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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

Moto 

“janganlah membandingkan  kesuksesan dirimu dengan seseorang karena 

setiap orang memiliki waktu kesuksesan yang berbeda”  

Persembahan 

 Aku persembahan karya sederhana ini kepada kedua orang tua saya yang 

tersayang dan paling berharga bagi hidup saya. Terimah kasih sudah menjadi 

jembatan yang mengiring doa setiap langkah dalam kehidupanku. Terima kasih 

juga kepada ketiga adikku yang selalu membersamai dalam tawa dan tangis 
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ABSTRAK 

Zulfitri, 2022. Meningkatkan Kemampuan Mengapresiasi Drama dengan 

menggunkan pendekatan kontekstual pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

12 Makassar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dibimbing 

oleh M. Agus dan Indramini.  

       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mengapresiasi drama 

siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar dengan menggunkan 

pendekatan kontekstual. 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan 

dengan empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan kelas, observasi dan 

refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

12 Makassar yang berjumlah 30 orang. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulan data diatas meliputi angket, teknik tes, teknik wawancara, dan 

pengamatan. Teknik analisis datanya, yakni menggunkan analisis kuantitaf dan 

kualitatif. 

       Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunkan metode pendekatan 

kontekstual dapat meningkatkan hasil pembelajaran mengapresiasi drama pada 

siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar. Hal tersebut terbukti dari 

meningkatkanya hasil belajar siswa. Penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil 

sebagia berikut : (1) Hasil belajar siswa pada siklus I berada pada kategori dengan 

nilai rata-rata sebesar 64 % dan pada siklus II berada pada kategori dengan nilai 

rata-rata 70,5 % (2) hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan yang terjadi 

pada sikap siswa yang ada pada siklus I masih kurang memahami materidan kurang 

mampu mengapreasiasi drama, pada siklus II siswa sudah memahami dengan baik, 

dan mampu mengapreasiasi drama sesuai standar penelitian. 

 

Kata kunci: apresiasi, drama, pendekatan kontekstual 
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KATA PENGANTAR 
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memberikan berbagai nikmat yakni kesehatan yang tiada tara, nikmat keimanan 

yang Insya Allah akan dipelihara hingga ajal menjemput. Serta berkat hidayah-Nya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar belakang 

       Bahasa Indonesia mempunyai empat keterampilan yaitu menyimak,  berbicara, 

membaca, dan menulis. Keempat keterampilan saling berkaitan satu dengan yang 

lain. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

       Menurut Ikandarwassid (2010), ketarampilan berbicara adalah keterampilan 

memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyapaikan kehendak, 

kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Keterampilan ini juga 

didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan 

bertanggu jawab dengan menghilangkan masalah psikologi seperti malu, rendah 

diri, ketengangan, berat lidah, dan lain-lain.  

       Kegiatan berbicara memilki peran penting dalam kegiatan mengapresiasi 

drama.  Hal-hal yang berhubungan dengan berbicara seperti: kejelasan, artikulasi, 

vokal, kesesuain jeda, sangat mendukung terjadinya dialog dalam pementasan 

drama. Peran kegiatan berbicara sangat dominan dalam kegitan drama. Adapun 

untuk menginformasikan sesuatu dalam Mengapresiasi drama dapat melalui gerak 

tubuh. Gerak tubuh atau gesture adalah sikap tubuh yang memiliki makna yang 

diartikan sebagai isyarat atau dapat pula menginformasikan melalui gestur. 

       Keterampilan berbicara harus kembangkan melalui latihan, salah satu latihan 

pengembangkan keterampilan berbicara adalah Mengapresiasi drama Iskandar 

Wassid dan Sunendar (2011 : 244). Menurut (Wahyo, 2003 : 158) Mengapresiasi 
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drama adalah kegiatan yang memerankan tokoh yang ada dalam naskah melalui alat 

utama yakni percakapan (dialog), gerakan, dan tingkah laku yang di pentaskan. 

Mengapresiasi drama banyak manfaat yang bisa kita dapatkan adalah dapat 

membantu siswa dalam pemahaman dan pengguna bahasa, keterampilan membaca 

(teks drama), untuk melatih keterampilan menyimak atau mendengarkan (dialog 

pertunjukan drama, mendengarkan drama radio,televise dan sebagainya) dan untuk 

melatih keterampilan menulis (menulis teks drama sederhana, resensi drama, 

resensi pementasan), dan untuk melatih berbicara atau melakukan pementasan 

drama di panggung (Waluyo, 2003 : 158). 

       Mengapresiasi drama, seorang pemain (aktor) harus mampu melakukan  dialog 

sesuai dengan karakter yang di perankanya. Pemain (aktor) mampu menghayati 

peran yang telah di tentukan dalam naskah drama, dan mampu membawakan dialog 

dengan baik (tidak berlebihan atau dibuat-buat). Bermain drama beberapa hal yang 

harus kita ketahui yaitu (1) adengan adalah bagian kecil dari babak drama, (2) babak 

adalah bagian besar dari suatu babak, (3) dialog  adalah percakapan antara pemain 

drama, dan aktor juga mampu mengbayangkan latar dan tindakanya serta mampu 

mengolah suara dengan pemahamannya terhadap perasaan dan pikiran pelaku. 

       Kurikulum K13 mencantumkan standar kompentensi mengapresiasi drama 

pada setiap satuan pendidikan. Pada kurikulum K13 di SMP sekolah menengah 

pertama, materi mengapresiasi drama di berikan kepada siswa kelas VIII. Materi 

Mengapresiasi drama masuk kedalam pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

kompetensi dasar memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan eksperesi 

yang tepat  realitanya, kegiatan Mengapresiasi drama pembelajaran bahasa 
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Indonesia kurang diamati oleh siswa disebabkan ketertarikan siswa dalam 

mengepresiasikan sastra sangatlah kurang, penelitian Rusyana (dalamWaluyo, 

2003:1) disimpulkan bahwa minat siswa terhadap karya sastra secara berurutan 

yaitu prosa, puisi, dan drama. Pembelajaran drama, siswa mengembangkan 

kemampuanya dalam permain drama juga mampu komunikasi secara lisan, tingkat 

apresiasi siswa memerankan tokoh dalam drama dengan krakternya masing-

masing. Kemampuan mengapresiasi drama pada siswa dapat dikuasai setelah 

melakukan latihan-latihan yang serius. Permain drama kegiatan berbicara sangat 

penting yang semua sangat mendukung terjadinya dialog dalam pemetansan drama. 

       SMP 12 Muhammadiyah Makassar terletak di jalan. Bonto Daeng Ngirate No. 

22, kel, Bonto Makkio, Kec. Roppocini, Kota Makassar. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan pada bulan 10 Januari 2022 dapat dilakukan pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia khususnya Mengapresiasi drama di SMP 12 Muhammadiyah 

Makassar belum sesuai dengan harapan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

oleh guru dan siswa dalam proses membelajaran, kurangnya pengatahuan siswa 

terhadap Mengapresiasi drama, rendahnya keterampilan siswa dalam permain 

drama, kurangnya apartisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya mengapresiasi drama karena sebagian besar siswa 

menganggap pembelajaran kurang penting. 

        Selama pembelajaran drama guru hanya memberikan tugas kepada siswa, 

memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari naskah drama kemudian 

mempraktikkannya di depan kelas. Hal tersebut membuat peserta didik pasif  atau 

tidak kreatif kerana mereka hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. 
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Pembelajaran drama seperti itu hanya membatasi ruang gerak kepada peserta didik 

sehingga kreativitas mereka kurang berkembang. 

       Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti dan pengkaji 

penelitian tindakan kelas dan judul “Meningkatkan keterampilan Mengapresiasi 

drama melalui pelatihan akting pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12  

Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu: “Apakah kemampuan mengapresiasi drama siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar telah meningkatkan setelah 

menggunkan pendekatan kontekstual?” 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu. untuk meningkatkan kemampuan 

mengapresiasi drama siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar dengan 

menggunkan pembelajaran kontesktual. 

