswa atau 57,14% yang baik berkoordinasi sehingga mendapat skor 3, dan 
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sisanya ada 1 siswa atau  14,29% yang kurang baik dalam berkoordinasi sehingga 

mendapat skor 1. 

 Keseriusan siswa dalam melaksanakan tugas terlihat dari keaktivan siswa.  

Siswa yang sering enggan melaksanakan tugas berarti kurang serius dalam proses 

pembelajaran, ada 7 siswa atau 25% yang kadang enggan melaksanakan tugas 

sehingga mendapat skor 2, ada 13 siswa atau 46,42% yang baik dalam 

melaksanakan tugas sehingga mendapat skor 3, dan 8 siswa atau 28,57% yang 

sangat serius dalam melaksanakan tugas sehingga mendapat skor 4. 

 Tindakan yang cenderung diam ketika diberi tugas oleh guru merupakan 

sikap pasif dalam pembelajaran. Ada 2 siswa atau 7,15%  yang agak pasif dalam 

pembelajaran sehingga mendapat skor 2, ada 22 siswa atau 78,57 % yang aktif 

sehingga mendapat skor 3, dan 4 siswa atau 14,28% siswa yang sangat aktif 

sehingga mendapat skor 4. 

 Tindakan yang cenderung malas juga merupakan sikap pasif dalam proses 

pembelajaran. Ada 5 siswa atau 3,57% yang sangat malas dalam pembelajaran 

sehingga mendapat skor 1, ada 2 siswa atau 7,15% yang agak malas sehingga 

mendapat skor 2, ada 17 siswa atau 60,71% yang aktif dalam mengerjakan tugas 

sehingga mendapat skor 3 dan 4 siswa atau 14,28% siswa yang sangat aktif 

sehingga mendapat skor 4.  

 Sikap siswa  yang kurang bersemangat menunjukkan tingkat keuletan 

yang rendah. Ada 3 siswa atau 10,71% yang tidak bersemangat mengikuti 

pembelajaran sehingga mendapat skor 1, ada 6 siswa atau 21,42% yang kurang 

bersemangat sehingga mendapat skor 2, ada 4 siswa atau 14,28% siswa yang 
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cukup bersemangat dalam pembelajaran sehingga mendapat skor 3, dan terakhir 

ada 15 siswa atau 53,57% yang sangat bersemangat mengikuti pembelajaran 

bermain drama sehingga mendapat skor 4.  

4.1.2.3 Hasil Jurnal Guru 

 Jurnal Guru ini berisi segala hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pengamatan peneliti ketika mengajar 

pada saat pembelajaran berlangsung, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

bermain drama dengan teknik permainan (Dolanan) Anak cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat pada siswa sering bertanya ketika menemui kesulitan dan siswa 

terlihat gembira ketika melaksanakan pembelajaran bermain drama dengan teknik 

Permainan (Dolanan) Anak. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan pada 

siklus I, diantaranya siswa kurang serius dalam melaksanakan latihan bermain 

drama meliputi penghayatan, pelafalan, intonasi, ekspresi, dan gerak. Hal ini 

menyebabkan guru kurang yakin pada minat siswa terhadap bermain drama atau 

siswa hanya terfokus pada sikap teman yang lucu saat berekspresi. 

 Aspek yang diperhatikan guru adalah perhatian siswa pada proses 

pembelajaran. Ada beberapa siswa yang mengalihkan perhatian mereka ke luar 

kelas, kondisi seperti ini jika dibiarkan akan merugikan siswa, sehingga pada 

siklus II guru harus mengambil tindakan untuk mengubah perilaku siswa yang 

negatif. 

 Keaktifan siswa di dalam kelas seharusnya sangat membantu proses 

pembelajaran. Ada beberapa siswa yang secara tepat menyalurkan keaktivannya 

pada proses pembelajaran, namun ada pula siswa yang justru menggunakan 
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keaktivannya untuk berbuat yang tidak baik pada teman. Sikap dan perilaku siswa 

seperti ini harus dihilangkan pada siklus II dengan cara mengalihkan perhatian 

dan keaktivan siswa pada jalur pembelajaran. 

 Secara keseluruhan tingkah laku siswa sudah baik, namun ketika proses 

pembelajaran bermain drama yang meliputi penghayatan, pelafalan, intonasi, 

ekspresi, dan gerak tingkah laku siswa sangat termotivasi sehingga suasana kelas 

kurang terkendali. Pada siklus II tingkah laku siswa harus dikendalikan dan guru 

harus dapat lebih tegas dalam mengatur siswa. 

 Sikap siswa ketika pementasan sudah baik. Hal ini terbukti dari antusias 

siswa dalam mempersiapkan pementasan. Tiap-tiap kelompok mempunyai ide-ide 

yang cukup baik dan kreatif. Kekreativan siswa ini terlihat dari persiapan kostum, 

alat dan bahan-bahan untuk mendukung pementasan seperti Kuda-kudaan. 

 Kesulitan atau hambatan yang lain adalah kurangnya ketegasan guru 

dalam mengkoordinasikan siswa. Hal ini menyebabkan siswa sulit diatur, oleh 

sebab itu pada siklus II diharapkan guru dapat lebih tegas, dan dapat mengatur 

siswa agar tertib. 

 Harapan guru dalam proses pembelajaran yang akan datang yaitu agar 

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

simulasi serta lebih memperhatikan penjelasan guru. 

  

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 
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dengan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan teknik permainan 

(dolanan) anak yang akan ditampilkan. Dengan adanya perbaikan-perbaikan 

pembelajaran yang mengarah pada peningkatan hasil pembelajaran, hasil 

penelitian yang berupa nilai tes keterampilan memerankan tokoh drama 

meningkat. Pada siklus II ini suasana pembelajaran lebih baik daripada siklus I 

karena terjadi perubahan perilaku siswa. 

 Seperti halnya pada 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 memerankan tokoh drama pada siklus II merupakan 

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

menggunakan teknik Permainan (Dolanan) Anak. Berikut ini hasil tes 

memerankan tokoh drama siklus II yang berupa pementasan drama dengan 

pembelajaran menggunakan teknik permainan (Dolanan) anak dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut. 

Tabel 17 Hasil Tes Memerankan Tokoh Drama Siklus II 

No Kategori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen Rata-
rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Amat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

81-100 
61-80 
41-60 
0-40 

6 
18 
4 
0 

545 
1395 
155 
0 

21,43% 
64,29% 
14,28% 

0% 

=
28

2095  

= 74,82 
(Baik) 

 Jumlah  28 2095 100%  
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 Data pada tabel 17 menunjukkan bahwa keterampilan siswa kelas V dalam 

memerankan tokoh drama secara klasikal mempunyai rata-rata 74,82 atau 

berkategori baik. Dari 28 siswa, yang berhasil memperoleh nilai kategori Amat 

baik (81-100) berjumlah 6 siswa dengan persentase 121,42%. Selanjutnya siswa 

yang memperoleh nilai kategori baik (61-80) berjumlah 18 siswa atau hanya 

64,28% dengan jumlah nilai 1395. Klasifikasi kategori nilai cukup (41-60) 

berjumlah 4 siswa atau 14,30% dengan jumlah nilai 155. Secara keseluruhan, 

keterampilan memerankan tokoh drama siswa sudah memenuhi target pencapaian 

nilai 70 dalam rata-rata kelas. Nilai rata-rata 74,82 berasal dari jumlah skor 

masing-masing aspek yang dinilai dalam memerankan tokoh drama, yaitu aspek 

ketepatan pelafalan, penggunaan intonasi, kesesuaian Ekspresi, Penghayatan, dan 

ketepatan gesture/ Gerak Tubuh yang tepat sesuai dengan tokoh. 

Hasil tes keterampilan memerankan tokoh drama tersebut dijelaskan pula 

melalui Diagram 3  berikut ini. 

21,43%

64,29%

14,28%
0

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

1

Hasil Tes Memerankan Tokoh Drama 
Siklus II

Amat Baik Baik Cukup Kurang
 

 Diagram 3 Menunjukkan bahwa terdapat 6 siswa atau 21,43% yang 

berhasil meraih kategori Amat Baik dengan skor 81-100, kategori baik dengan 
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skor 61-80 dicapai 18 siswa atau sebesar 64,29%. Kategori cukup dengan skor 41-

60 dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 21,43%, kemudian kategori kurang dengan 

skor 0-40 tidak ada yang mencapai atau sebesar 0%. Secara keseluruhan, 

keterampilan memerankan tokoh drama siswa sudah mencapai atau memenuhi 

target pencapaian nilai 70 dalam rata-rata kelas. Hal ini membuktikan bahwa 

pembelajaran keterampilan memerankan tokoh drama telah berhasil. 

4.1.3.1.1 Aspek Ketepatan Ucapan atau Pelafalan 

 Penilaian aspek ketepatan ucapan/pelafalan difokuskan untuk mengetahui 

tepat tidaknya ucapan/pelafalan dengan watak tokoh yang dimainkan secara 

consisten 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 memerankan tokoh drama 

pada siklus II dapat dilihat pada tabel 17 berikut.  

Tabel 18 Aspek Ketepatan Ucapan atau Pelafalan 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

6 
18 
4 
0 

24 
54 
8 
0 

21,42% 
64,28% 
14,30% 

0% 

= 
28
86 =3,07=76,79 (Baik) 

(RSx5)/20x100) 
 

Jumlah 28 86 100%  
 

 Berdasarkan tabel 17 tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelas 

pada aspek ketepatan ucapan/pelafalan termasuk dalam kategori baik dengan 

perolehan nilai rata-rata sebanyak 76,79. Dari 28 siswa yang memperoleh skor 4 

sebanyak 6 siswa atau sebesar 21,42%. Skor 3 dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 

64,28% dan skor 2  dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 14,302%. Sedangkan siswa 

yang memperoleh skor 1 adalah 0. Jadi, setelah dilakukan penghitungan rerata 
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nilai siswa pada aspek ketepatan ucapan/pelafalan dalam bermain drama mencapai 

76,79 atau berkategori baik. 

4.1.3.1.2 Aspek Penggunaan Intonasi 

 Pada aspek penggunaan intonasi ini, penilaiannya masih dipusatkan pada 

penggunaan intonasi pada pementasan drama. Hasil penilaian pada aspek 

penggunaan intonasi dapat dilihat pada Tabel 18 berikut. 

Tabel 19 Aspek Kesesuaian Penggunaan Intonasi 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

2 
21 
5 
0 

8 
63 
10 
0 

7,15% 
75% 

17,85% 
0% 

=
28
81 =2,89=72,32(Baik) 

(RSx5)/20x100) 

Jumlah 28 81 100%  
 

Berdasarkan tabel 18 tersebut dijelaskan bahwa aspek penggunaan intonasi 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditandai dengan perolehan nilai rerata kelas 

sebanyak 72,32. Dari 28 siswa, 2 siswa atau 7,15% memperoleh skor 4, kemudian 

21 siswa atau 75% memperoleh skor 3, selanjutnya 5 siswa atau 17,85% 

memperoleh skor 2. Penjelasan tersebut dapat memberikan simpulan bahwa 

penguasaan pemilihan intonasi siswa dalam bermain drama sudah bisa  

memperhatikan penggunaan intonasi serta kesesuaian intonasi dengan baik 

sebanyak 23 siswa, sedangkan sisanya 5 siswa penguasaan dalam pemilihan 

intonasi menandakan penguasaan cukup baik dan sesuai. 

4.1.3.1.3 Aspek Kesesuaian Ekspresi  

 Pada aspek Kesesuaian Ekspresi yang sesuai dengan watak tokoh, 

penilaiannya difokuskan pada ekspresi yang sesuai dengan watak tokoh dalam 
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memerankan tokoh drama. Hasil penilaian tes ekspresi dapat dilihat pada tabel 19 

berikut. 

Tabel 20 Aspek Kesesuaian Ekspresi 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

2 
23 
3 
0 

8 
69 
6 
0 

7,15% 
82,14% 
10,71% 

0% 

=
28
83 =2.96=74,10(Baik) 

(RSx5)/20x100) 

Jumlah 28 83 100%  
 

 Data pada tabel 19 menunjukkan bahwa keterampilan siswa secara klasikal 

dari 28 siswa mencapai jumlah skor 83 dengan nilai rata-rata 74,10 dalam kategori 

baik. Dari 28 siswa yang diteliti, sebanyak 2 siswa atau sebesar 7,15% 

memperoleh skor 4. Selanjutnya 23 siswa atau sebesar 82,14% memperoleh skor 

3. Siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 3 siswa atau sebesar 10,71%. Jadi, 

rerata nilai keterampilan siswa dalam memerankan tokoh drama dengan teknik 

permainan anak sebesar 74,10 atau dengan kategori baik. 