D. Manfaat penelitia  

       Hasil penelitian tindakan kelas diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

perkembangan teori pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada mebelajaran 

drama, dalam mengapresiasi drama, yang menjadi bahan acuan bagi penelitian. 
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1. Manfaat Teoritis 

       Memperluas referensi dan wawasan ilmu pengatahuan yang berkaintan 

dengan sastra   Indonesia khususnya dalam peningkatan keterampilan 

Mengapresiasi drama melalui pelaihan akting. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

   Sebagai penulis pendidik bahasa dan sastra Indonesia, penelitian ini 

dijadikan motivasi untuk selalu belajar dan berbenah agar kelas dapat menjadi 

pendidik professional. 

b. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi agar penelitian maha siswa 

selanjutnya   dan pribadi. 

c. Bagi peneliti 

             Peneliti dapat membantu dalam memberikan informasi tentang penelitian   

yang sejenis bagi penelitian lain. 

d. Bagi pendidik 

Bagi guru mata pelajaran Bahasa dan sastra Indonesia SMP. Penelitian ini 

diharapkan dapat menembah referensi bahan ajar untuk mengembangkan 

sastra. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian relevan  

       Hasil penelitian Rizki Annisa (2018) tentang “peningkatan kemampuan 

mengapresiasi drama melalui metode pembelajaran kontekstual siswa kelas XI 

IPA 5 di SMA Negeri 7 makassar” menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan 

tindakatan (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 5 SMA 

Negeri 7 Makassar tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 38 siswa. 

Penelitian ini terdiri atas 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas dua tindakan, 

pengamatan atau refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Analisis 

dilakukan dengan teknik deskripsi. Penelitian yang akan peneliti lakukan. Yaitu 

pada jenis penelitian dan subjek penelitian, kedua penelitian ini sama memiliki 

jenis penelitian keterampilan Mengapresiasi drama. Perbedaan penelitian ini 

dengan yang akan diteliti adalah penelitian menggunakan metode pembelajaran 

kontekstual. 

       Hasil penelitian Imam Baihaqi (2011) tentang “peningkatan keterampilan 

Mengapresiasi drama dengan metode role playing pada kelompok teater kenes 

SMPN 4 Yogyakarta” menyimpulkan bahwa metode role playning dapat 

meningkatkan keterampilan Mengapresiasi drama pada kelompok teater kenes 

SMPN 4 Yogyakarta. Kemampuan rata-rata siswa dalam Mengapresiasi drama 

menjadi kategori baik. Proses pembelajran keterampilan Mengapresiasi drama 
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juga mengalami peningkatan sebelum implementasi tindakan, siswa masih 

belum berani untuk bermain peran, kurang aktif dan masih terlihat ragu untuk 

melakukan gerakan. Kedua penelitian ini sama-sama memiliki jenis penelitian 

tindakan kelas (PTK). Kedua penelitian ini sama-sama memiliki subjek 

penelitian yang samayaitu keterampilan Mengapresiasi drama. Perbedaan 

penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah penelitian ini menggunakan 

metode role playing. 

       Hasil penelitian M. ZeanalArifin (2013) tentang “keefektifan media video 

pementasan drama pembelajaran bermain peran pada siswa kelas XI SMAN 1 

purbalingga” menyimpulkan bahwa: (1) terdapat berbedaan yang signifikan 

antara siswa yang menggunakan media video pementasan drama dalam 

pembelajaran bermain peran dibangdikan dengan pementasan dengan 

pembelajaran yang tidak menggunakan media video pementasan drama dalam 

bemain drama. (2) media pementasan drama efektif dalam pembelajaran 

bermain peran di kelas XI SMAN 1 Purbalingga. Kedua penelitian ini sama-

sama memiliki jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dan memiliki subjek 

penelitian yaitu keterampilan Mengapresiasi drama. Perbedaan penelitian ini 

dengan yang akan diteliti adalah pada jenis penelitian. Yang digunakan 

penelitian ini adalah media video pementasan drama sedangkan peneliti 

menggunakan pendekatan kontekstul. 

2. Pengertian sastra 

       Menurut Sastra adalah cabang kesenian yang menggukan bahasa sebagai 

medium atau sarananya. Dalam bahasa Indonesia ada sastra yang memiliki 
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banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Pengertian sastra secara 

umum adalah merupakan bentuk suatu karya sangat indah baik itu tulis 

ataulisan. Asal mula sastra adalah merupakan semua kata serapan dari bahasa 

sangsakerta yaitu sastra yang memilki arti “teks yang mengandung intruksi” 

atau pedoman, arti dari ‘Sas’ yang memilki arti inruksiatauberupaajaran dan 

arti dari ‘tra’ yang memiliki arti lalat atau sarana. 

Sastra di bagi menjadi dua bagian yaitu prosa dan puisi. Prosa merupakan 

sebuah karya sastra yang tidak terkait. Puisi merupakan sebuah karya sastra 

yang memiliki ikatan dengan kaidah atau pun aturan tertentu. Menurut 

Sumardjo dan Saini (2014:2) sastra adalah merupakan ungkapan priba 

dimanusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, dalam suatu 

bentuk gambaran konkret yang membangkitkanpesona dan alatbahasa.  

3. Teori sastra 

Pertama-tama harus dibedakan antara sastra sebagai seni dan sastra sebagai 

ilmu pengatahuan (ilmu sastra). Sastra sebagai seni merupakan kegiatan kreatif 

menghasilkan sesuai berupa: puisi, novel, cerita pendek. Orang yang 

menghasilkan karya sastra disebut sastrawan atau penyair (dalam bidang) 

,novelis (dalam bidang novel). Sedangkan ilmu adalah menyelidiki sastra 

ilmiah. Dalam hal ini syarat-syarat ilmiah diperlukan misalnya, sistematika, 

metode, objek dan sebagainya. Jadi ilmu sastra sudah merupakan ilmu cukup 

tua usianya. Ilmu ini sudah berawal pada abad ke-3 SM, yaitu pada saat 

Aristoteles (384-322 SM) menulis bukunya yang berjudul poetica yang memuat 

tentang teori drama tragedi. Istilah poetica sebagai ilmu sastra, lambat laun 
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digunakan dengan beberapa istilah lain oleh para teoretikus sastra sepertithe 

study of literature,oleh W.H. Hudson, theory of literature, Rene Wellek dan 

Austin Wanen, literary scholarship lafavene,sertaandre literary. 

Teori sastra adalah cabang ilmu yang menyelidiki secara mendalam tentang 

asas-asas sastra, hakekat sastra, gaya, susunan dan jenre sastra. Secara umum 

Yang dimaksud dengan teori adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari 

tentang prinsip-prinsip. Suatu sistem ilmiah atau pengatahuan sistematik yang 

menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. 

Sedangkan sastra adalah hasil kegiatan kreatif manusia yang dituangkan 

kedalam bahasa baik lisan maupun tulisan sebuah karya sastra sebagai seni 

kegiatan kreatif menghasilkan sesuatu berupa: puisi, novel, atau cerita pendek. 

Sejarah sastra ilmu yang menyelidiki perkembangan sastra sejak tumbulnya 

yang pertama sampai perkembangannya yang terakhir. Hal-hal yang diselidiki 

antara lain, perkembangannya. Di dalamnya dipelajari cirri-ciri karya sastra 

pada masa tertentu, para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak 

karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di seputar masalah sastra. Kritik sastra adalah ilmu yang menyelidiki karya 

sastra dengan mempertimbangan baik dan buruk kekuatan dan kelemahan karya 

sastra, istilah lain yang digunakan para pengkaji sastra ialah telah sastra, kajian 

sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Menurut (Rene wellek dan Warren) 

kritik sastra adalah penelitian atau studi terhadap karya sastra atau ilmu sastra 

yang mencakup tiga bidang. Antara lain teori sastra, kritik sastra dan sejarah 

sastra yang terjadi dalam karya sastra tersebut. 
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4. Apresiasi sastra 

Istilah apresiasi berasal dari bahasa inggris, appreciation yang berarti 

penghargaan, penilaian, dan pengertian. Jika diartikan dari asal katanya ,maka 

apresiasi maupun aktivitas penilaian berupa penghargaan terhadap sesuatu hal 

yang berbau dengan dunia karya seni atau pun karya sastra. Sedangkan menurut 

Effendi (1982:7) apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan 

sungguh-sungguh hingga timbul pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran 

kritis dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. dan ada pendapat 

lain. Menurut Squire dan Taba menyimpulkan bahwa apresiasi sebagai suatu 

proses yang melibatkan tiga inti ,yaitu (1) aspek, (2) aspek motif, dan (3) aspek 

evaluative. 

Aspek kognitif upaya dan memahami unsur-unsur ke asastraan yang bersifat 

objektif selain itu juga dapat berhubungan dengan unsur-unsur yang secara 

internal yang tergadung dalam suatu teks sastra atau unsur intrinsik. Penelaian 

yang dilakukan atas dasar kemampuan dalam mengenal sesuatu yang mengacu 

pada proses memproleh pengatahuan. Menurut (Margaet W Matlin) aspek 

kognitif adalah proses aktivitas yang melibatkan beberapa jenis kegiatan yang 

berkaitan dengan mental seseorang. Kegiatan yang berkaitan yang terkait antara 

lain, mencari,memperoleh, menyimpan, dan ilmupengatahuan. 

Aspek emotif adalah unsur emosif pembicara dalam upaya menghayat 

iunsur-unsur keindahan dalam teks sastra baca juga berkaitan sangat erat 

dengan komponen, sehingga ada komponen yang tergandung dalam peri badi 

atau mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu memahaman unsur-
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unsur yang bersifat subjektif.Aspek evaluative adaalah kegiatan memberikan 

peneilaian terhadap baik-buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai sejumlah 

ragam penlaian lain yang tidak harus ada pada sebuah karya kritik. Tetapi secara 

personal cukup dimiliki oleh pembaca. Dengan kata kalian keterlibatan unsur 

penilaian dalam hal ini masih bersifat umum setiap apresiator  yang telah 

mampun meresponsi teks sastra. 

5. Keterampilan berbicara 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga (2011:1180), 

keterampilan merupakan kecakapan umtuk menyelesaikan tugas bahasa ling 

Merupakan kecekapan seseorang untuk bahasa dalam menulis, membaca, 

menyimak, atauberbicara. Keterampilan merupakan kecakapan menyelesaikan 

tugas. Sanjaya yasin (2012:). Sedangkan menurut Sastria (2008:) pengertian 

keterampilan (skiil) merupakan kegiatan yang memerlukan praktik atau dapat 

diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. 

Menurut Nuraeni (2002:) berbicara adalah proses penyampaian informasi 

dari pembicaraan pada pendengar dengan tujuan terjadi perubahan 

pengatahuan, sikap, dan keterampilan pendegar sebagai akibat dari informasi 

yang di terimahnya. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berbicara adalah 

suatu berkata, bercakap, berbahasa atau melahirkan pendapat, dengan  berbicara 

manusia dapat mengungkapkan ide, gagasan, perasaan kepada orang lain 

sehingga dapat melahirkan suatu interaksi. Berbicara memiliki tujuan, tujuan 

yang utamanya dalam berbicara adalah untuk berkomuni kasih. Dalam 

berkominukasi agar efektif, pembicara harus memahami makna dari segala 
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sesuatu yang akan dikomunikasinya. Sehingga komunikasi terjalin baik, tanpa 

ada salah paham antar pembicara atau pendengar. 

Menurut Och dan Winker (dalam Trigan, 2008 :16) pada dasarnya berbicara 

memiliki tiga tujuan umum, yaitu sebagai berikut. 

a) Memberitahukan, melaporkan(to inform) 

b) Menjamu, menghibur(to entertain) 

c) Membujuk, mengajak, mendesak, menyakinkan(to persuade) 

6. Pembelajaran Drama 

a. Sejarah Drama  

Drama sudah ada sejak sebelum masehi,sekitar tahun 490 SM. naskah 

tertuathe suppliant karangan Aeschylus (525-456 SM.). Drama pada zaman 

yunani kuno erat denga upacara agama. Pada waktu drama berasal dari 

dhythiramb yang berarti nyanyian pujaan dewa Dionysus. Dalam penyajian, 

penonton berkerumun sekitar bukit Acropalis. Upacara dilakukan di sebugai 

dataran. Di tengah dataran terdapat altar. Posisi penonton kira-kira sama dengan 

stadion. Dalam upacara ini banyak disajikan cerita. Kelompok pertama 

mengerakan seekor kambing yang dihias menujujalan raya, pasar dan 

seterusnya. Barisan tersebut di iringi musik. Pada waktu berisan berjalan, 

narator pun mulai bercerita. 

Awal abadke-VI sebelum masehi, thesis menambah seoarang pemain 

sebagai pemimpinan di samping narrator pemain ini memerankan berbagai 

watak dengan memakai kedok sesuai cerita. Sesudah periode itulah drama 

berkembang menjadi gerak dialog dan berkembang lagi dalam bentuk dialog 
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yang lebihluas. Pengarang drama: yunani merangkap sebagai pencerita 

(narator) dan peletih dythiramb. 

Di Indonesia sebelum abad ke-XX sebelum ada naskah dan pentas yang ada 

hanya kisah-kisah yang disajikan secara lisan. Drama pada waktuitu di lakukan 

di istana atau lapangan. Pada awala bad XX mulaiada pentas tetapi belum 

memakai naskah. Naskah mulai timbul pada jaman pujang gabaru. Garupa mati 

rmemakai naskah, sedangkan grup professional tidak memakai 

naskah.Sedangkan pada jaman jepang, rombongan profesional maupun amitar 

memakai naskah, halini disebabkan oleh adanya sensor jepang yang paling 

ketat.Perkembagan drama pada dewasa ini kelihatan makin maju. Rombongan 

professional tidak memakai naskah, amati rmasih memakai naskah tetapi 

mengabaikan pengarang, penyadur dan penyalin. Akhir-akhir ini tindakan 

mengheran timbuldramna yang tidak memakai dialog kata tetapi dilakukan 

dengan gerak. 

Di Indonesia drama mempunyai istilah tersen diri yang dikenal dengan 

sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh mangkunegara VII. Istilah ini 

diciptakan untuk mengganti toneel yang tampaknya barat-baratan.drama juga 

merupakan tiruan kehidupan manusia yang di pentasan.menurutkan besar 

bahasa Indonesia, drama adalah : (1) komposisi syair atau prosa yang 

menggambarkan kehidupan dan watak melelui tingkah laku (akting) atau  

dialog yang di pentaskan (2) cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konfli 

kata emosi yang khususnya pementasan untuk pertujukan teater. Dengan 
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pementasan penonton lebih mudah dalam memahami suatu peristiwa 

kehidupan, waktu lainya. 

Drama berasaldari kata “draomai”yang berarti berbuat, berlaku, bertindak 

atau bersaksi. Menurut (Waluyo,2002:2). Drama naskah merupakan salah satu 

genre sastra yang disejajarkan dengan puisi dan prosa. Drama pentas adalah 

jenis kesenian yang merupakan integrasi anatara berbagai jenis kesenian seperti 

musik, tata lampu, senilukis, senikostum, dan sebaginya. 

Menurut Aristotelas (dalam pratiwi,2006:9.22) drama adalah suatu kisah 

kehidupan yang disampaikan dalam dialog, diproyeksi kanatas pentas di 

dahapan penonton kisah hidupan yang dikembangkan dalam drama bertumpu 

pada konflik. Oleh karena itu,seni drama disebut dengan seni konflik. 

Drama mempunyai istilah tersendiri yang di kenal dengan sandiwara. Istilah 

sandiwara diciptakan oleh mangkunera VII. Istilah ini di cipta kan untuk 

mengantikan toneel yang tampaknya barat-baratan. Selain itu isitilah yang 

berkembang. Beberapa istilah drama adalah: sandiwara, tonil, komedi, lakon, 

teater. 

1. Sandiwara 

Sandiwara adalah berasal dari bahasa jawa terdiri dua kata: sandi “rahasia” 

atau “samar” wara berarti “pengajaran”. Dengan demikian sandiwara berarti 

pengajaran yang diberikan secara rahasia. 
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2. Tonil 

Tonil adalah istilah ini berasal dari bahasa balanda Toneel yang berarti 

“pertunjukkan” Istilah ini di mulai di kenal sejak zaman belanda sekitar sebelum 

perang dunia II. 

3. Komedi 

Komedi adalah lebih dikenal dengan komedi stambul. Komedi stambul 

suatu bentuk drama yang selalu menyajikan cerita yang diangkat dari Negara 

stambul. Lama-lamaan istilah itu dikenal komedi bangsawan. Istilah tersebut 

timbul mungkin karena adanya pencerminan kemewahan dalam rombongan itu. 

Sedangkan pengertian drama inggri adalah bentuk pementasan tentang 

kehidupan manusia dengan penuh kelucuan. 