4.1.3.1.4 Aspek Penghayatan 

Pada aspek penghayatan yang baik dan sesuai dengan watak tokoh, 

penilaiannya difokuskan pada penghayatan peran yang sesuai dengan watak tokoh 

dalam memerankan tokoh drama. Hasil penilaian tes penghayatan dapat dilihat 

pada tabel 20 berikut. 

Tabel 21 Aspek Penghayatan 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

5 
17 
6 
0 

20 
51 
12 
0 

17,85% 
60,71% 
21,44% 

0% 

=
28
83 =2.96=74,10(Baik) 

(RSx5)/20x100) 

Jumlah 28 83 100%  
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Data pada tabel 20 menunjukkan bahwa keterampilan siswa secara klasikal 

dari 28 siswa mencapai jumlah skor 83 dengan nilai rata-rata 74,10 dalam kategori 

baik. Dari 28 siswa yang diteliti, sebanyak 5 siswa atau sebesar 17.85% 

memperoleh skor 4. Selanjutnya 17 siswa atau sebesar 60,71% memperoleh skor 

3. Siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 6 siswa atau sebesar 21,44%. Jadi, 

rerata nilai keterampilan siswa dalam memerankan tokoh drama dengan teknik 

permainan anak sebesar 74,10 atau dengan kategori baik. 

4.1.3.1.5 Aspek Gesture/ Olah Tubuh 

 Pada ketepatan gestur, penilaiannya difokuskan pada ketepatan gestur 

yang tepat dan sesuai dengan watak tokoh dalam pementasan drama. Hasil 

penilaian tes gestur pada pementasan drama dapat dilihat pada tabel 21 berikut. 

Tabel 22 Aspek kesesuaian Gestur/ Gerak Tubuh 

Skor Frekuensi Jumlah Skor Persen Rata-rata Nilai 
4 
3 
2 
1 

6 
18 
4 
0 

24 
54 
8 
0 

21,42% 
64,28% 
14,30% 

0% 

=
28
86 =3,07=76,79 

(Baik) 
(RSx5)/20x100) 

 
Jumlah 28 86 100%  

 

 Berdasakan tabel 21 tersebut menunjukkan bahwa keterampilan siswa 

secara klasikal dari 28 siswa mencapai jumlah skor 86 dengan nilai rata-rata 76.79 

dalam kategori baik. Dari 28 siswa yang diteliti, sebanyak 6 siswa atau sebesar 

21,42% memperoleh skor 4. Selanjutnya 18 siswa atau sebesar 64,28% 

memperoleh skor 3. Siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 4 siswa atau sebesar 

14,30%. Jadi, rerata nilai keterampilan siswa dalam memerankan tokoh drama 

dengan teknik permainan anak sebesar 76,79 atau dengan kategori baik. 
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4.1.4 Hasil Nontes Siklus II 

 Hasil nontes siklus II terdiri atas analisis data hasil angket, observasi, dan 

jurnal. 

 Siklus II dilaksanakan melalui kerjasama antara peneliti, guru/walikelas V 

sebagai kolaborator, kepala sekolah sebagai fasilitator, dan siswa. Penelitian pada 

siklus II berjalan baik dan lancar, atas dukungan subjek penelitian yang secara 

antusias dan optimal dalam melaksanakan tugas. Siswa kelas V SD Negeri 

Gunungsimping 03 Cilacap berjumlah 28 siswa, 13 siswa putra dan 15 siswa 

putri.  

4.1.4.1 Hasil Angket 

 Angket ditujukan untuk mengukur gambaran motivasi bermain drama 

pada siswa kelas V SD Negeri Gunung Simping 03 pada II dengan teknik 

Permainan (Dolanan) Anak, adapun indikator angket adalah minat, ketekunan, 

keuletan, serta keaktivan. Hal ini dapat dilihat perindikatornya melalui analisis 

persentase sebagai berikut. 

1) Minat Bermain Drama Siswa 

Hasil analisis deskriptif mengenai tingkat minat bermain drama siswa 

menggunakan teknik permainan (Dolanan) Anak dapat dilihat pada tabel 22 

berikut. 
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Tabel 23 Minat Siswa dalam Bermain Drama 
No Kategori Interval Frekuen 

si 
% Skor Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi (ST) 
Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah 
(SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

11 
14 
3 
0 

39,29% 
50% 

10,71% 
0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2375  

= 84,82 

 Jumlah  28 100%  
 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 11 siswa (39,29%) dari 28 siswa di 

kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 memiliki minat dalam bermain drama 

sangat tinggi (ST), kemudian ada 14 siswa (50%) yang memiliki minat bermain 

drama tinggi (T). Siswa yang memiliki minat rendah dalam bermain drama hanya 

3 siswa (10,71%) dan siswa yang memiliki minat sangat rendah (SR) dalam 

bermain drama 0 (0%). 

Dari paparan di atas membuktikan bahwa siswa kelas V SD Negeri 

Gunungsimping 03 Cilacap mayoritas berminat bermain drama dengan teknik 

Permainan (Dolanan) Anak. Tingkat minat dalam bermain drama berbeda namun 

dapat dikatakan bahwa seluruh siswa kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 

Cilacap berminat dalam bermain drama. Hal ini juga terbukti dari nilai minat rat-

rata kelas yaitu 84,82 (T). 

Pada siklus II tingkat minat siswa meningkat, pada siklus I tingkat minat 

siswa mencapai 75,46% sedangkan pada siklus II ini naik menjadi 84,82%. Jadi, 

tingkat minat siswa dalam bermain drama mengalami kenaikan sebanyak 9,36%. 
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2) Ketekunan Siswa dalam Bermain Drama 

Tingkat ketekunan bermain drama siswa menggunakan teknik Permainan 

(Dolanan) Anak tergambar dalam tabel hasil analisis deskriptif sebagai berikut. 

Tabel 24 Ketekunan Siswa dalam Bermain Drama 

No Kategori Interval Frekuensi % Skor Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi (ST) 
Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah (SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

19 
9 
0 
0 

67,85% 
32,15% 

0% 
0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2493  

= 89,03 

 Jumlah  28 100%  
 

 Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 19 siswa (67,85%) dari 28 

siswa di kelas V SD Negeri Gunung Simping 03 memiliki ketekunan dalam 

bermain drama sangat tinggi (ST), kemudian ada 9 siswa (32,15%) yang memiliki 

ketekunan dalam bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki ketekunan 

rendah dalam bermain drama 0 (0% dan siswa yang memiliki ketekunan sangat 

rendah (SR) dalam bermain drama 0 (0%). Rata-rata kelas nilai ketekunan siswa 

dalam bermain drama yaitu 89,03% (T). 

 Ketekunan dalam bermain drama ini meliputi kegigihan dalam 

menyeleseikan tugas yang diberikan guru meliputi berlatih drama (Penghayatan, 

pelafalan, intonasi, ekspresi, dan gerak), menghafalkan naskah drama dalam 

waktu 3 hari, dan mempersiapkan pementasan sederhana. 

Pada siklus II tingkat ketekunan siswa meningkat, pada siklus I tingkat 

ketekunan siswa mencapai 83,71% sedangkan pada siklus II ini naik menjadi 
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89,03%. Jadi, tingkat keaktivan siswa dalam bermain drama mengalami kenaikan 

sebanyak 5,32%. 

3) Keuletan Siswa dalam Bermain Drama 

Gambaran tentang keuletan siswa dalam bermain drama dapat dilihat dari 

analisis deskriptif sebagai berikut. 

Tabel 25 Keuletan Siswa dalam Bermain Drama 
No Kategori Interval Frekuen

si 
% Skor Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi (ST) 
Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah (SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

21 
5 
2 
0 

75% 
17,85% 
7.15% 

0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2406  

= 85,92 

 Jumlah  28 100%  
 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 21 siswa (75%) dari 28 siswa di kelas 

V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap memiliki keuletan dalam bermain drama 

sangat tinggi (ST), kemudian ada 5 siswa (17,85%) yang memiliki keuletan 

bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki keuletan rendah dalam bermain 

drama hanya 2 siswa (7,15%) dan siswa yang memiliki keuletan sangat rendah 

(SR) dalam bermain drama 0 (0%). Rata-rata kelas nilai keuletan siswa dalam 

bermain drama mencapai 85,92% (ST). 

Penilaian keuletan dalam bermain drama meliputi ulet dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan, dan mengerjakan tugas terus –menerus serta memperbaiki 

tugas sehingga dapat mencapai kesempurnaan. Pada siklus II tingkat keuletan 

siswa meningkat, pada siklus I tingkat keuletan siswa mencapai 79,46% 
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sedangkan pada siklus II ini naik menjadi 85,92%. Jadi, tingkat keaktivan siswa 

dalam bermain drama mengalami kenaikan sebanyak 6,46%. 

4) Keaktivan Siswa dalam Bermain Drama  

Gambaran tentang keaktivan siswa dalam bermain drama dapat dilihat dari 

analisis deskriptif  pada tabel berikut. 

Tabel 26 Keaktivan Siswa dalam Bermain Drama 
No Kategori Interval Frekuensi % Skor Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi (ST) 
Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah (SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

15 
11 
2 
0 

53,57% 
39,29% 
7,14% 

0% 

R=




Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2375  

= 84,82 
 Jumlah  28 100%  

 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 15 siswa (53,57%) dari 28 siswa di 

kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap memiliki keaktivan dalam bermain 

drama sangat tinggi (ST), kemudian ada 11 siswa (39,29%) yang memiliki 

keaktivan dalam bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki keaktivan rendah 

dalam bermain drama hanya 2 siswa (7,14%) dan siswa yang memiliki keaktivan 

sangat rendah (SR) dalam bermain drama 0 (0%). Rata-rata kelas nilai keaktivan 

siswa dalam bermain drama yaitu 84,82% (T). 

Pada siklus II tingkat keaktivan siswa meningkat, pada siklus I tingkat 

keaktivan siswa mencapai 75,29% sedangkan pada siklus II ini naik menjadi 

84,82%. Jadi, tingkat keaktivan siswa dalam bermain drama mengalami kenaikan 

sebanyak 9,53%. 
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 Gambaran tentang tingkat motivasi bermain drama pada siswa kelas V SD 

Negeri Gunungsimping 03 Cilacap tahun ajran 2009/2010, dapat dilihat melalui 

analisis deskriptif persentase yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat 

motivasi bermain drama siswa sebagai berikut. 

Tabel 27 Gambaran Motivasi Bermain Drama Siswa 
No Kategori Interval Frekuensi % Skor Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Tinggi (ST) 
Tinggi (T) 
Rendah (R) 

Sangat Rendah 
(SR) 

85%-100% 
65%-84% 
50%-64% 
0%-49% 

18 
9 
1 
0 

64,28% 
32,14% 
3,58% 

0% 

R=



Siswa
Nilai

 

Jadi 

R= 
28

2406  

= 85,92 

 Jumlah  28 100%  
 

 Dari tabel di atas terlihat sebanyak 18 siswa (64,28%) dari 28 siswa di 

kelas V SD Negeri Gunungsimping 03 Cilacap tingkat motivasi bermain drama 

sangat tinggi (ST), kemudian ada 9 siswa (32,14%) yang memiliki motivasi 

bermain drama tinggi (T). Siswa yang memiliki motivasi rendah dalam bermain 

drama 1 siswa (3,58%), dan rata-rata kelaas motivasi bermain drama siswa yaitu 

85,92  (ST). 

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa 27 siswa (96,42%) siswa telah 

memenuhi kategori tuntas belajar (ST) dan hanya 1 siswa yang tidak tuntas 

mencapai nilai yang ditargetkan. Berdasarkan fakta tersebut tingkat motivasi 

bermain drama pada siswa kelas V SD Negeri Gunung Simping 03 Cilacap Tahun 

Ajaran 2009/2010 tinggi yaitu 85,92%. 

 Berikut ditampilkan Grafik yang menggambarkan tingkat motivasi dan 

presentase bermain drama siswa dengan teknik permainan (dolanan) anak. 



 
 

 

90

Diagram 4 Tingkat Frekuensi Motivasi Bermain Drama Siklus II 

 

 

Pada Grafik 4 dapat dilihat bahwa tidak ada siswa yang memperoleh 

tingkat motivasi sangat rendah atau berinterval 0%-49%. Siswa yang memperoleh 

tingkat motivasi rendah berinterval antara 50%-64% sebanyak 1 siswa. Siswa 

yang memperoleh tingkat motivasi tinggi atau berinterval antara 65%-84% 

sebanyak 9 siswa. Siswa yang memperoleh tingkat motivasi sangat tinggi atau 

berinterval antara 85%-100% ada 18 siswa. Ada 27 siswa atau 96,42% yang telah 

berhasil mencapai batas nilai ketuntasan belajar sebesar 65 dalam kategori baik.  