4. Lakon 

Kata lokan berasal dari bahasa jawa yang berarti perjalanan cerita istilah ini 

dikenal di jawa, bali dan Madura. Lakon adalah suatu jenis cerita bisa dalam 

bentuk tertulis atau pun taktertulis, yang terutama lebih ditujukan untuk 

dipentaskan. 

5. Teater 

Teater diartikan juga sebagai gedung perjukan selain itu teater mengadung 

pengertian:Dalam arti luas: Segala tontonan yang di pertujukan di depan orang 

banyak Misalnya wayang, ketoprak dan sebagainya. 

      Dalam arti sempit: drama tentang kisah hidup dan kehidupan manusia. 

Adengan peran tentang menampilkan seni yang sudah disetting belakan gatau 

di persiapkan matang. 
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Menurut Endraswara (2005:192) dalam kegiatannya dengan pendidikan 

watak, drama juga membantu mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam diri 

peserta didik, memperkenalkan tentang kehidupan manusia dari kebahagiaan, 

keberhasilan, kepuasan, kegembiraan, cinta, ketakutan, keputasaan, acuh tak 

acuh, benci, kehancuran, dan kematian. Drama juga dapat memberikan 

sumbangan pada pengembangan kepribadian yang kompleks, misalnya 

ketegaran hati, imajinasi, dan kreativitas. 

Drama sebagai sebuah karya sastra imaji natif tentu saja memiliki unsur 

pembangunnya. Menuru tWaluyo (2002;6) drama terbangun atas struktur fisik 

 (kebahasaan) dan struktur batin (semantik, makna). Struktur fisik drama yang 

meliputi alur, penokohan, dialog latar, teks di samping (pentunjuk teknis). 

Secara sederhana, berikut adalah penjelasan sebagai unsur tersebut. 

6. Alur  

Menurut Waluyo (2002:8), alur merupakan jalinan cerita atau kerangka dari 

awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang 

berlawanan sementara itu, Hamzah memberikan definisi juga mengenai alur 

atau plot. Alur merupakan suatu keseluruhan peristiwa di dalam skenario. 

Alur merupakan suatu unsur yang penting dalam drama karena dalam alur 

karena terlihat karakter tokoh. Alur drama terdiri dari beberapa babak, setiap 

babak terdiri dari adengan-adengan konflik merupakan syarat sebuah alur 

cerita. Konflik akan menimbulkan pertengangan antara dua tokoh utama. 

Unsur-unsur plot adalah sebagai berikut. 
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a. Exposition atau penulisan awal cerita, tahap ini di perkenalkanya tokoh-

tokoh drama dengan watak masing-masing. 

b. Komplikasi atau pertikaian awal; pengenalan terhadap para pelaku sudah 

menjurus pada pertikaian, konflik sudah mulai meranjak. 

c. Klimaks atau titik puncak cerita, puncak kegawatan dalam cerita atau cerita 

puncak mencapai puncak konflik. 

d. Resolusi atau penyelesaian atau falling action, pada tahap ini konflik 

mereda dan menemukan jalan pemecahan. 

e. Catastrophe dan denoument atau keputusan; pada tahap ini konflik berakhir 

atau cerita berakhir. 

7. Penokohan 

Penokohan adalah salah satu unsur drama yang sangat penting. Unsur lainya 

terutama alur. Menurut Waluyo (2002:8) kekuatan alur terletak dalam 

menggambarkan watak (penokohan), sebaliknya kekuatan watak pelaku hanya 

hidup dalam alur. 

Klafikasi tokoh drama dibagi menjadi 2 yaitu berdasarkan peranannya 

dalam menyakinkan. Sejalan dengan pendapat tersebut Ergi juga berpandapat 

bahwa watak yang paling utama dalam drama. Tanpa perwatakan tidak ada nada 

cerita dalam pementasan dramon serta fungsinya. 

1. Berdasarkan peranannya terhadap cerita, terdapat tokoh seperti berikut. 

a) Tokoh protogis adalah pelaku utama yang menjadi pusat cerita atau dua 

figure tokoh protogis utama yang dibantu oleh tokoh-tokoh lain. 
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b) Tokoh Antagonis adalah tokoh lawan yang menjadi musuh dari yang 

menimbulkan konflik. 

c) Tokoh tri tagonis adalah tokoh penengah dalam hal ini bertugas 

mendamaikan protogis dan antogonis. 

2. Berdasarkan perananya dalam lakon serta fungsinya, maka terdapat tokoh-

tokoh sebagai berikut. 

a) Tokoh sentral adalah tokoh-tokoh yang menentukan gerak lakon atau 

proses petukaran lakon. 

b) Tokoh utama adalah tokoh-tokoh yang pendukung atau penentang tokoh  

sentral. 

c) Tokoh pembantu adalah tokoh yang memerankan peranan lengkap dan 

tambahan dalam matarangkai cerita 

8. Dialog 

Dalam sebuah komunikasi, untuk menggali informasi kita bisa 

menggunakan banyak cara kata-kata merupakan alat komunikasi yang paling 

penting antara orang dengan sesamanya. Salah satunya yakni dialog interaktif 

sebenarnya sangat sering di temui sehari-hari dan secara tidak sadar dilakukan 

sendiri bersama rekan sekitarmu. Waluyo (200:2 21) juga berpendapat bahwa 

dialog juga bersifat estetis, artinya memiliki keindahan bahasa kadang-kadang 

juga dituntut agar bersifat filosofis. 

Bahwa ragam bahasa dialog tokoh-tokoh drama adalah bahasa lisan yang 

komunikatif dan bukan ragam bahasa tulis. Hal ini disebabkan karena drama 
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adalah potret kenyataan. Drama adalah kenyataan yang diangkat keatas pentas. 

Fungsi dialog adalah sebagai berikut. 

a. Merupakan wadah penyampai informasi ide-ide pokok kepada penonton. 

b. Menyebutkan watak dan peranan pemain. 

c. Memberikan gambaran yang jelas mengenai sruktur cerita kepada pemain. 

d. Menggambarkan tema dan gagasan pengarang. 

e. Mengatur suasana dan tempo pemain. 

9. Setting (latar) 

Menurut Waluyo (200:2 23) setting biasanya meliputi tiga dimensi, yaitu; 

tempat, ruang dan waktu. Secara sederhana setting atau bisa juga disebut dengan 

latar merupakan unsur dalam drama yang menunjukkan kepada pembaca di 

mana, kapan, dan dalam konteks bagaimana kejadian-kejadian dalam cerita 

berlangsung. Ada berapa macam setting (latar) diantaranya sebagai berikut: 

1.) Latar waktu adalah dimana tokoh atau pun sipelaku melakukan sesuatu 

pada saat kejadian peristiwa dalam cerita seperti misalnya: pagi hari, 

siang hari, sore hari, malam hari, dizaman dulu, dimasa depan dan lain 

sebagainya. 

2.) Latar tempat adalah tempat tokoh atau pelaku mengalami kejadian atau 

peristiwa di dalam cerita. Seperti misalnya: rumah, di sebuah gedung, 

dilautan, di dalam hutan, di sekolah, sebuah pesawat. 

3.) Latar suasana adalah keadaan apa saja yang terjadi tokoh atau pelaku saat 

melakukan sesuatu. Seperti misalnya: galau, gembira, sedih, lelah dan 

sebagainya. 
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4.) Latar alat adalah apa saja yang diperlukan atau yang di pakai sitokoh atau 

pelaku dalam sebuah cerita, seperti misalnya: pisau, pistol, pedang, buku, 

polpen dan lain sebagainya. 

10. Tema 

Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal 

salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Menurut Waluyo (2002:24) tema 

merupakan gagasan pokok yang dikandung dalam drama yang berhubungan 

dengan nada dasar dari sebuah drama dan sudut pandang yang dikemukakan 

oleh pengarang. Sedangkan menurut Tarigan (1993:125) mengemukakan 

bahwa tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu 

mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau 

membangun dasar/gagasan utama dari suatu karya sastra. 

Berdasarkan dua pendapat diatas bahwa tema merupakan dasar cerita yang 

sangat penting. Tema adalah pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Tema 

pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau 

rangkaian nilai-nilai yang membentuk tertentu atau membangun dasar/gagasan 

utama dari suatu karya sastra. 