Berdasarkan grafik 4 dapat diketahui pula bahwa siswa yang belum 

mencapai nilai ketuntasan belajar yaitu sebanyak 1 siswa atau 3,58%. Hasil nilai 

rata-rata secara klasikal sebesar 85,92 dalam kategori sangat tinggi. Nilai rata-rata 

tersebut juga telah mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 65. Berarti, nilai 

yang diperoleh siswa siklus II sudah mencapai nilai rata-rata klasikal yang tinggi. 

Pada siklus II tingkat motivasi siswa meningkat, pada siklus I tingkat 

motivasi siswa mencapai 78,69% sedangkan pada siklus II ini naik menjadi 

(18  ) 64,28% 

(9) 32,14%

(1) 3,58%0
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85,92%. Jadi, tingkat motivasi siswa dalam bermain drama mengalami kenaikan 

sebanyak 7,23%. 

4.1.4.2 Hasil Observasi 

 Observasi merupakan salah satu alat penjaring data nontes yang dilakukan 

dengan cara mengamati siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan oleh peneliti, guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia sekolah yang bersangkutan, dan satu orang rekan peneliti. 

 Tindakan observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan memperhatikan dua 

belas aspek pengamatan observasi. Enam aspek untuk mengamati perilaku positif 

siswa dan Enam aspek untuk mengamati perilaku negatif. siswa. Klasifikasi nilai 

untuk perilaku positif yang peneliti terapkan adalah 4 poin untuk sangat sering 

(SS), 3 poin untuk sering (S), 2 poin untuk kadang (K), dan 1 poin untuk tidak 

pernah (T), sedangkan untuk klasifikasi nilai untuk perilaku negative adalah 1 

poin untuk sangat sering (SS), 2 poin untuk sering (S), 3 poin untuk kadang (K), 

dan 4 poin untuk Tidak Perenah (T).  

Pada siklus II ini dilakukan perbaikan dari siklus I, perbaikan tersebut 

meliputiperencanaan pelatihan bermain drama. Data observasi siklus II dapat 

dilihat pada tabel 27 sebagai berikut. 

Tabel 28 Data Hasil Observasi Siklus II 

No 
Aspek 

Amatan 

Skor 

Jumlah 
Jumlah 
Skor 

Nilai 
Rata-
rata Kategori 1 2 3 4 

1. 1 
f 0 3 14 11 28 

92 82,14 
Amat 
Baik % 0 10,71 50 39,29 100 

2. 2 
f 0 1 26 1 28 

84 75 Baik % 0 3,57 92,86 3,57 100 

3. 3 
f 0 3 11 14 28 

92 82,14 
Amat 
Baik % 0 10,71 39,29 50 100 
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4. 4 
f 0 2 9 17 28 

99 88,39 
Amat 
Baik % 0 7,15 32,14 60,71 100 

5. 5 
f 0 1 18 9 28 

92 82,14 
Amat 
Baik % 0 3,57 64,29 32,14 100 

6. 6 
f 0 0 18 10 28 

102 91,07 
Amat 
Baik % 0 0 64,29 35,71 100 

7. 7 
f 0 10 14 4 28 

79 70,54 Baik % 0 35,71 50 14,29 100 

8. 8 
f 0 4 22 2 28 

82 73,21 Baik % 0 14,29 78,57 7,14 100 

9. 9 
f 0 4 13 11 28 

91 81,25 
Amat 
Baik % 0 14,29 46,42 39,29 100 

10. 10 
f 0 0 9 19 28 

103 91,96 
Amat 
Baik % 0 0 32,14 67,86 100 

11. 11 
f 0 0 11 17 28 

101 90,18 
Amat 
Baik % 0 0 39,29 60,71 100 

12. 12 
f 0 3 11 14 28 

95 84,25 
Amat 
Baik % 0 10,71 39,29 50 100 

13. 13 
f 0 8 7 13 28 

91 81,25 
Amat 
Baik % 0 28,58 25 46,42 100 

14. 14 
f 0 0 10 18 28 

102 91,07 
Amat 
Baik % 0 0 35,71 64,29 100 

 
 
Keterangan: f: frekuensi. Aspek Amatan: Observasi Positif (+): (1) Siswa 

memusatkan perhatiannya (pandangan mata) pada guru ketika guru 
menjelaskan teknik permainan (dolanan) anak dalam pembelajaran 
bermain drama. (2) Siswa aktif bertanya kepada guru mengenai 
materi pelajaran ketika menghadapi kesulitan.(3) Siswa dapat 
menghafal naskah dalam waktu tiga hari dan lancar berdialog, (4) 
Siswa menyiapkan property yang mendukung pementasan dengan 
baik (5) Siswa terlihat tekun mendiskusikan dengan kelompoknya 
mengenai kegiatan bermain drama yang akan dilakukan dan giat 
berlatih bermain drama di dalam kelas. (6) Siswa aktif berlatih drama 
meliputi penghayatan, pelafalan, intonasi, ekspresi, dan gerak. (7) 
Siswa bersedia maju ke depan kelas ketika ditugasi guru untuk 
menampilan pementasan mereka. 
Observasi Negatif (-): (8) Siswa mengeluh ketika guru memberi 
tugas berlatih drama. (9)Siswa tidak mau bekerjasama dalam 
mempersiapkan pementasan. (10) Siswa tidak mengerjakan tugas 
berdiskusi dan berlatih drama (penghayatan, pelafalan, ekspresi, intonasi, 
dan gerak). (11) Siswa tidak berlatih bersama kelompok dan cenderung 
diam atau melakukan kegiatan lain. (12) Siswa malas mengikuti 
latihan kelompok atau diskusi kelompok (13) Siswa tidak 
bersemangat ketika melaksanakan pementasan di depan kelas, (14) 
Siswa  saat mengikuti pelajaran tidak kondusif untuk belajar 
(berbicara dengan teman, mengantuk, bersenda gurau, dll) 
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 Berdasarkan hasil observasi siklus II, diketahui bahwa perhatian siswa 

dalam menyimak guru baik. Siswa yang tidak memperhatikan tidak ada. Siswa 

yang  kurang memperhatikan mendapat skor 2 sebanyak 3 siswa atau 10,71%. 

Siswa yang cukup memperhatikan mendapat skor 3 sebanyak  14 atau 50%. 

Sebanyak 11 atau 39,29% siswa memperhatikan dengan baik  mendapat skor 4. 

 Perhatian siswa kurang, hal ini disebabkan karena penjelasan yang 

dilakukan guru terlalu cepat dengan materi hafalan dan pengertian sehingga ada 3 

siswa yang jarang memusatkan perhatiannya pada penjelasan guru. Tindakan 

yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku negatif siswa, berupa Tanya jawab 

antara guru dan siswa sehingga siswa terpancing untuk memperhatikan. 

 Antusias siswa selama proses siswa aktif bertanya kurang baik, hanya 1 

siswa atau 3,57% sangat sering bertanya sehingga mendapat skor 4. Sebanyak 26 

siswa atau 92,85% terlihat sering bertanya selama proses pembelajaran sehingga 

memperoleh skor 3. Ada 1 siswa atau 3,58% yang kadang bertanya sehingga 

mendapat skor 2, dan yang jarang bertanya tidak ada pada siklus II. 

 Kelancaran berdialog siswa sudah baik, ada 11 orang siswa atau 39,29% 

yang sangat lancar mengucap dialog sehingga mendapat skor 4, ada 14 siswa atau 

50% yang lancar mengucap dialog sehingga mendapat skor 3 dan 3 siswa atau 

10,71% yang kurang lancar berdialog mendapat skor 2. Tidak ada siswa yang 

tidak dapat menghafal dialog. 

 Hafalan dialog siswa termasuk dalam kategori baik, hal ini disebabkan 

proses penghafalan naskah hanya diberi waktu selama tiga hari oleh guru. 
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Hasilnya tidak begitu mengecewakan, siswa telah banyak yang hafal walaupun 

terkadang dialognya terdengar terbata-bata. 

 Kekreativan siswa dalam mempersiapkan property kuda-kudaan. Padahal 

perintah dari guru untuk mempersiapkan kuda-kudaan dari batang pisang. Namun 

siswa kreatif dengan mempersiapkan kuda kepang yang terbuat dari anyaman 

bambu.  

 Siswa yang telah menyiapkan kostum dan property dengan sangat baik 

memperoleh skor 4 sebanyak 17 siswa atau 60,71%. Siswa yang menyiapkan 

dengan baik kostum dan property pendukung pementasan mendapat skor 3 

sebanyak 9 atau 32,14%. Siswa yang menyiapkan kostum dan property dengan 

cukup baik mendapat skor 2 sebanyak 2 siswa atau 7,14%. Siswa sama sekali 

tidak menyiapkan kostum untuk pementasan tidak ada. 

 Keaktivan siswa dalam berlatih drama meliputi penghayatan, pelafalan, 

intonasi, ekspresi, dan gerak sudah sangat baik. Hal ini terjadi karena teknik 

latihan sangat menarik bagi siswa yaitu dengan cara praktik langsung 

memanfaatkan permainan atau dolanan anak. Siswa yang sangat aktif berlatih ada 

9 siswa atau 32,14%, namun siswa yang cukup aktif berlatih sehingga mendapat 

skor 3 ada 18 siswa atau 64,28%. Siswa yang jarang aktif berlatih ada 1 atau 

3,57% sehingga mendapat skor 2, dan siswa yang kurang aktif sehingga mendapat 

skor 1 tidak ada atau 0%. 

 Kebersediaan siswa untuk maju ke depan kelas bahwa siswa aktif dalam 

melaksanakan tugas dari guru. Ada 4 siswa atau 14,28% yang sangat aktif dalam 

melaksanakan tugas dari guru sehingga mendapat skor 4, ada 14 siswa atau 50% 
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yang aktif melaksanakan tugas dari guru sehingga mendapat skor 3, dan ada 10 

siswa atau 35,71 % yang jarang aktif melaksanakan tugas guru sehingga 

mendapat skor 2 dan tidak ada siswa atau 0% yang kurang aktif dalam 

melaksanakan tugas dari guru. Jadi, secara keseluruhan 28 siswa aktif  semua. 

 Pada aspek observasi perilaku negatif yaitu aspek perilaku siswa yang 

tidak kondusif tidak ada. Dari 28 siswa ada 4 siswa atau 14,28% yang kurang 

kondusif mendapat skor 2, ada 22 siswa atau 78,58% yang kondusif mendapat 

skor 3, dan ada 2 siswa atau 7,14% yang sangat kodusif mendapat skor 4. 

 Aspek observasi yang menunjukkan minat siswa dalam mengikuti 

pelajaran adalah suka mengeluh, tidak ada siswa atau 0% yang sangat sering 

mengeluh, ada 4 siswa atau 14,28% yang sering mengeluh mendapat skor 2, dan 

13 siswa atau 46,42% yang kadang mengeluh sehingga mendapat skor 3. Dan dari 

28 siswa ada 11 siswa atau 39,30% siswa tidak pernah mengeluh sehingga 

mendapat skor 4. 

 Kerjasama siswa dalam pementasan membuktikan bahwa siswa tersebut 

dapat berkoordinasi dengan baik, tingkat kerjasama siswa sudah baik. Ada 19 

siswa atau 67,85% yang sangat baik berkoordinasi sehingga mendapat skor 4, ada 

9 siswa atau 32,15% yang baik berkoordinasi sehingga mendapat skor 3, Siswa 

yang kurang baik berkoordinasi tidak ada. 

 Keseriusan siswa dalam melaksanakan tugas terlihat dari keaktivan siswa.  

Siswa yang sering enggan melaksanakan tugas berarti kurang serius dalam proses 

pembelajaran, tidak ada siswa atau 0% yang enggan dan kadang enggan 

melaksanakan tugas, ada 17 siswa atau 60,71% yang baik dalam melaksanakan 
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tugas sehingga mendapat skor 3, dan 11 siswa atau 39,29% yang sangat serius 

dalam melaksanakan tugas sehingga mendapat skor 4. 

 Tindakan yang cenderung diam ketika diberi tugas oleh guru merupakan 

sikap pasif dalam pembelajaran. Ada 3 siswa atau 10,71%  yang agak pasif dalam 

pembelajaran sehingga mendapat skor 2, ada 11 siswa atau 39,29 % yang aktif 

sehingga mendapat skor 3, dan 14 siswa atau 50% siswa yang sangat aktif 

sehingga mendapat skor 4. 

 Tindakan yang cenderung malas juga merupakan sikap pasif dalam proses 

pembelajaran. Tidak ada siswa atau 0% yang pasif dalam pembelajaran siklus II 

dan ada 8 siswa atau 28,58% yang agak pasif dalam pembelajaran pada siklus II, 

ada 7 siswa atau 25% yang aktif sehingga mendapat skor 3, dan 13 siswa atau 

46,42% siswa yang sangat aktif sehingga mendapat skor 4.  

 Sikap siswa  yang kurang bersemangat menunjukkan tingkat keuletan 

yang rendah. Tidak ada siswa atau 0% yang tidak bersemangat dan kurang 

bersemangat mengikuti pembelajaran pada siklus II ini, namun ada 10 siswa atau 

35,71% siswa yang cukup bersemangat dalam pembelajaran sehingga mendapat 

skor 3, dan terakhir ada 18 siswa atau 64,29% yang sangat bersemangat mengikuti 

pembelajaran bermain drama sehingga mendapat skor 4. 

4.1.4.3 Hasil Jurnal Guru 

 Jurnal Guru pada siklus II ini berisi segala hal yang dirasakan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pengamatan peneliti ketika 

mengajar pada saat pembelajaran berlangsung, minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran bermain drama dengan teknik permainan (Dolanan) Anak sudah 
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baik. Hal ini dapat dilihat pada siswa sering bertanya ketika menemui kesulitan 

dan siswa terlihat gembira ketika melaksanakan pembelajaran bermain drama 

dengan teknik Permainan (Dolanan) Anak. Ada beberapa hal yang menjadi 

kekurangan pada siklus I telah diperbaiki di siklus II. 

 Aspek yang diperhatikan guru pada siklus II adalah perhatian siswa pada 

proses pembelajaran. Ada beberapa siswa yang mengalihkan perhatian mereka ke 

luar kelas, kondisi seperti ini jika dibiarkan akan merugikan siswa, namun 

perhatian mereka terpusat kembali setelah melaksanakan praktik latihan drama. 

 Keaktifan siswa di dalam kelas pada siklus II ini sangat baik. Siswa aktif 

melaksanakan tugas dari guru mulai dari tugas praktik penghayatan, pelafalan, 

intonasi, ekspresi, dan gerak, serta pernafasan dengan gembira. 

 Secara keseluruhan tingkah laku siswa sudah baik, namun pada siklus II 

ini tingkah laku siswa semakin membaik. Hal ini terbukti antusias siswa dalam 

pementasan. Tiap-tiap kelompok mempunyai ide-ide yang cukup baik dan kreatif. 

Kekreatifan siswa ini terlihat dari kostum, alat dan bahan-bahan untuk 

mendukung pementasan seperti kuda-kudaan. Siswa juga terlihat senang ketika 

guru membagikan jalan cerita dan menyuruh siswa sendiri yang membagi peran. 

 Pada siklus II ini pembelajaran bermain drama dengan teknik Permainan 

(Dolanan) Anak berjalan lancar. Harapan guru agar teknik ini dapat bermanfaat 

bagi dunia pendidikan dan semakin meningkatkan motivasi siswa dalam bermain 

drama. 
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4.2 Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil tindakan siklus I 

dan hasil tindakan siklus II. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui dua 

tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian meliputi hasil tes 

dan nontes. Pembahasan hasil tes mengacu pada perolehan skor yang dicapai 

siswa dalam tes keterampilan memerankan tokoh drama dengan topik yang sama 

pada setiap siklusnya, yaitu dengan tema permainan (Dolanan) Anak. Aspek-

aspek yang dinilai dalam keterampilan memerankan tokoh drama meliputi lima 

aspek, yaitu: (1) Ketepatan ucapan/pelafalan; (2) Kesesuaian Intonasi; (3) 

Kesesuaian Ekspresi; (4) Kesesuaian Penghayatan; dan (5) Kesesuaian Gesture/ 

Gerak Tubuh. Pembahasan hasil nontes berpedoman pada lima instrumen 

penelitian, yaitu angket, lembar observasi, jurnal dan dokumentasi foto. 

 Proses pembelajaran memerankan tokoh drama dengan teknik permainan 

(dolanan) anak pada siklus I dan siklus II selalu diawali dengan melakukan 

apersepsi antara siklus I dan Siklus II berbeda, pada siklus I keadaan kelas kurang 

terkendali karena siswa baru kali pertama bertemu dan kemudian di siklus II guru 

melakukan kegiatan apersepsi dengan santai, dan terlihat akrab sehingga siswa 

lebih tenang dan siswa banyak yang memperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam gambar 1. 
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Gambar 1 Kegiatan Apersepsi Pembelajaran 

 Kemudian guru melakukan Tanya jawab dan memancing siswa dengan 

berbagai pertanyaan agar siswa selalu berlatih untukberfikir. Kegiatan Tanya 

jawab tentang drama dan bagaimana memerankan tokoh drama dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2 Kegiatan Tanya Jawab Tentang Drama 

 Pada gambar 2 siswa bertanya jawab dengan guru tentang drama. Siswa 

tampak serius mengikuti pembelajaran memerankan tokoh drama terdapat siswa 

yang sungguh-sungguh bertanya tentang drama. Siswa tersebut ingin mengatahui 

lebih jauh tentang drama dan bagaimana agar dapat menghayati watak tokoh 

dengan total. Siswa yang lain memperhatikan dan mencoba untuk mendengarkan 

pernyataan dari guru. 
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 Kegiatan inti pembelajaran pada siklus I dan siklus II, Guru membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5-7 

siswa, setelah itu menjelaskan proses pembelajaran menggunakan teknik 

permainan anak dan membagikan naskah drama yang berceritakan tentang 

permainan anak. Hal ini akan diperlihatkan kegiatan diskusi siswa dalam 

membagikan peran yang akan ditampilkan pada saat pementasan. Kegiatan 

tersebut dapat dilihat dalam gambar 3. 

 

Gambar 3 Kegiatan Diskusi 

 Kegiatan Selanjutnya guru membantu diskusi siswa dalam memahami 

naskah dan menjelaskan mengenai bermain drama dengan teknik permainan 

(dolanan) anak. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam gambar 4. 

              

Gambar 4 dan 5 Kegiatan Guru Membimbing Siswa 
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Gambar 6 dan 7 Kegiatan aktivitas siswa ketika melakukan penghayatan 

 Gambar 5 dan 6 menunjukkan aktivitas siswa ketika melakukan latihan 

penghayatan peran. Latihan pengayatan peran ini dilakukan dengan cara saling 

berdiri berhadapan kemudian memejamkan mata lalu guru menyuruh siswa 

membayangkan ketika mereka marah, atau keika mereka gembira, dengan deikian 

siswa dapat lebih menghayati karakter peran. 

 Cara berlatih penghayatan dengan praktik langsung dapat lebih efektif. 

Hal ini disebabkan karena dapat merasakan sendiri perasaan sedih, gembira, 

marah, dal lain sebagainya, sehingga siswa dapat menyalurkan perasaan tersebut 

lewat ekspresi. Hal serupa juga dilakukan untuk berlatih intonasi, dan pelafalan. 

Untuk melatih intonasi dan pelafalan guru harus terlebih dulu mengajarkan 

pernafasan yang baik sehingga siswa tidak melakukan kesalahan dalam berlatih 

pernafasan. Teknik seperti itu akan membuat siswa termotivasi karena 

menyenangkan.  
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Gambar 8, 9, dan 10 Aktivitas siswa ketika pementasan memerankan tokoh 

drama 

  Gambar 7, 8, dan 9 memperlihatkan aktivitas siswa ketika pementasan. 

Gambar 7 terlihat 3 siswa sedang memerankan permainan jaranan kemudian 

gambar 8 terlihat siswa memerankan permainan pasar-pasaran ’dodolan’, 

sedangkan gambar 9 terlihat beberapa siswa sedang memerankan permainan 

cublak-cublak suweng. Ketika sedang pementasan berlangsung pada siklus I dan 

siklus II siswa terlihat antusias dan semangat. 
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Gambar 11 dan 12 Kekreativan siswa dalam pementasan dengan 

menambahkan narator pada pementasan 

 Pada gambar 10 dan 11 terlihat kekreativan siswa dalam pementasan 

dengan menambahkan narator. Hal ini merupakan murini kekreativan siswa dalam 

mengemas naskah menjadi suatu bentuk pementasan. Kekreativan tersebut sudah 

terlihat pada siklus I dan siklus II. Hal ini menunjukkan motivasi siswa dalam 

bermain drama meningkat sehingga berpengaruh  pada keterampilan bermain 

drama mereka. 

 Berikut tabel mengenai nilai rata-rata keterampilan bermain drama pada 

siklus I dan siklus II, serta selisih kenaikan nilainya. 

Tabel 29 Nilai rata-rata Kemampuan Memerankan Tokoh Drama pada 

siklus I dan Siklus II 

No Aspek Penilaian R. 
Skor 
Siklus 
I 

% 
Capaian 

R. 
Skor 
Siklus 
II 

% 
Capaian 

Peningkatan 
Nilai S. I  
ke S. II 

% 
Capai
an 

1. Ketepatan 
Ucapan/Pelafal 
An 

2,96 74 3,07 76,75 0,11 2,75 
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2. Ketepatan 
intonasi 

2,78 69,50 2,89 72,25 0,11 2,75 

3. Kesesuaian 
Ekspresi 

2,75 68,75 2,96 74 0,21 5,25 

4. Keseuaian 
Penghayatan 

2,78 69,50 2,96 74 0,18 4,5 

5. Keseuaian 
Gesture/Gerak 
Tubuh 

2,46 61,50 3,07 76,75 0,61 15,25 

 Jumlah 13,73 343,25 14,95 373,75 1,22 30,5 
Rata-rata 2,61 68,65 2,99 74,75 0,22 6,1 

 

 Pada tabel 28 terlihat bahwa nilai rata-rata keterampilan memerankan 

tokoh drama pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai 

rata-rata keterampilan memerankan tokoh drama siswa 2,61 (68,65%), sedangkan 

pada siklus II 2,99 (74,75%) sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,22 (6,1%). 

 Ketepatan ucapan/lafal pada aspek keterampilan siklus I mencapai nilai 

rata-rata 2,96 (74%), sedangkan pada siklus II 3,07 (76,75%) sehingga mengalami 

kenaikan sebesar 0,11 (2,75%). Aspek keterampilan memerankan tokoh drama 

ketepatan intonasi pada siklus I mencapai nilai rata-rata sebesar 2,78 (69,50%), 

sedangkan pada siklus II nilai rata-rata mencapai 2,89 (72,25%) sehingga 

mengalami peningkatan sebesar 0,11 (2,75%). Kesesuaian ekspresi pada aspek 

keterampilan memerankan tokoh drama pada siklus I mencapai nilai rata-rata 

sebesar 2,75 (68,75%), sedangkan pada siklus II nilai rata-rata mencapai 2,96 

(74%) sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,21 (5,25%). Kesesuaian 

penghayatan pada aspek keterampilan memerankan tokoh drama pada siklus I 

mencapai nilai rata-rata sebesar 2,78 (69,50%), sedangkan pada siklus II 

mencapai sebesar 2,96 (74%) sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,18 

(4,5%). Aspek kesesuaian gesture/ Gerak Tubuh pada siklus I mencapai nilai rata-
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rata sebesar 2,46 (61,50%), sedangkan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 

sebesar 3,07 (76,75%) sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,61 (15,25%). 

 Pada penelitian siklus I didapat data sebagai berikut, pada aspek 

ketepatan/kesesuaian ekspresi belum memenuhi target penelitian sebesar 70% 

penyebabnya yaitu ketika berlatih drama meliputi latihan ekspresi, intonasi, dan 

gerak siswa kurang serius dalam melaksanakan tugas dari guru. Pada siklus II 

perlu diadakan perbaikan berupa penambahan latihan konsentrasi. 

 Pada aspek ketepatan/ kesesuaian penghayatan peran belum memenuhi 

target 70%. Hal ini disebabkan guru kurang melatih siswa dan memberikan 

penjelasan pada siswa tentang karakter tokoh sehingga pada siklus II guru harus 

membahas terlebih dahulu karakter tokoh.   

 Pada aspek ketepatan/kesesuaian Gesture/Gerak Tubuh belum memenuhi 

target penelitian sebesar 70% penyebabnya yaitu ketika berlatih drama meliputi 

latihan ekspresi, intonasi, dan gerak siswa kurang serius dalam melaksanakan 

tugas dari guru. Pada siklus II perlu diadakan perbaikan berupa penambahan 

latihan konsentrasi dan gerak. 

 Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

memerankan tokoh drama dengan teknik permainan (dolanan) anak pada siklus I 

belum memenuhi target penelitian sehingga harus diadakan siklus II untuk 

memperbaiki dan memenuhi target penelitian yaitu 70%. 

 Hasil analisis di atas menunjukkan terjadinya peningkatan dalam capaian 

hasil dari subjek penelitian. Apabila capaian pada siklus I dan siklus II 
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dibandingkan maka terlihat kenaikan yang signifikan hampir pada keseluruhan 

aspek penilaian seperti terlihat dibawah ini. 