11. Amanat 

Amanat atau pesan yang ingin di sampaikan oleh pemberi amanat berbentuk 

sebuah perintah kepada peneriman amana tmelalui amanat yang tertulis atau 

intruksi Menurut Waluyo (2002:28), Amanat erat kaitanya dengan makna 

(significance) dari karya yang dihasilkan. Amanat bersifat kias, subjektif, dan 
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umum oleh karena itu, setiap pembaca padat berbeda-beda menafsirkan karya 

tersebut bagi dirinya masing-masing. 

Amanat adalah pesan moral yang tersirat dalam arti karya sastra yang berarti 

lugas, objektif dan juga special, sedangkan untuk makna yang berhubungan 

dengan individu, yang disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau 

penonton drama pesan di tentu saja tidak di sampaikan secara langsung, tetapi 

lewat naskah drama yang di tulisnya. 

 

b. macam-macam drama 

Nah, berdasarkan penyajian kisahnya, drama dibagi ke dalam 8 jenis: 

1.) Tragedi adalah drama yang penuh dengan kesedihan, kemalangan dan 

pelaku utama mengalami nasib tragis mulai dari awal sampai akhir cerita 

2.) Tragedi komedi adalah drama yang menggambarkan kesedihan dan 

kegembiraan. 

3.) Komedi adalah drama yang isinya tentang hal-hal yang menggelikan dan 

bersifat menyidir terhadap keadaan sekeliling. 

4.) Opera adalah drama yang disajikan dengan nyanyian digunakan sebagai 

dialog. Opera yang lebih pendek disebut Operette. 

5.) Drama mini kata adalah drama yang hampir tidak menggunakan kata 

sebagai alat dialog-dialog dilakukan dengan improvisasi dan gerak-gerak 

yang bersifat teatrikal. 

6.) Tablea adalah drama yang pelakunya tidak mengucapkan dialog. Drama 

jenis ini mirip dengan pantomime. 
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7.) Dagelan adalah drama yang penuh dengan hal-hal kelucuan dan lebih 

bersifat badutan. 

8.) Sendra tari adalah sendra tari singkatan dari seni drama tari. Sendra tari 

berarti drama yang dilakukan dengan gerak yang mengandung unsur-unsur 

tari, dialog dilakukan dengan gerakan. 

 

c. Alat-alat bagian pembantu drama 

Drama diartikan sebagai kisah hidup dari kehidupan manusia yang 

diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh banyak dengan percakapan, gerak, 

dan laku yang didasarkan pada naskah tertulis. Adupun penting dalam 

Mengapresiasi drama yaitu: 

1.) Babak adalah bagian terbesar dalam drama, dalam babak terjadi adengan-

adengan dan babak biasanya ditandai dengan turunya layar. 

2.) Adengan adalah bagian babak dan sebuah adengan hanya 

menggambarkan satu suasana yang merupakan rangkaian suasana 

sebelum atau sesudahnya. Dalam tiap adengan selalu terjadi pengantian 

setting atau dekor. 

3.) Prolog adalah kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan 

gambaran umum tentang pelaku konfli kata  hal yang terja didalam 

drama. 

4.) Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih dialog merupakan 

hal yang penting dalam drama. Dalam dialog harus ada penjiwaan emosi 
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dan juga dialog disampaikan dengan pengucapkan kata serta volume 

suara yang jelas. 

5.) Monolog adalah percakapan seorang pelaku dengan dirinya sendiri. 

Dengan monolog kita akan mengetahui persoalan yang dialami seorang 

tokoh. 

6.) Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri suatu pementasan drama. 

Epilog berguna untuk merumuskan isi pokok drama. 

7.) Mimik adalah ekspresi gerak-gerik air muka untuk menggambarkan 

emosi yang sedang dialami pelaku. 

8.) Pantomim adalah gerak-gerik anggota badan dalam menggambarkan 

suatu emosi yang sedangdialami pelaku. 

9.) Pantomimik adalah gerak-gerik anggota yang dipadukan dengan ekspresi 

air muka dalam menggambarkan suatu situasi yang diperankan pelaku.  

 

d. istilah –isitilah dalam drama yaitu: 

1.) Ation adalah kecepatan pada saat insiden dibentangkan oleh pengarang. 

Sedang-sedangkan acting adalah teknik bermain. 

2.) Sutradara adalah karyawan yang mengkoordir segala anasir  teater 

dengan paham kecepatan serta khayal tinggi untuk mencapai 

pertunjukan yang sukses. 

3.) Gesture adalah secara harfiah berarti gerak tangan isyarat. Sedangkan 

menurut istilah ialah posisi bagian tubuh untuk mengutarakan emosi. 
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4.) Movement adalah pertukaran tempat kedudukan pada pentas. Misalnya 

seorang datang dari jendela menuju pintu dengan melewati kursi. 

5.) Protogis adalah pelaku utama yang menjadi pusat cerita. 

6.) Antogonis adalah tokoh lawan yang menjadi musuh dari yang 

menimbulkan konflik. 

7.) Tratagonis adaalah tokoh penengah dalam hal ini bertugas 

mendamaikan protogis dan antogonis. 

8.) Tokoh pembantu adalah ialah tokoh yang tidak langsung terlihat dalam 

konflik tetapi diperlukan untuk menyelesaikan. 

 

e. Pembelajaran mengapreasi drama 

Istilah apresiasi berasal latin apreciantio yang berarti “mengindahkan” atau 

“menghargai”. Gove ( dalam Aminuddin, 2004: 34) menyatakan bahwa istilah 

apresiasi mengandung makna (1) pengenalan melalui perasaan atau kepekaan 

batin dan (2) pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang 

diungkapkan penhgarang. 

Dalam KBBI apresiasi /apresiasi/ n penelitian yang berupa penghargaan 

terhadap sesuatu kesastraan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat 

disimpulkn bahwa apresiasi adalah sikap seseorang pembaca dalam menghargai 

suatu karya sastra yang baik puisi, prosa maupun drama. 

Waluyo (2004 : 44) berpendapat bahwa apresiasi biasanya dikaitkan dengan 

seni. Apresiasi drama berkaitan dengan kegiatan yang ada sangkut pautnya 

dengan drama, yaitu mendengar dan berakting dengan penuh penghayatan yang 
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sungguh-sungguh. Kegiatan ini membuat orang mampu memahami drama 

secara mendalam, meraskan cerita yang ditanyangkan, serta mampu menyerap 

nilai-nilai yang tergandung dalam drama dan menghargai drama sebagai seni 

dengan kelebihan dan kelehamannya. 

Aminudi (1987:34) mengemukakan bahwa apresiasi mengandung makna 

pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, dan pengakuan terhadap 

nilai-nilai keindahan yang diungkapan pengarang.drama perlu menerapkan 

beberapa strategi pengayaan, yaitu: (1) diskusi kelas. Diskusi kelas dapat 

diawali dengan menonton rekaman drama; (2) kunci pemaknaan adalah 

pemahaman karakter tokoh; (3) perhatikan tata panggung, seperti tata lampu, 

amat penting sebagai pendukung makna; (4) bentuk-bentuk teatrika juga 

mendukung tema serta karakter tokoh, (5) pemahaman ditingkatkan dengan 

menarik minat dan perhatian subjek didik. Pengayaan dimaksud untuk 

menambahkan kepekaan apresiasi dan kelak mampu bermain drama. 

Kesimpulan dari bebrapa pendapat tersebut, bahwa apresiasi drama adalah 

suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan drama sehingga membuat orang 

tersebut mampu memahami drama secara mendalam dan mampu memahami 

nialai-nilai terkandung dalam drama tersebut. 

f. Pembelajaran kontekstual 

Menurut Wina Sanjaya (2005:109) pembelajaran kontekstual adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa 

secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 
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menerapkannya pada kehiduapan mereka. Pembelajaran dengan pendekatan 

kontektual ( Contextual Teaching and Learning, CTL) adalah pendekatan 

pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mensimulasikan, menceritkan, 

berdialog, Tanya jawab atau berdiskusi pada kejadian dunia nyata dan sehari-

hari yang dialami siswa. 