Tabel 30 Perbandingan Tingkat Motivasi Siklus I dan Siklus II 

No Aspek Penilaian R. Siklus I 
dalam % 

R. Siklus II 
dalam % 

Kenaikan 
R. Skor dari 
Siklus I ke 
Siklus II 

1 Minat 75,46 84,82 9,36 
2 Ketekunan 83,71 89,07 5,36 
3 Keuletan 79,46 85,92 6,46 
4 Keaktivan 75,29 84,82 9,53 
 Jumlah 313,92 344,63 30,71 
 Rata-rata 78,48 86,15 7,6 

 

 Dari tabel 29 terlihat bahwa kenaikan tingkat motivasi siswa dari siklus I 

mencapai 74,48% dan pada siklus II mencapai 86,15% sehingga mengalami 

kenaikan yang cukup besar yaitu 7,6%. Tingkat minat siswa pada siklus I 

mencapai 75,46% dan pada siklus II mencapai 84,82% sehingga mengalami 

kenaikan sebesar 9,36%. Pada tingkat aspek ketekunan pada siklus I mencapai 

83,71% dan pada siklus II mencapai 89,07% sehingga mengalami peningkatan 

sebesar 5,36%. Pada aspek tingkat keuletan pada siklus I mencapai 79,46% dan 

pada siklus II mencapai 85,92% sehingga mengalami peningkatan sebesar 6,46%. 

Pada aspek tingkat keaktivan mengalami peningkatan dari siklus I mencapai 

75,29% dan pada siklus II mencapai 84,82% sehingga mengalami kenaikan 

sebesar 9,53%. Pada siklus I tingkat motivasi bermain drama siswa sebagian besar 

telah memenuhi target penelitian yaitu 70%.  

 Pada instrumen jurnal guru didapat data pada siklus I  sebagai berikut. 

Perilaku belajar siswa pada siklus I sudah baik namun kondisi kelas ketika 
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pementasan kurang terkendali sehingga pada siklus II guru harus lebih tegas 

dalam mengatur kondisi kelas. 

Tabel 31 Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II serta Peningkatannya. 

No Keterangan Observasi Hasil 
Observasi 
Siklus I 

Hasil 
Observasi 
Siklus II 

Peningkatan 
Hasil 
Observasi S. 
I dan S.II 

1. Observasi Positif (+) 
Siswa memusatkan 
perhatiannya (pandangan 
mata) pada guru ketika guru 
menjelaskan teknik 
permainan (dolanan) anak 
dalam pembelajaran 
bermain drama 

71,43 82,14 10,71 

2. Siswa aktif bertanya kepada 
guru mengenai materi 
pelajaran ketika 
menghadapi kesulitan. 

35,71 75 39,29 

3. Siswa dapat menghafal 
naskah dalam waktu tiga 
hari dan lancar berdialog. 

76,79 82,14 5,35 

4. Siswa menyiapkan property 
yang mendukung pementasan 
dengan baik 

80,35 88,39 8,04 

5. Siswa terlihat tekun 
mendiskusikan dengan 
kelompoknya mengenai 
kegiatan bermain drama yang 
akan dilakukan dan giat 
berlatih bermain drama di 
dalam kelas. 
 

51,79 82,14 30,35 

6. Siswa aktif berlatih drama 
meliputi penghayatan, 
pelafalan, intonasi, ekspresi, 
dan gerak. 
 

89,28 91,07 1,79 

7. Siswa bersedia maju ke 
depan kelas ketika ditugasi 
guru untuk menampilan 
pementasan mereka. 

69,64 70,54 0,9 

8. Observasi Negatif (-) 
Siswa mengeluh ketika guru 
memberi tugas berlatih 
drama 

66,96 73,21 6,25 
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9. Siswa tidak mau bekerjasama 
dalam mempersiapkan 
pementasan. 
 

76,78 81,25 4.47 

10. Siswa tidak mengerjakan 
tugas berdiskusi dan berlatih 
drama (penghayatan, 
pelafalan, ekspresi, intonasi, 
dan gerak). 

83,93 91,96 8,03 

11. Siswa tidak berlatih bersama 
kelompok dan cenderung 
diam atau melakukan 
kegiatan lain. 
 

85,71 90,17 4,46 

12. Siswa malas mengikuti 
latihan kelompok atau 
diskusi kelompok 

82,14 84,82 2,68 

13. Siswa tidak bersemangat 
ketika melaksanakan 
pementasan di depan kelas 

80,35 81,25 0.9 

14. Siswa  saat mengikuti 
pelajaran tidak kondusif 
untuk belajar (berbicara 
dengan teman, 
mengantuk, bersenda 
gurau, dll) 

90,17 91,07 0.9 

 Jumlah 1041,07 1165,179 124,12 
 Rata-rata 74,36 83,23 8,86 

 
Tabel 30 terlihat bahwa observasi yang dilakukan berdasarkan 14 aspek. 

Dari keempatbelas aspek observasi, tujuh aspek mengobservasi perilaku positif 

dan tujuh aspek mengobservasi kelakuan negatif. Pada siklus I hasil observasi 

mendapat nilai rata-rata 74,36, sedangkan pada siklus II hasil observasi mencapai 

nilai rata-rata 83,23 sehingga mengalami peningkatan hasil observasi sebesar 

8,86. 

Pada umumnya perilaku positif siswa pada siklus I  sudah baik namun ada 

beberapa aspek yang belum mencapai standar  nilai observasi yaitu 65. Aspek 

yang nilainya kurang adalah aspek keaktivan siswa dalam bertanya kepada guru 

tentang materi pelajaran ketika menghadapi kesulitan.Pada aspek ini hasilnya 
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hanya mendapatkan nilai observasi sebesar 35,71, sehingga diadakan perbaikan 

pada siklus II berupa berupa metode pancingan dari guru dan pemodelan teman 

sekelas sendiri. Pada siklus II keaktivan siswa dalam bertanya meningkat menjadi 

75 sehingga mengalami peningkatan sebesar 39,29. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

siswa sudah cukup termotivasi. 

Aspek yang kurang mendapatkan nilai yang bagus adalah aspek siswa 

terlihat tekun menghafalkan naskah dan giat berlatih naskah di dalam kelas. Hal 

ini disebabkan sebagian besar siswa telah menghafalkan di rumah sehingga tidak 

terlalu banyak siswa yang menghafalkan naskah di kelas. Pada siklus I nilainya 

mencapai 51,79, sedangkan pada siklus II karena ada persaingan antar kelompok 

untuk berlomba menjadi yang terbaik sehingga ada beberapa kelompok yang 

mengadakan latihan bersama sebelum pementasan. 

Pada instrumen observasi pada siklus I didapat data sebagai berikut. Ada 

lima aspek yang belum memenuhi target 70% meliputi aspek perhatian, keaktivan 

bertanya, ketekunan menghafal di kelas, ketekunan dan kerjasama sehingga pada 

siklus II diperbaiki dengan mengoreksi materi dan memperjelas materi, dan 

menambah sesi tanya jawab dengan siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Terjadi peningkatan kemampuan memerankan tokoh drama pada siswa 

kelas V SD Negeri Gunung simping 03 Cilacap sebesar 6,1, setelah 

mengikuti pembelajaran memerankan tokoh drama dengan teknik 

Permainan (Dolanan) Anak sehingga mengalami perubahan positif. Pada 

siklus I nilai rata-rata keterampilan memernakan tokoh drama siswa 

mencapai 68,65, dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 74,75. 

2. Terjadi perubahan perilaku belajar positif yang ditunjukkan oleh siswa. 

Hal ini terlihat dari tingkat motivasi memerankan tokoh drama pada siswa 

kelas V SD N egeri Gunungsimping 03 Cilacap mengalami peningkatan 

setelah mengikuti pembelajaran memerankan tokoh drama dengan teknik 

Permainan (Dolanan) Anak. Pada siklus I nilai rata-rata tingkat motivasi 

siswa mencapai 78,46% kemudian pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

tingkat motivasi siswa mencapai 86,15%, sehingga mengalami 

peningkatan sebesar 7,6%. Hal ini terlihat dari minat, keuletan, ketekunan, 

dan keaktivan siswa yang meningkat. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti memberi saran 

sebagai berikut. 

1. Teknik Permainan (Dolanan) Anak hendaknya dapat dijadikan alternatif 

dalam pembelajaran bermain drama. 

2. Penelitian ini hendaknya dapat dipakai sebagai bahan rujukan dalam 

penelitian tentang pembelajaran bermain drama dalam prespektif yang 

lain. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(SIKLUS I) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Jenjang  : Sekolah Dasar (SD) 

Alokasi Waktu : 4 x 35 Jam (2 pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Berbicara 

6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan 

bermain drama 

B. KOMPETENSI DASAR 

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

C. INDIKATOR 

1) Mampu memerankan tokoh drama dengan penghayatan, lafal, intonasi, 

dan ekspresi yang tepat. 

2) Mampu berdialog dengan lancar tanpa teks drama. 

3) Mampu menilai kekurangan dan kelebihan pementasan teman sekelas. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mampu memerankan tokoh drama dengan penghayatan, lafal, intonasi, 

dan ekspresi yang tepat. 

E. MATERI AJAR 

1) Pelatihan bermain drama meliputi pelatihan penghayatan, pernapasan, 

intonasi, pelafalan, ekspresi (mimik), dan kinestik (gerak) menggunakan 

teknik permainan (dolanan) anak. 

2) Bermain drama mempersiapkan setting (latar) dan properti untuk 

mendukung suatu pementasan. 
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F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

a. Metode 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Praktik 

4. Simulasi: Penugasan, Presentasi 

5. Refleksi 

b. Teknik  

Teknik Permainan (Dolanan) Anak 

G. SKENARIO PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama 

1. Pendahuluan 

a. Guru berusaha menggali informasi dari siswa dengan bertanya jawab 

tentang pengalaman bermain drama. 

b. Guru memberikan semangat dan memotivasi siswa untuk terampil 

bermain drama dengan cara mengajak  siswa mencari para artis atau 

tokoh idolanya yang sukses dan terkenal saat ini. 

c. Guru menyampaikan tujuan serta manfaat pembelajaran bermain 

drama. 

d. Siswa dikelompokkan, tiap kelompok terdiri dari 5-7 orang siswa. 

2. Kegiatan 

a. Guru mendeskripsikan cara memerankan tokoh drama, serta cara 

mementaskan drama.  

b. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai teknik permainan (dolanan) 

anak dalam pembelajaran memerankan tokoh drama, 

c. Guru memimpin siswa dalam mempraktikkan pelatihan memerankan 

tokoh drama. 

d. Guru membagikan naskah drama, 

e. Guru mendeskripsikan jalan cerita drama dan tokoh yang akan 

dipentaskan. 

f. Siswa berlatih secara berkelompok (dibimbing oleh guru), 
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g. Guru memilih kelompok yang paling siap tampil sebagai contoh, 

dipilih kelompok yang lebih dahulu paling siap, dan bergiliran dengan 

kelompok berikutnya.  

h.  Guru mengevaluasi hasil latihan secara keseluruhan penampilan tiap-

tiap kelompok, kemudian menugasi siswa untuk mempersiapkan 

pementasan pada pertemuan berikutnya dengan baik. 

3. Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan 

kegiatan pelatihan bermain drama, khususnya berkaitan dengan 

karakter yang seharusnya diperankan oleh siswa, tokoh-tokoh dalam 

drama, berdialog dengan lancar dan cara mementaskan drama. 

b. Guru bersama siswa melakukan refleksi, yaitu dengan memberikan 

saran dan kesan terhadap pembelajaran hari itu. 

c. Guru menugasi siswa secara berkelompok untuk berlatih memainkan 

perannya dalam drama dan mengulangi pelatihan sebelum melakonkan 

peran. 

d. Pada akhir pembelajaran Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari itu. 

 

Pertemuan kedua 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran 

bermain drama menggunakan teknik permainan (dolanan) anak. 

b. Guru dan siswa melakukan latihan pernafasan, pelafalan, dan 

penghayatan secara bersama-sama. 

c. Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya. 

d. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan kembali jalan cerita drama 

dan tokoh yang akan dipentaskan, serta mempersiapkan property yang 

akan digunakan dalam pementasan. 

2. Inti 

a. Siswa mulai mementaskan drama secara berkelompok 
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b. Siswa lain memperhatikan dan menilai pementasan drama teman 

dengan cara menyebutkan nama kelompok pada pementasan yang 

paling disukai. 

3. Penutup 

a. Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran 

drama dengan teknik Permainan (Dolanan) anak pada hari itu, 

b. Guru membagikan lembar angket kepada siswa tentang teknik 

Permainan (Dolanan) Anak, agar siswa dapat memberikan tanggapan, 

kritikan, saran, dan kesan pada metode yang digunakan oleh Guru.  

H. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

a. Media : property mainan 

b. Sumber : 

1. Buku Paket yang berjudul “Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia 

Untuk SD/MI Kelas V”  Jakarta; Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional, tahun 2008 

2. Buku Drama Herman J. Waluyo 

3. Buku Terampil Bermain Drama Karya Asul Wiyanto 

 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Berdasarkan observasi selama proses pembelajaran 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Berdasarkan Hasil Tes Perbuatan Pementasan Drama 

Tabel 1 Pedoman Penilaian Keterampilan Bermain Drama 

No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Kategori 

1. Pelafalan Lafal sangat jelas dan tepat 4 Sangat Baik 

Lafal jelas dan tepat 3 Baik 

Lafal cukup jelas dan tepat 2 Cukup 

Lafal kurang jelas dan 1 Kurang 
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tepat 

2. Intonasi Intonasi Sangat jelas dan 

tepat 

4 Sangat Baik 

Intonasi jelas dan tepat 3 Baik 

Intonasi cukup  jelas dan 

tepat 

2 Cukup 

Intonasi kurang jelas dan 

tepat 

1 Kurang 

3. Ekspresi Ekspresi sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Ekspresi sesuai 3 Baik 

Ekspresi cukup sesuai 2 Cukup 

Ekspresi kurang sesuai 1 Kurang 

4. Penghayatan Penghayatan sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Penghayatan sesuai 3 Baik 

Penghayatan cukup sesuai 2 Cukup 

Penghayatan kurang sesuai 1 Kurang 

5. Gerak/Olah Tubuh Gerak sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Gerak sesuai 3 Baik 

Gerak cukup sesuai 2 Cukup 

Gerak kurang sesuai 1 Kurang 

 

Nilai akhir diperoleh dengan rumus :  

NA = 

Skor Siswa 

X 100 
Skor Maksimal 

Keterangan : 

NA = Nilai Akhir 

Skor maksimal : 20 
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1. Penugasan 

a. Kelompok 

1) Diskusikan dengan teman kelompok pembagian peran dengan 

kostum yang harus dibawa untuk menunjang pementasan. 

2) Berlatih berdialog drama dalam kelompok tanpa menggunakan 

naskah atau menggunakan jalan cerita. 

3) Lakukanlah pementasan drama bersama kelompok di depan kelas. 

b. Individu 

1) Lakukanlah latihan bermain drama yang meliputi penghayatan, 

ekspresi, intonasi, lafal dan gerak. 

 

Cilacap,      2009 

Guru Pamong     Peneliti 

 

 

 

…………………..    Ceskha Nur Rina 
NIP. :      NIM. : 2101405024 

Mengetahui  

Kepala Sekolah  

 

 

……………………... 
NIP. :           
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(SIKLUS II) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester : V/II 

Jenjang  : Sekolah Dasar (SD) 

Alokasi Waktu : 4 x 35 Jam (2 pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Berbicara 

6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan 

bermain drama 

B. KOMPETENSI DASAR 

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

C. INDIKATOR 

1) Mampu memerankan tokoh drama dengan penghayatan, lafal, intonasi, 

dan ekspresi yang tepat. 

2) Mampu berdialog dengan lancar tanpa teks drama. 

3) Mampu menilai kekurangan dan kelebihan pementasan teman sekelas. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mampu memerankan tokoh drama dengan penghayatan, lafal, intonasi, 

dan ekspresi yang tepat. 

E. MATERI AJAR 

1) Pelatihan bermain drama meliputi pelatihan penghayatan, pernapasan, 

intonasi, pelafalan, ekspresi (mimik), dan kinestik (gerak) menggunakan 

teknik permainan (dolanan) anak. 

2) Bermain drama mempersiapkan setting (latar) dan properti untuk 

mendukung suatu pementasan. 
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F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

a. Metode 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Praktik 

4. Simulasi: Penugasan, Presentasi 

5. Refleksi 

b. Teknik  

Teknik Permainan (Dolanan) Anak 

G. SKENARIO PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama 

1. Pendahuluan 

a. Siswa diberi kilas balik yang berupa pertanyaan tentang pembelajaran 

yang telah lalu yaitu memerankan tokoh drama dengan menggunakan 

teknik permainan (dolanan) anak 

b. Guru memberikan semangat dan memotivasi siswa untuk terampil 

bermain drama atau memerankan tokoh drama dengan cara mengajak  

siswa mencari para artis atau tokoh idolanya yang sukses dan terkenal 

saat ini. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran bermain drama atau 

memerankan tokoh drama menggunakan teknik permainan (dolanan) 

anak,  

2. Kegiatan 

a. Guru menjelaskan kembali kepada siswa mengenai teknik permainan 
(dolanan) anak, 

b. Siswa diminta untuk mengingat-ingat kembali bagaimana cara 
memerankan tokoh drama dan cara pementasan drama pada 
pertemuan yang lalu. 

c. Guru dan siswa membahas kekurangan siswa saat memerankan tokoh 
drama pada pertemuan yang lalu serta memperbaiki kekurangannya. 

d. Guru dan siswa merencanakan proses kerja kelompok. Jumlah siswa 
tiap kelompok antara 5-7 siswa,  
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e. Guru dan siswa memperagakan pelatihan bermain drama dan 

pernafasan bersama-sama, 

f. Guru membagikan naskah drama kepada siswa. 

g. Guru mendeskripsikan jalan cerita drama dan tokoh yang akan 

dipentaskan, 

h. Guru menugasi tiap-tiap kelompok untuk berlatih memerankan tokoh 

drama. 

i. Guru memilih kelompok yang paling siap tampil sebagai contoh, 

dipilih kelompok yang lebih dahulu paling siap, dan bergiliran dengan 

kelompok berikutnya.  

j. Guru mengevaluasi hasil latihan secara keseluruhan penampilan tiap-

tiap kelompok, kemudian menugasi siswa untuk mempersiapkan 

pementasan pada pertemuan berikutnya dengan baik. 

3. Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hal-hal yang berhubungan 

dengan kegiatan pelatihan bermain drama, khususnya berkaitan 

dengan karakter yang seharusnya diperankan oleh siswa, tokoh-tokoh 

dalam drama, berdialog dengan lancar dan cara mementaskan drama. 

b. Guru bersama siswa melakukan refleksi, yaitu dengan memberikan 

saran dan kesan terhadap pembelajaran hari itu. 

c. Guru menugasi siswa secara berkelompok untuk berlatih memainkan 

perannya dalam drama dan mengulangi pelatihan sebelum 

melakonkan peran. 

d. Pada akhir pembelajaran Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari itu. 

 

Pertemuan kedua 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran 

bermain drama menggunakan teknik permainan (dolanan) anak. 

b. Guru dan siswa melakukan latihan pernafasan, pelafalan, dan 
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penghayatan secara bersama-sama. 

e. Guru meminta siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya. 

f. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan kembali jalan cerita drama 

dan tokoh yang akan dipentaskan, serta mempersiapkan property yang 

akan digunakan dalam pementasan. 

2. Inti 

a. Siswa mulai mementaskan drama secara berkelompok 

b. Siswa lain memperhatikan dan menilai pementasan drama teman 

dengan cara menyebutkan nama kelompok pada pementasan yang 

paling disukai. 

3. Penutup 

a. Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran 

drama dengan teknik permainan (dolanan) anak pada hari itu, 

b. Guru membagikan lembar angket kepada siswa tentang teknik 

Permainan (Dolanan) Anak, agar siswa dapat memberikan tanggapan, 

kritikan, saran, dan kesan pada metode yang digunakan oleh Guru.  

H. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

a. Media : property mainan 

b. Sumber : 

1. Buku Paket yang berjudul “Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia 

Untuk SD/MI Kelas V”  Jakarta; Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional, tahun 2008 

2. Buku Drama Herman J. Waluyo 

3. Buku Terampil Bermain Drama Karya Asul Wiyanto 

 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Berdasarkan observasi selama proses pembelajaran 

b. Penilaian Hasil Belajar 

Berdasarkan Hasil Tes Perbuatan Pementasan Drama 
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Tabel 1 Pedoman Penilaian Keterampilan Bermain Drama 

No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Kategori 

1. Pelafalan Lafal sangat jelas dan tepat 4 Sangat Baik 

Lafal jelas dan tepat 3 Baik 

Lafal cukup jelas dan tepat 2 Cukup 

Lafal kurang jelas dan 

tepat 

1 Kurang 

2. Intonasi Intonasi Sangat jelas dan 

tepat 

4 Sangat Baik 

Intonasi jelas dan tepat 3 Baik 

Intonasi cukup  jelas dan 

tepat 

2 Cukup 

Intonasi kurang jelas dan 

tepat 

1 Kurang 

3. Ekspresi Ekspresi sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Ekspresi sesuai 3 Baik 

Ekspresi cukup sesuai 2 Cukup 

Ekspresi kurang sesuai 1 Kurang 

4. Penghayatan Penghayatan sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Penghayatan sesuai 3 Baik 

Penghayatan cukup sesuai 2 Cukup 

Penghayatan kurang sesuai 1 Kurang 

5. Gerak/Olah Tubuh Gerak sangat sesuai 4 Sangat Baik 

Gerak sesuai 3 Baik 

Gerak cukup sesuai 2 Cukup 

Gerak kurang sesuai 1 Kurang 
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Nilai Akhir diperoleh dengan menggunakan rumus : 

NA = 

Skor Siswa 

X 100 
Skor Maksimal 

      

Keterangan :  

NA = Nilai Akhir 

Skor maksimal : 15 

2. Penugasan 

a. Kelompok 

1) Diskusikan dengan teman kelompok pembagian peran dengan 

kostum yang harus dibawa untuk menunjang pementasan. 

2) Berlatih memerankan tokoh drama dengan teman kelompok tanpa 

menggunakan naskah atau menggunakan jalan cerita. 

3) Lakukanlah pementasan drama bersama kelompok di depan kelas. 

c. Individu 

2) Lakukanlah latihan memerankan tokoh drama yang meliputi 

penghayatan, ekspresi, intonasi, lafal dan gerak. 

 

Cilacap,      2009 

Guru Pamong     Peneliti 

 

 

…………………..    Ceskha Nur Rina 
NIP. :      NIM. : 2101405024 

Mengetahui  

Kepala Sekolah  

 

 

……………………... 
    NIP. : 
 



126 
 

 

Naskah Drama 

Judul : Indahnya Kebersamaan 

 

 Sepulang sekolah, Wulan, Aji, Paijah, Eni dan ’Aisyah berencana ingin 

bermain dilapangan dekat hutan desa. Mereka ingin bermain dilapangan dekat 

hutan desa karena saat di sekolah mereka tidak puas bermain. Akhirnya mereka 

memutuskan untuk bertemu dilapangan tersebut, dan mereka tidak lupa meminta 

ijin pada orang tua masing-masing. 

 Siang menjelang sore, Wulan yang pertama datang dilapangan kemudian 

disusul Aji. 

Wulan : ”Hai, ji? Teman-teman yang lain mana?”(sambil mendekati Aji dan 

melambaikan tangannya) 

Aji : ”Duh, Aku ngga’ tahu....Mmmm...tadi kita janjian siang ini kan? (sambil 

menggaruj-garuk kepala dan tersenyum pada wulan) Kita tunggu saja 

mereka, pasti bentar lagi datang hehehe... 

Paijah, Eni dan ’Aisyah tiba-tiba muncul bersamaan mendekati Si wulan 

dan aji 

Paijah : “Maaf, ya, lan, ji. Kita tidak tepat waktu hehehe…(Paijah, Eni, dan 

‘Aisyah mendekati wulan dan aji sambil tersenyum-senyum) 

‘Aisyah: “Eh lihat itu, Poniman! (‘Aisyah, Paijah, Eni, Aji dan wulan menyambut 

kedatangan Poniman sambil menyanyikan lagu gundhul-gundhul pacul 

seakan-akan meledek Si Poniman yang gundul) 

 Gundhul-gundhul pacul cul, gembelengan 

 Nyunggi nyunggi wakul kul, petentengan 

 Wakul ngglimpang, segane dadi sak latar 

 Wakul ngglimpang, segane dadi sak latar 
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Poniman : ”Ayo.....masih ingat tidak? Apa yang dikatakan oleh Bu Guru tadi di 

sekolah. Jangan mengolok-ngolok. (Poniman tersenyum kepada 

teman-temannya kemudian bernyanyi sambil berjalan memutari 

teman-temannya) 

  Suwe ora jamu 

  Jamu godong tela 

  Suwe ora ketemu 

Ketemu pisan gawe gela 

Paijah : ”Iya ya. Ya sudah, maafkan kita, ya, man. Kalo gitu kita main 

kuda-kudaan yuk. Ini kan sudah lengkap semua. 

Aji : ”Lengkap gimana, jah? Kuda-kudaannya saja ngga’ ada. 

Gimana mau main? 

Wulan dan Eni  : ”Sudah sudah ....gini aja. Kita Buat sendiri-sendiri aja gimana? 

Tu didekat lapangan kan banyak pohon pisang. Yuk, kita cari 

batang pisang? 

Semua : ”Yuk...”(Mereka pergi sendiri-sendiri mencari batang pisang di 

sekitar dekat lapangan).  