Pendekatan kontestual sangat penting untuk diterapkan. Karena siswa di 

dalam proses pembelajaran bukan diarahkan untuk menguasai sesuatu di luar 

jangkuan anak, tetapi justru pendekatan ini di arahkan agar siswa memahami 

dan menguasai suatu konsep yang dapat dirasakan kegunaannya dalam 

kehidupan sosial anak.pendekatan kontekstual di dalam pelaksanaanya, 

tertanya tidak mudah dilakukan oleh guru lebih-lebih seorang guru yang tingkat 

pengetahuanya masih rendah. Guru menghadapi kendala ketika 

mengaplikasikan pendekatan ini. Pendekatan kontestual ini sangat penting 

untuk dikaji karena men9jadi kunci atau pedoman menuju tahap berikutnya. 

Oleh karena itu, sebelum melangkah ke tahap yang selajutnya dipandang perlu 

untuk mendalami dan memahami pendekatan kontekstual yang akan menjadi 

landasan ke tahap berikutnya. 

B. Kerangka pikir 

        Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya 

(atau subjeknya) adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan 

bahasa sebagai medium (Atar Semi:1988) sedangkan menurut (Saryono:2009) 

sastra adalah kemampuan untuk merekam pengalaman yang emperis-natural 

maupun pengalaman yang non empiris-supernatural. 
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Selain itu, dengan adanya media pembelajaran siswa akan lebih antusias 

dengan proses pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunkan kerangka pikir 

sebagai berikut. Sebelum kelas diberikan pretest. Pretest tersebut dilakukan 

dengan memberikan soal tes kepada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah12 

Makassar. Setelah dilukan pretest kemudian dilakukan pembelajaran 

mengapresiasi drama dengan memerhatikan pemahaman siswa dalam 

mengapresiasi drama. Setelah pembelajaran dilaksanakan barulah kemudian 

diberikan prostatest dengan menggunakan metode kontekstual. Berikut ini 

adalah bagan kerangka pikir pada penelitian yang dilalukan peneliti dalam 

kerangka piker adalah sebagai berikut. 
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Bagan 2.1 kerangka piker 

 

 

 

 

Sastra 

Mengapresiasi drama 

Pendekatan pembelajaran kontekstual  

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Refleksi 

Data 

Analisis 

 Temuan 

Hasil 
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C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang diaplikasikan peneliti dalam penelitian  ini yaitu “ jika 

pendekatan kontekstual diterapkan, maka kemampuan mengapresiasi drama siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar meningkat” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

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

merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempati 

mengajar dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan 

praktis pembelajaran (Arikunto, 2006: 16). 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif, artinya peneliti melakukan 

penelitian ini dengan berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru Bahasa 

Indonesia SMP 12 Muhammadiyah Makassar kelas VIII. Guru sebagai pelaku 

tindakan sedangkan peneliti sebagai pelaku pengamatan terhadap berlangsungnya 

proses tindakan. Tindakan dalam penelitian ini terdiri atas dua siklus dan setiap 

siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai suatu penelitian tindakan 

(action research) yang dilakukan guru sekaligus peneliti dikelas dengan orang lain 

(kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksi tindakan 

secara kolaborasi dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelas melalui suatu tindakan 

(treatment) dalam suatu siklus (kunandar 2009). 

B. Tempat/lokasi, waktu penelitian dan subjek penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di SMP 

Muhammaddiyah 12 Makassar yang berada di Jl.  Bonto DeangNgire No.22,Kota 
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Makassar. Penelitian ini dimulai pada tanggal 10 Januari 2022 bersamaan dengan 

dikeluarkannya surat izin bimbingan. 

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat variable melekat,dan 

yang dipermasalahkan dalam penelitian (Suandi, 2008). Subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP  12 Muhammaddiyah Makassar,Subjek 

lain yaitu guru mata pelajaran di kelas tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran drama dengan menggunakan pendekatan kontekstual di kelas VIII 

Muhammadiyah 12 Makassar. 

C. Prosedur penelitian 

Penelitian ini menggunkan desain penelitian tidakan kelas. Menurut Burus dan 

Kunandar (2008:44) “penelitian tindakan merupakan penerapan penemuan fakta 

pada pemecahan masalah dalam situasi sosial dengan padangan untuk 

meningkatkan kualitas Tindakan yang dilakukan di dalamnya, yang melibatkan 

kaloborasi dan kerjasama peneliti, praktis dan orang awam” penelitian Tindakan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Tindakan kelas (PTK). 

Menurut Suyanto dalam Muslich (2011: 9)“PTK adalah suatu bentuk penelitian 

yang bersifat refleksi dengan melakukan Tindakan- Tindakan tertentu agar dapat 

memberbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran dikelas secara 

professional. 

Tujuan PTK ini yaitu untuk mengetahui bagimana penerapan Mengapresiasi 

drama melalui pelatihan akting Bahasa Indonesia siswakelas VIII SMP 

Muhammaddiyah 12 Makassar tahun ajaran 2022 

 



32 

 

 

 

1. Siklus 1 

a.  Perencanaan 

Perencanaan penelitian ini disusun bersama antara peneliti dengan guru Bahasa 

Indonesia sebagai kolaborator. Tahap perencanaan ini dilakukan sebelum tindakan 

diberikan kepada siswa. Peneliti dan kolabolator melakukan diskusi yang di 

lanjutkan dengan pengamatan kelas dalam pembelajaran Mengapresiasi drama. 

Pembelajaran dibuat seperti yang biasa dilakukan. Adapun rencana yang akan 

dilaksanakan sebagai berikut. 

1.) Peneliti bersama guru menyamakan persepsi dan berdiskusi untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan pembelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya peningkatkan keterampilan Mengapresiasi drama. 

2.) Peneliti mengajukan alternative pemecahan masalah dengan menerapkan 

strategi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran pelatihan acting 

dalam pembelajaran peningkatkan keterampilan bermain   drama. 

3.) Menyiapkan bahan ajar dan instrument penelitian yang berupa lembar 

pengamatan, pedoman penelitian keterampilan Mengapresiasi drama. 

b.  Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan ini merupakan realisasi dari rencana yang sudah 

dirancang bersama guru. Guru melakukan proses pembelajaran Mengapresiasi 

drama sesuai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dengan menerapkan 

metode kontekstual. Pada tahap ini, peneliti mengadakan pre-test kepada siswa 

kelas VIII SMP Muhammaddiyah 12 Makassar untuk mengtahui kemampuan awal 

peningktan Mengapresiasi drama melalui pelatihan akting, pelaksanaan Tindakan 
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pada siklus 1 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengepreasi drama 

pada siswa dengan menggunkan metode pendekatan kontesktual. Proses 

pembelajaran Mengapresiasi drama dilakukan dengan menggunakan langkah-

langkah pelaksanan Tindakan akan dijabarkan sebagai berikut. 

1.)  Mengajarkan meteri Bahasa Indonesia tentang drama yang telah di 

persiapkan. 

2.)  Memberikan penjelasan kepada siswa bagaimana belajar Mengapresiasi 

drama pendekatan kontesktual. 

3.)  Membagikan perkelompok kepada siswa untuk mengatahui bgaiamana 

mengapreasiasi drama. 

4.)  Mengadakan post – tes 1 untuk mengatahui keberhasilan Tindakan yang 

telah dilakukan di siklus 1. 

c. Observasi 

Observasi dan pengamatan merupakan kegiatan mereka segala peristiwa 

dan kegiatan yang terjadi selama tindakan pembelajaran berlangsung. Observer 

(peneliti sendiri) menggunakan instrument observasi antara lain lembar 

pengamatan, pedoman penilaian. Aktivitas siswa menjadi fokus utama pengamatan, 

baik peran serta dalam kelompok atau setelah terlepas dari kelompoknya. Hasil dari 

pengamatan, dan rekaman digunakan sebagai data yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif untuk menilai keberhasilan secara proses. Data di atas juga dianalisis 

dengan observasi atau pengamatan pada tindakan kelas. 
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1) Mengamati tingkah laku siswa pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung dan perubahan -perubahan yang terjadi pada saat membalajaran 

Bahasa Indonesia melalui kontekstual. 

2) Mengamati respon siswa pada saat proses belajar mengajar mengenai 

mengapreasi drama. 

3) Mengamati keaktifan siswa saat proses belajar mengajar menggunakan 

pendekatan kontekstual baik secara individu maupun kelompok. 

4) Mencatat setiap kegiatan yang terjadi di saat proses belajar mengajar dan 

mendokumentasikannya dengan kamera digital atau handphone berupa foto 

dan video. 

d. Refleksi 

Peneliti bersama guru berdiskusi dan menganalisis hasil pengamatan pada 

siklus I terutama yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tindakan 

kelas, baik pada dirisiswa, suasana lingkungan maupun pada diri guru. Peneliti dan 

guru mengambil kesimpulan tentang kemampuan siswa setelah dikenai tindakan 

serta menilai keterampilan masing-masing siswa dalam praktik Mengapresiasi 

drama dengan menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Kegiatan refleksi 

ini digunakan untuk merencanakan kegiatan siklus II. Kegiatan pada siklus II 

mengikuti prosedur pada siklus I, meliputi perencanaan, tindakan/pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Penelitian keterampilan Mengapresiasi drama pada 

siswakelas XI SMA Muhammadiyah 12 Makassar menggunakan metode 

pendekatan pembelajaran kontekstual, akan dilanjutkan kesiklus berikutnya 

menggunakan metode yang sama. 
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1) Peneliti dan kolaborator melakukan refleksi berdasarkan nilai tes, angket 

refleksi dan hasil observasi siswa secara individu maupun kelompok. Pada 

tahap ini, peneliti dan kolaborator melakukan hal-hal berikut sebagai 

berikut. 

2) Membahas kelebihan dan kekurangan peneliti saat mengajar kemampuan 

Mengapresiasi drama melalui pendekatan kontekstual. 

1. Siklus II 

Pada siklus II rencana Tindakan-tindakan yang dilakukan ditujukan untuk 

melakukan perbaikan hasil belajar siswa berdasrkan hasil refleksi atau perenungan 

pada siklus 1. Apabila pada siklus I diadakan pre-test, pada siklus II ini tidak lagi 

diadakan pre-test, tapi hanya dilakukan perlakukan Tindakan pada post- test. 

Tahap-tahap yang dilakukan peneliti pada siklus II akan dijelaskan sebagai berikut.  

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus kedua ini di susun bersama antara peneliti dengan 

guru Bahasa Indonesia sebagai kolaborator. Namun, pada tahap perencanaan ini 

peneliti dan kolabolator melakukan diskusi ulang untuk membuat perencanaan yang 

berbeda dari siklus I dilanjutkan dengan pengamatan hasil dalam pembelajaran 

Mengapresiasi drama pada siklus I. Pembelajaran dibuat seperti yang biasa 

dilakukan. Adapun rencana yang akan dilaksanakan sebagai berikut. 

1) Mengevaluasi hasil refleksi dan mendiskusikannya dengan  guru 

indikator  untuk mencari solusi perbaikan untuk tindakan 

selajutnya.  
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2) Mencatat masalah-masalah yang dihadapi pada saat pemberian 

Tindakan pada siklus I.   

3) Menyiapkan bahan pelajaran dan instrument penelitian baru untuk 

siklus II yang berupa lembar pengamatan, pedoman penelitian 

keterampilan Mengapresiasi drama. 

b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan tindakan ini merupakan realisasi dari rencana yang sudah 

dirancang bersama guru. Guru melakukan proses pembelajaran mengapresiasi 

drama sesuai perencanaan siklus II yang telah dibuat dengan menerapkan metode 

pendekatan kontekstual. Proses pembelajaran Mengapresiasi drama dilakukan 

dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah direncanakan. 

c. Pengamatan 

Observasi dan pengamatan merupakan kegiatan merekam segala peristiwa dan 

kegiatan yang terjadi selama tindakan pembelajaran berlangsung. Observer 

(peneliti sendiri) menggunakan instrument observasi antar lain lembar pengamatan, 

pedoman penilaian. aktivitas siswa menjadi fokus utama pengamatan, baik peran 

serta dalam kelompok atau setelah terlepas dari kelompoknya. Hasil dari 

pengamatan, dan rekaman digunakan sebagai data yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif untuk menilai keberhasilan secara proses. Data di atas juga akan 

dianalisis dengan observasi atau pengamatan pada tindakan siklus. 

d. Refleksi 

Peneliti bersama guru berdiskusi dan menganalisis hasil pengamatan pada 

siklus I terutama yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tindakan 
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kelas, baik pada diri siswa, suasana lingkungan maupun pada diri guru. Peneliti dan 

guru mengambil kesimpulan tentang kemampuan siswa setelah dikenai tindakan 

serta menilai keterampilan masing-masing siswa dalam praktik Mengapresiasi 

drama dengan menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Kegiatan refleksi 

ini digunakan untuk merencanakan kegiatan siklus II. Kegiatan pada siklus II 

mengikuti prosedur pada siklus I, meliputiperencanaan, tindakan/pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini akan dihentikan pada siklus tertentu jika 

sudah memenuhi target yang diinginkan. 

Apabila hasil penelitian yang diharapkan sudah tercapai, maka siklus dianggap 

sudah selesai berdasarkan tahap-tahapk egiatan yang dilaksanakan pada setiap 

siklus, hasil yang diharapkan dari penelitian yaitu: 

1.) Guru dapat membuatdan menerapkan metode membelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan Mengapresiasi drama siswa. 

2.) Kerempilan Mengapresiasi drama semakin meningkat membelajaran 

tentang drama pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar  

D. Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil data 

penelitian. Instrument penelitian ini yang digunakan dalam memperoleh data 

penelitian ialah berupa lembar observasi, tes dan non test, serta catatan dokumentasi 

sebagai pendukung dalam peneltianini. 

Tabel 2.2 Instrumen penelitian dan Tujuan penelitian Insrument 

penelitian 
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NO JENIS 

INSTRUMENT 

TUJUAN SASARAN SASARAN 

1 Ujian kemampuan 

Mengapresiasi drama 

Untuk 

mengetahui 

kemampuan 

Mengapresiasi 

drama 

 

 

Peserta 

didik 

Diawal dan diakhir 

pelaksanaan 

pembelajaran 

2  

Angket sikap kreatif 

Untuk 

mengatahui 

kemampuan 

drama pada 

membelajaran 

drama 

Peserta 

didik 

Diawal dan di akhir 

pelaksanaan 

pembelajaran 

3 Angket respon peserta 

didik 

Untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

siswa terhadap  

Mengapresiasi 

drama 

 

 

Peserta 

didik 

Diawal dan di akhir 

pelaksanaan 

pembelajaran 

 

Uraian dari jenis instrument yang dipakai untukpeningkatan drama adalah: 
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E. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang benar dan 

akurat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa cara. Cara yang 

digunakan yakni teknik Non teks, teknik teks, dan dokumentasi dalam 

pembelajaran keterampilan Mengapresiasi drama di kelas VIII SMP 

Muhammadiyah  12 Makassar. 

a. Teknik tes 

Menurut Arikunto (2010:193) tes adalah seretan pertanyaan atau latihan 

sertaalat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengatahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Wahyuni 

atau Ibrahim (2012:11) menjelaskan tes adalah suatu cara untuk mengadakan 

evaluasi yang berbentuk tugas atau serangkaian tugas yang harus di kerjakan oleh 

pesertates (perorangan atau kelompok) sehingga menghasilkan skor tentang 

prestasi atau tingkah laku pesertates, yang dibandingkan nilai satandar terntentu 

yang telah di tetapkan. 

Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar 

pencapaian prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk 

mengatahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran siklus I dan siklus II. Jenis tes ini digunakan dalam penelitian ini 

adalah testertulis yang digunakan adalah soal-soal jawab tanya. 
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b. Teknik Nontes 

Teknik non tes dilkukan dengan cara observasi menggunakan alat pengumpulan 

data berupa obsevasi, dokumentasi, dan angket. 

1. Observasi 

Menurut Keraf (2004:183) observasi adalah pengamatan langsung terhadap 

suatu objek yang akan di teliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

yang tempat untuk objek penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini berisi 

catatan yang menggambarkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 

Mengapresiasi drama menggunakan metode pelatihan akting. 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monu mental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar dan film (Sugiyono,2009:329). 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 

observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data awal hasil 

evaluasi kemampuan siswa, foto, dan video yang diambil saat penelitian langsung. 

3. Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket sejumlah pertanyaan 
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atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden (Sukmadinata, 

2009:219). Menurut Keraf (2004:161) data yang diperoleh dari angket cukup 

banyak dibandingkan wawancara dan tersebar secara merata dalam wilayah yang 

akan diselidiki. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang respon siswa mengenai pembelajaran Mengapresiasi drama 

menggunakan Metode pelatihan akting. 