Poniman yang datang lebih awal dilapangan dengan membawa kuda-

kudaan yang telah dia buat. Dia tersenyum-senyum melihat kuda-kudaan yang 

telah dia buat. Tiba-tiba teman-teman yang lain pun menyusul poniman ditengah 

lapangan. Aji datang membawa dua temannya lagi. Dua teman Aji bernama Doni 

dan Rahmat. 

Aji : ”oi....man. wah, bagus juga buatanmu hehehe” (teman-teman 

yang lain pun ikut senang melihat hasil karya Si Poniman) 0 

iya....neh aku ajak Doni dan rahmat.(Doni dan rahmat 

tersenyum ramah pada teman-teman Aji yang lain kemudian 

menjabat tangan satu per satu teman-teman aji) 

Doni dan Rahmat : ”Hai,teman-teman....kita boleh bergabung kan? (Doni dan 

Rahmat memberi salam pada teman-teman yang lain) 
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Poniman : ”Udah, jangan terlalu lama perkenalannya. Ayo...Kita main.” 

(sambil mereka berbaris, layaknya menunggangi kuda 

beneran, karena kuda mereka terbuat dari batang daun 

pisang) 

Teman-teman : ” Ayo...” (bersamaan sambil menyanyikan lagu jaranan) 

 Jaranan jaranan... jarane jaran teji 

 Sing numpak ndara bei 

 Sing ngiring para mantri 

Jeg jeg nong...jeg jeg gung 

 Prok prok turut lurung 

 Gedebug krincing gedebug krincing 

 Prok prok gedebug jedher 

Wulan : ”Wah, senang sekali, ya, rasanya hari ini. Tahu ngga’, temen-temen. 

Kata ibuku kalau kita suka berkata bohong kita akan masuk neraka. 

Neraka itu panaa...sss sekali. Dan yang pasti, yang suka berbohong, 

pusarnya akan bodong. Hahaha. Yuk, Kita sekarang main cublak-

cublak suweng. 

Paijah : ” Iya loh, temen-temen, makanya jangan suka bohong. Ayo, kita main 

cublak-cublak suweng. Ayo siapa yang maju nebak? Hompimpa dulu 

ya. (mereka berhompimpa). Ahhhh….kamu ji yang kena. 

  Cublak cublak suweng 

  Suwenge ting gelenter 

  Mambu ketundung gudel 

  Pak empong lera lere 

  Sopo ngguyu ndelikake 

  Sir-sir pong dhele bodong 

  Sir-sir pong dhele bodong 

Begitu riangnya mereka bermain, sampai akhirnya tiba-tiba.... 

Eni : ”Hey, teman-teman...kita main pasar-pasaran yuk?” 

Wulan, Paijah dan ‘aisyah : “yuk..yuk…” 

Wulan :”Aku yang jadi penjual sayurannya ya…” 
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Paijah : “Aku jadi pembelinya aja deh hehehe…” 

‘Asiyah : “Mmmm….aku jadi apa yah…” sambil berpikir dan manggut-manggut 

bingung…  

Aji dan teman-teman laki-laki yang lain mengagetkan ‘Aisyah, “Oi! Ngapain 

bingung hahahaha...(mereka tertawa bersamaan) gini ja,syah. Kamu jadi 

anaknya Paijah saja. Sedangkan Aku nanti jadi Bapaknya. Gimana? Terus 

Doni dan Rahmat jadi penjual Singkong. Gimana, Mat, Don? 

Oya...Poniman Jadi Anaknya Wulan ya...” 

Poniman ”Oke!” dengan lantang dan semangat 

’Asiyah : ”Boleh-boleh...” 

Doni dan Rahmat : ”Setuju...”(mereka kompak menjawabnya) 

Aji : ”Ayo...kita mulai..” (mereka semua menyibukkan diri untuk 

mempersiapkan permainan pasar-pasaran. Si Wulan dan Poniman pergi keliling 

sekitar lapangan mencari bermacam tanaman yang digunakan untuk sayuran yang 

dijual. Doni dan Rahmat batang pisang yang digunakan pura-pranya singkong 

beneran. Sedangkan Paijah, ’Aisyah dan Aji sedang membuat petakan di bagian 

pojok kanan lapangan membuat garis kotakan sebagai rumah-rumahan. Akhirnya 

permainanpun dimulai... 

Paijah : ”Pak...Tolong jaga rumah sebentar ya. Ibu mau ke pasar dulu” 

Aji : “ Iya…Bu…’aisyah mana?” 

Paijah : “Itu lagi Sian-siap mau ikut ke pasar” 

Aji : “Oh. Ya udah…lama tidak,Bu…kalau lama nanti rumah saya kunci ya. 

Saya mau berangkat verja awal takut kesiangan.” 

Paijah : “Lha, sarapannya gmn,pak?” 

Aji : ”Gampang, nanti saja...” 

Paijah dan Aisyah: ” Saya pergi ke pasar dulu,pak...” sambil berjalan menuju 

pasar 

Aji : ”iya, ati-ati, Bu...jangan boros-boros belanjanya ya” 

Tak lama paijah keluar  Aji pun ikut keluar pergi bekerja. Aji pura-pura bekerja 

di lahan orang. Bekerja mencabuti rumput dilahan orang. Sesampainya paijah 

dipasar. Paijah mendekati warung Wulan... 
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Paijah : ”Bu...mau beli sayuran.sayur bening ya bu....beli 2ribu saja. Terus beli 

bumbu dapur seribu.” 

’Aisyah :” Aku beli jajan itu..Bu..” (menunjuk jajan-jajanan) 

Paijah :” Iya...sebentar...itu mas jajan yang dibungkus daun ijo” (Poniman 

langsung mengambilkan jajan yang dimaksud) 

Poniman:”Ini Bu...mau berapa?” 

Paijah:” Tiga saja...berpa mas...? 

Poniman:” Berapa bu, harga satu bungkus ini…” bertanya pada wulan sebagai 

ibunya. 

Wulan :” limaratus perak…” (sambil membungkus sayur bening pesanan Bu 

paijah) 

Poniman :” Limaratus perak,Bu...” sambil memberikan tiga bungkus itu pada 

paijah 

Paijah : ”Oya...terimakasih..” 

Wulan :” Ini Bu...sayur dan bumbunya sudah...mau beli apa lagi Bu...” 

Paijah :”Oh saya kira sudah cukup Bu...semua habis berpa Bu..?” 

Wulan :” Sayur bening 2ribu ditambah bumbu dapur seribu, jadi 3ribu terus 

ditambah jajan tiga bungkus seribulimaratus, satu bungkus harganya 

limaratus perak. Jadi total semua 4ribu limaratus rupiah Bu...” 

Paijah :”Ini Bu...uangnya” sambil memberikan uang kertas 5ribuan 

Wulan :”Terimakasih Bu...kembali limaratus ya Bu...ini kembaliannya...” 

Paijah dan ‘aisyah berjalan menuju warung Doni dan Rahmat. 

Doni dan Rahmat:” Monggo Bu…mau beli singkong berpa kilo?” 

Paijah :”Sekilo berpa,mas?” 

Doni :”2ribu...” 

Paijah :”Kok mahal banget,mas...?” 

Rahmat:”Ini singkong bagus Bu...terus akhir-akhir ini juga singkong lagi 

jarang.saya dari kemarin-kemarin nyarinya susah. Ini saja saya mah 

dapatnya di majalengka....” 

Paijah :” Oh...pantesan...dari kemarin-kemarin saya nyari diwarung dipasar 

susah nyari singkonng. Ternyata memang lagi nngga’ musim ya?” 
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Rahmat :” Iya Bu...” 

Doni  :” Mau ambil berpa kilo, Bu...? 

Paijah :”Saya mau ambil 2 kilo saja” 

Doni :”Baik Bu…sebentar saya bungkuskan ya…”( sambil mengambil singkong 

kemudian dibungkus menjadi 2 kilo) ini Bu...sudah...jadi semua 4ribu” 

Paijah : “Ini mas…” sambil memberikan uang 5ribuan 

Doni :” terimaksih...kembali seribu ya, Bu...” sambil memberikan uang 

kembalian 

Paijah :”Iya…sama. Mari mas...” sambil pamit pergi meninggalkan warung Doni 

dan Rahmat. 

Aji masih sibuk kerja, Wulan dan teman-teman yang lain sedang sibuk 

diwarungnya masing-masing. Paijah sampai dirumah kemudian masak sedangkan 

aisyah sibuk sendiri mainan dan nyanyi-nyanyi. 

 

Eh...tiba tiba...Eni datang.. 

Eni : ”Tadi kan aku bilang mau ikut mainan. Kok gak diajak.gimana sih?” 

sambil marah-marah di hadapan teman-temannya. Dan teman-temannya pun kaget 

kalo Eni baru datang. 

Wulan :”Aduh, En...maaf...maaf...kita bener-bener kelupaan.ternyata kita masih 

kurang personil yaitu kamu...Duh...maaf ya, En...” Wulan berjalan 

mendekati Eni. Temen-temen yang lain pun ikut mendekati eni dan 

meminta maaf. Akhirnya mereka saling memaafkan. 

Poniman:” Eh...Gimana Kalo sekarang kita mainan manten-mantenan. Setuju 

gak?” 

’aisyah :” Yup...setuju setuju...” sambil tertawa kegirangan karena mainan 

kesukaan ‘Aisyah. 

Poniman :”Aku sudah membuat mahkota-mahkotaan buat pengantinnya. Sebentar 

aku ambil dirumah ya...” Poniman kembali ke rumah untu mengambil 

mahkota-mahkotaan yang terbuat dari daun nangka. Sedangkan teman-

teman yang lain duduk-duduk dilapangan menunggu kedatangan Poniman. 
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Eni : ”Eh...itu Poniman....” teman-teman biasa sambil meledeki poniman 
dengan menyanyikan lahu gundul-gundul pacul 
Gundhul-gundhul pacul cul, gembelengan 

 Nyunggi nyunggi wakul kul, petentengan 
 Wakul ngglimpang, segane dadi sak latar 
 Wakul ngglimpang, segane dadi sak latar 
Poniman:” Ah...kalian mesti gitu deh...” sambil ngos-ngosan nafasnya karena 

capek lari dari rumah tuk mengambil mainan mahkota manten-mantenan. 
Wulan :”Yuk kita mulai...terus yang jadi temanten pria dan wanitanya siapa?” 
Doni : “Aku saja…” 
Rahmat:”Aku jadi wali prianya…” 
’Aisyah :”Aku jadi temanten wanitanya..” 
Aji :”Ya udah...sekarang yang jadi wali wanitanya wulan dan poniman. Terus 

yang jadi ibu wali prianya paijah ya? Terus aku dan eni yang mengatur 
acara temantennya dan yang menyanyikan iring-iringannya ya...” 

Bersama :” Oke...kita mulai...” sambil menata acara temanten sambil muter-muter 
dilapangan. 

Aji : ”Temanten pria dan wanita baris didepan berjejer kemudian dibelakang 
wali pria dan wali wanitanya...Ayo berjalan beriringan menuju tempat 
persinggahan temanten....Eni mengiringi dibelakang sambil menyanyikan lagu 
temanten ’NING NONG NING GUNG NING NONG NING...NING NONG NING 
GUNG NING NONG NING....(Terus berlanjut menyanyikan itu) sampai ditempat 
persinggahan temanten....(acara temantemantenanya dibuat acak-acakkan malah 
siram-siraman kembang antara satu dengan yang lainnya,sambil kejar-kejaran 
tertawa riang) 
Begitu riangnya mereka bermain, sampai akhirnya tiba-tiba...tidak terasa sudah 
waktunya untuk pulang. 
Aji : “Wah, sudah hampir sore. Yuk, kita pulang sama-sama.” 
Dengan serempak mereka menjawab,”oh, iya, ayuk kita pulang sama-sama.” 
’Aisyah: ”sambil nyanyi jaranan ya.” 
Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing sambil menyanyikan lagu 
jaranan. 
 



133 
 

PEDOMAN ANGKET SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Responden:  

No. Absen  : 

Hari/Tanggal : 

 

Petunjuk Pengisian! 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang (×) pada kolom jawaban 

yang kamu kehendaki! 

Selamat Mengerjakan! 

No Pertanyaan Jawaban 
Selalu Sering Kadang-

kadang 
Tidak 
pernah 

1. Perhatian siswa terhadap proses 

pembelajaran 

1. Saya memperhatikan saat guru 

menjelaskan materi bermain 

drama dengan teknik 

permainan (dolanan) anak  

2. Saya tidak melakukan 

kegiatan lain seperti bermain 

dan berbicara dengan teman 

ketika guru menjelaskan 

materi bermain drama 

    

2. Keaktifan siswa dalam mengerjakan 

1. Saya melaksanakan tugas 

berlatih drama mulai dari 

penghayatan, lafal, intonasi, 

ekspresi, dan gerak dengan 

baik 

2. Saya mementaskan drama 

dengan semangat dan sama 

sekali tidak malu 
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3. Keterlibatan langsung siswa 

1. Saya memperagakan latihan 

drama dengan sungguh-

sungguh dan tidak pernah 

bergurau. 

2. Saya selalu ikut latihan dan 

mempersiapkan penampilan 

sebelum drama dipentaskan. 

    

4. Minat siswa pada mata pelajaran 

1. Saya selalu menyukai teknik 

yang digunakan guru saat 

bermain drama 

2. Saya tidak pernah bosan 

ketika mengikuti 

pembelajaran bermain drama 

dengan teknik permainan 

(dolanan) anak 

 

    

5. Ketekunan dalam mengerjakan tugas 

1. Saya terus berlatih bermain 

drama  

2. Saya selalu memastikan 

penampilan kelompok saya 

sudah baik 

 

    

6. Ulet menghadapi kesulitan belajar 

1. Saya selalu bertanya kepada 

guru ketika mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran 

bermain drama menggunakan 

teknik permainan (dolanan) 

anak 

2. Saya selalu meminta pendapat 

teman tentang penampilan 
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saya saat berlatih bermain 

drama. 

7. Tepat waktu dalam mengerjakan 

tugas 

1. Saya selalu berlatih konsep 

bermain drama agar saat 

pementasan tampil dengan 

baik 

    

8. Aktif mengerjakan tugas diluar tugas 

1. Saya berlatih dan menghafal 

dialog drama terus walaupun 

bukan jam pelajaran Bahasa 

Indonesia 

    

9. Terus bekerja walaupun guru 

meninggalkan kelas 

1. Saya berlatih terus walaupun 

guru sedang meninggalkan 

kelas 
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Hasil Angket Siklus I 

N
o Kode 

MINAT TEKUN ULET Aktif 

JUML
AH 

% 
SKOR 

KRITER
IA 1 2 7 8 

Juml
ah 

%sk
or 

Kriter
ia 3 4 9 

1
0 

juml
ah 

% 
skor 

Kriter
ia 6 

1
1 

1
2 

1
3 

juml
ah 

% 
skor 

kriter
ia 5 

1
4 

1
5 

juml
ah 

% 
skor 

kriter
ia 

1 R-01 4 2 4 4 14 87.5 ST 4 4 4 3 15 
93.7

5 ST 4 4 2 4 14 87.5 ST 4 4 4 12 100 ST 55 91.67 ST 

2 R-02 2 2 4 4 12 75 T 2 4 4 4 14 87.5 ST 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 2 10 
83.3

3 T 49 81.67 T 

3 R-03 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 2 4 4 4 14 87.5 ST 4 3 3 4 14 87.5 ST 4 4 3 11 
91.6

7 ST 52 86.67 ST 

4 R-04 2 2 4 4 12 75 T 2 4 4 4 14 87.5 ST 4 4 4 3 15 
93.7

5 ST 3 2 1 6 50 R 47 78.33 T 

5 R-05 4 2 4 4 14 87.5 ST 4 4 4 3 15 
93.7

5 ST 4 4 3 4 15 
93.7

5 ST 4 4 3 11 
91.6

7 ST 55 91.67 ST 

6 R-06 4 4 4 4 16 100 ST 2 2 3 4 11 
68.7

5 T 4 2 3 4 13 
81.2

5 T 4 2 1 7 
58.3

3 R 47 78.33 T 

7 R-07 3 1 2 2 8 50 R 2 2 2 2 8 50 R 2 2 2 2 8 50 R 2 2 2 6 50 R 30 50 R 

8 R-08 2 1 3 2 8 50 R 2 4 4 2 12 75 T 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 3 2 2 7 
58.3

3 R 40 66.67 T 

9 R-09 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 4 2 14 87.5 ST 4 4 4 4 16 100 ST 4 4 3 11 
91.6

7 ST 54 90 ST 

10 R-10 3 2 4 4 13 
81.2

5 T 4 2 2 2 10 62.5 R 4 3 2 3 12 75 T 2 2 2 6 50 R 41 68.33 T 

11 R-11 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 4 4 16 100 ST 4 2 2 4 12 75 T 4 3 3 10 
83.3

3 T 51 85 ST 

12 R-12 4 2 4 4 14 87.5 ST 4 4 4 3 15 
93.7

5 ST 4 4 2 4 14 87.5 ST 4 4 4 12 100 ST 55 91.67 ST 

13 R-13 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 2 4 4 4 14 87.5 ST 4 3 2 4 13 
81.2

5 T 4 2 2 8 
66.6

7 T 48 80 T 

14 R-14 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 4 4 16 100 ST 4 2 2 4 12 75 T 4 3 2 9 75 T 50 83.33 T 

15 R-15 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 4 4 16 100 ST 4 4 3 4 15 
93.7

5 ST 4 4 4 12 100 ST 56 93.33 ST 

16 R-16 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 4 4 16 100 ST 4 2 2 4 12 75 T 4 3 3 10 
83.3

3 T 51 85 ST 

17 R-17 3 2 4 3 12 75 T 3 2 3 3 11 
68.7

5 T 4 3 2 2 11 
68.7

5 T 2 3 2 7 
58.3

3 R 41 68.33 T 

18 R-18 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 4 3 15 
93.7

5 ST 4 4 4 4 16 100 ST 4 1 1 6 50 R 50 83.33 T 

19 R-19 2 2 4 3 11 
68.7

5 T 4 2 3 4 13 
81.2

5 T 1 1 4 2 8 50 R 3 2 2 7 
58.3

3 R 39 65 T 

20 R-20 3 2 3 2 10 62.5 R 2 2 3 3 10 62.5 R 3 2 2 3 10 62.5 R 2 3 3 8 
66.6

7 T 38 63.33 R 

21 R-21 4 1 1 3 9 
56.2

5 R 3 4 4 3 14 87.5 ST 3 2 4 3 12 75 T 2 4 3 9 75 T 44 73.33 T 

22 R-22 3 2 2 3 10 62.5 R 1 2 3 2 8 50 R 2 3 2 2 9 
56.2

5 R 3 2 2 7 
58.3

3 R 34 56.67 R 

23 R-23 3 2 4 2 11 
68.7

5 T 2 3 2 2 9 
56.2

5 R 2 3 3 3 11 
68.7

5 T 2 2 3 7 
58.3

3 R 38 63.33 R 
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24 R-24 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 4 3 15 
93.7

5 ST 4 4 3 4 15 
93.7

5 ST 4 4 3 11 
91.6

7 ST 54 90 ST 

25 R-25 4 1 4 4 13 
81.2

5 T 4 4 4 4 16 100 ST 4 4 2 4 14 87.5 ST 4 4 4 12 100 ST 55 91.67 ST 

26 R-26 4 2 4 4 14 87.5 ST 4 4 4 4 16 100 ST 4 4 3 2 13 
81.2

5 T 4 4 4 12 100 ST 55 91.67 ST 

27 R-27 2 2 3 1 8 50 R 4 1 3 4 12 75 T 4 1 3 3 11 
68.7

5 T 1 3 3 7 
58.3

3 R 38 63.33 R 

28 R-28 4 1 4 3 12 75 T 4 4 4 4 16 100 ST 4 4 3 4 15 
93.7

5 ST 4 4 4 12 100 ST 55 91.67 ST 

Mean         2113 
75.4

6           2344 
83.7

1           
79.4

6 
222

5         
75.2

9 
210

8     2203 78.69 

Frekuensi 
dan % 

S
T         5 

17.8
6           18 64.3           11 

39.2
9         10 

35.7
1   12 42.86 

T         17 
60.7

1           5 
17.8

6           13 
46.4

3         7 25   11 39.29 

R         6 
21.4

3           5 
17.8

6           4 
14.2

8         11 
39.2

9   5 17.85 
S
R         0 0           0 0           0 0         0 0   0 0 
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PEDOMAN OBSERVASI SISWA 

SIKLUS I DAN II 

 

 Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Hari/Tanggal : 

 Kelas : V 

 Tahun Pelajaran : 2009/2010 

 

Berikan tanda check list () pada kolom lembar observasi berikut ini! 

No Kode 
Respon

den 

Aspek Pengamatan Jumlah Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.                 Observasi positif (+) 
1. Siswa memusatkan perhatiannya 

(pandangan mata) pada guru ketika 
menjelaskan unsur-unsur drama. 

2. Siswa aktif bertanya kepada guru 
tentang materi pelajaran ketika 
menghadapi kesulitan.  

3. Siswa dapat menghafal naskah dalam 
waktu tiga hari dan lancar berdialog. 

4. Siswa menyiapkan property yang 
mendukung pementasan dengan baik. 

5. Siswa terlihat tekun mendiskusikan 
dengan kelompoknya mengenai kegiatan 
bermain drama yang akan dilakukan dan 
giat berlatih bermain drama di dalam 
kelas. 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 
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11.                 6. Siswa aktif berlatih drama meliputi 
penghayatan, pelafalan, intonasi, 
ekspresi, dan gerak. 

7. Siswa bersedia maju ke depan kelas 
ketika ditugasi guru untuk berlatih 
bermain drama. 

 
Observasi Negatif (-) 
8. Siswa mengeluh ketika guru memberi 

tugas berlatih drama. 
9. Siswa tidak mau bekerjasama dalam 

mempersiapkan pementasan. 
10. Siswa enggan mengerjakan tugas 

berlatih drama (penghayatan, pelafalan, 
ekspresi, intonasi, dan gerak). 

11. Siswa enggan berlatih bersama 
kelompok dan cenderung diam atau 
melakukan kegiatan lain. 

12. Siswa malas mengikuti latihan kelompok 
atau diskusi kelompok. 

13. Siswa tidak bersemangat ketika 
melaksanakan pementasan di depan 
kelas. 

14. Siswa  saat mengikuti pelajaran tidak 
kondusif untuk belajar (berbicara dengan 
teman, mengantuk, bersenda gurau, dll). 

Keterangan: 
    = melakukan 
    −   = tidak melakukan 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

27.                 

28.                 
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Hasil Observasi Siklus II 

No Kode Responden 
Aspek Observasi 

Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 R-01 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 44 
2 R-02 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 49 
3 R-03 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 51 
4 R-04 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 49 
5 R-05 2 2 4 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 38 
6 R-06 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 48 
7 R-07 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 52 
8 R-08 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 48 
9 R-09 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 46 
10 R-10 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 49 
11 R-11 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 45 
12 R-12 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 43 
13 R-13 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 50 
14 R-14 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 47 
15 R-15 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 46 
16 R-16 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 49 
17 R-17 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 42 
18 R-18 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 44 
19 R-19 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 45 
20 R-20 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 42 
21 R-21 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 43 
22 R-22 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 45 
23 R-23 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 42 
24 R-24 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 51 
25 R-25 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 52 
26 R-26 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 52 
27 R-27 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 46 
28 R-28 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 4 47 

Jumlah 92 84 92 99 92 102 79 82 91 103 101 95 91 102 1305 
% Skor 82.14 75 82.14 88.39 82.14 91.07 70.54 73.21 81.25 91.96 90.18 84.82 81.25 91.07 1165.179 

83.22704 
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PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I DAN II 

 

Pengampu :  

Sekolah :  

Kelas/Semester :  

Hari/Tanggal :  

 

  Jurnal guru berisi uraian pendapat seluruh kegiatan yang dilihat dan dirasakan 

oleh guru pengampu selama proses pembelajaran berlangsung. 

1. Minat siswa dalam pembelajaran bermain drama menggunakan Teknik Permainan 

(Dolanan) Anak? 

 Jawab: ...............................................................................................................  

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

2. Perhatian siswa saat guru menjelaskan tentang bermain drama dengan Teknik 

Permainan (Dolanan) Anak? 

 Jawab: ...............................................................................................................  

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

3. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran bermain drama menggunakan 

Teknik Permainan (Dolanan) Anak? 

 Jawab: ...............................................................................................................  

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

4. Tingkah laku siswa selama kegiatan penjelasan jalan cerita dan cara pementasan 

drama menggunakan teknik Permainan (Dolanan) Anak? 

 Jawab: ...............................................................................................................  

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

5. Sikap siswa saat melaksanakan pementasan drama secara berkelompok 

menggunakan teknik Permainan (Dolanan) Anak? 

Jawab:  ...............................................................................................................  

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

 

 

6. Sikap siswa ketika membentuk kelompok dan bekerjasama dalam kelompok? 

Jawab:  ...............................................................................................................  

................................................................................................................................ 
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7. Kekreatifan siswa ketika melaksanakan tugas berlatih drama (penghayatan, 

pelafalan, intonasi, ekspresi, dan gerak)? 

Jawab:  ...............................................................................................................  

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

8. Fenomena-fenomena lain yang muncul di kelas saat pembelajaran bermain drama 

dengan Teknik Permainan (Dolanan) Anak berlangsung? 

Jawab:  .............................................................................................................  

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

 

 

 

  Cilacap,                  2009 

 

 

  Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