F. Teknik Analisis Data 

Data pada penelitian ini adalah data hasil kemampuan siswa dalam bermain  

drama melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, serta data yang diperoleh dari 

hasil observasi  (Sugiyono, 2007:51).Data tersebut direduksi berdasarkan masalah 

yang diteliti, diikuti penyajian data,dan terakhir penyimpulan atau verifikasi. 

Tahapan alisis data diuraikan sebagai berikut. 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kuantitatif 

dan kualitatif, sedangkan data yang dihasilkan melalui evaluasi dan tes akan 

dianalisis secara kuantitatif. 

1. Data yang diperoleh melalui lembar observasi dianalisis secara kuantitaf untuk 

menghitung presentasi keterlibatan siswa dalam setiap aspek yang diamati 

menggunakan rumus: 

 

2. Data hasil tes dianalisis secara statistika deskriptif untuk menghitung: 

a. Menghitung nilai siswa dengan menggunakan rumus:  
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b. rata-rata kelas dengan menggunakan rumus: 

 

 

Untuk menentukan kategori skor keberhasilan siswa dalam Mengapresiasi drama 

akan digunakan skala lima. Skala lima tersebut menurut Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan (Mustafa, 2010: 38) adalah 

Sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Tabel Aktivitas Belajar siswa 

Presentase aktivitas belajar Kategori 

0% ≤ P < 2% Kurang sekali 

20% ≤ P < 40 % Kurang 

40 % ≤ P < 60 % Cukup 

60 % ≤ P <80 % Baik 

80 % ≤ P < 100 % Baiksekali 

 

G. Indikator keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila setelah penelitian ini selesai 

keterampilan Mengapresiasi drama semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari nilai siswa sebelumnya diberikan Tindakan dan ssesudah diberikan 

Tindakan. Kriteria keberhasilan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu keberhasilan 
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proses dan keberhasilan produk (peningkatan kemampuan siswa berdasarkan nilai 

tes menulis). Kedua kriteria keberhasilan penelitian tersebut akan dijabarkan 

sebagai berikut 

1.) Keberhasilan proses  

Indikator keberhasilan proses dapat dilihat dari hasil observasi individu dan 

observasi kelompok. Aspek-aspek yang terdapat pada kedua lembar observasi 

tersebut di uraikan sebagai berikut. N = Skor siswa x 4.  

a. Aspek pengamatan pada lembar observasi individu terdiri dari: 

1) Siswa aktif bertanya kepada guru. 

2) Siswa aktif menjawab pentanyaan guru. 

3) Siswa aktif maju di kedapankelas. 

b. Aspek pengamatan pada lembar observasi kelompok terdiridari: 

1) Siswa mencatat materi yang telah diajarkan. 

2) Siswa kompak dalam Mengapresiasi drama. 

3) Siswa aktif dalam Mengapresiasi drama 

2.) Keberhasilan 

Indikator keberhasilan produk dapat dilihat berdasarkan adanya peningkatan 

kemampuan Mengapresiasi drama siswa sebelum di berikan Tindakan dan sesudah 

diberikan Tindakan. Kriteria ke tuntasan minimal (KKM) mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siwakelas VIII adalah 75 nilai KKM tersebut didapat peneliti berdasarkan 

KKM yang telah di tentukan oleh SMP Muhammadiyah12 Makassar tahun ajaran 

2021/2022 sehingga penelitian ini dikatakan berhasil apabila 75% dari jumlah telah 

mencapai nilai diatas 75. 
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Tabel 3.2 penelaian untuk peningkatan Mengapresiasi drama 

NO Aspek Penelaian Kriteria Skor 

1 Keseriusan  Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4 

Siswa cukup serius mengikuti 

pembelajaran. 

3 

Siswa tidak serius dalam 

melakukam pembelajaran. 

2 

Siswa kurang serius dalam 

melakukan pembelajaran.  

1 

2 Keaktifan Siswa aktif bertanya dan 

menjawab pentanyaan. 

4 

Siswa cukup aktif bertanya 

dan menjawab pertanyaan.  

3 

  Siswa kurang aktif dalam 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

2 

Siswa tidak aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan.  

1 

3 Keberanian Siswa berani tampil di depan 

kelas. 

4 

Siswa cukup berani tampil di 

depan kelas. 

3 

Siswa kurang berani  tampil di 

depan kelas. 
2 

Siswa tidak berani tampil di 

depan kelas 

1 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Pada bab ini dibahas hasil-hasil penelitian setelah meningkatan mengapreasiasi 

drama di kelas VIII siswa VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar dapat di 

tingkatkan. Sebelum pelaksana penelitian, peneliti melakukan kordinasi kepada 

kepala sekolah. Pada pertemuan tersebut kepada sekolah memberikan izin 

pelaksanaan penelitian dan mempersilakan berkonsultasi lansung dengan guru 

bidang studi Bahasa Indonesia dalam menerapkan rencana penelitian. Penelitian 

dilaksanakan mulai tanggal 13juni 2022, dilaksanakan sesuai jadwal hari senin dan 

rabu. Penelitian ini berakhir pada tanggal 7 agustus 2022. 

A. Hasil penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Hal pertama yang dilakukan dalam perencanaan adalah menelaah kurikulum 

dan potensi siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar untuk mengatahui 

kemampuan siswa mengapresiasi drama, menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, meningkatkan kemampuan mengapresiasi drama, kemudian   

membuat lembar observasi untuk mengamati kondisi belajar di kelas. 

Pembelajaran meningkatkan kemampuan Mengapresiasi drama VIII SMP 

Muhammadiyah 12 Makassar di dukung dengan beberapa perlengkapan, buku 

paket, spidol dan teks drama yang digunakan untuk mengapresiasi drama dengan 

menggunkan kontekstual. 
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b. Pelaksanakan Tindakan  

Tahap ini merupakan implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunkan pendektan kontekstual yang telah dibuat dari hasil kolaborasi guru dan 

peneliti. Diskusi yang dilakukan oleh peneliti dan guru menghasilkan materi yang 

akan diajarkan agar persepsi peneliti dan guru sama. Adapun pelaksanaan Tindakan 

pada siklus I ini berlansung selama 2 kali pertemuan dengan lama waktu setiap 

pertemuan adalah 2 x 40 menit berikut penjelasan pelaksanaan Tindakan: 

1) Pertemuan I pada harisenin, 13 juni 2022 

Pada pertemuan pertama guru bidang studi Bahasa dan sastra Indonesia 

memperkenalkan peneliti kepada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 

Makassar, agar siswa lebih mengenal peneliti kemudian peneliti  indetintas dirinya  

dan menjelaskan kepada siswa maksud dan tujuan diadakannya kegiatan penelitian 

ini. Kemudian peneliti berupaya mengenal lebih dekat kepada siswa yang 

dihadapinya, sebagai objek penelitian, sebelum memberikan materi lebih lanjut, 

peneliti terlebih dahulu memberikan pemahaman terkait materi yang akan 

dipelajari, yaitu mengapresiasi dengan menggunkan metode kontekstual. Peneliti 

juga menyampaikan tujuan mempelajari drama sehingga memberikan motivasi  

kepada siswa untuk  mengapresiasi drama agar siswa tidak merasa malu dalam 

melakukan mengapresiasi drama. 

Setelah melakukan interaksi kepada siswa, maka peneliti menyajikan materi 

pembelajaran tentang drama, peneliti memberikan pemahaman kepada siswa bahwa 

pada proses pembelajaran bermain drama akan dilakukan dengan menggunakan 

metode pendekatan kontekstual. Kemudian peneliti menjelaskan materi pengertian 
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drama dan memberikan contoh tentang drama, setelah itu peneliti memberikan 

pertanyaan kepada siswa untuk memberikan persepsinya mengenai pengertian 

drama agar siswa dapat memahami apa itu drama. 

Pada kegiatan tersebut, siswa kurang aktif dalam melakukan kegiatan 

membelajaran drama, hal tersebut dikatahui dengan sikap yang ditunjukkan siswa 

pada saat membelajaran berlangsung, penyebabnya adalah kurangnya pemahaman 

antusiasas siswa terhadap materi membelajaran drama. 

2) Pertemuan II pada hari rabu, 15 juni 2022 

Sebelum melakukan mempelajaran peneliti mengecek hadiran siswa-siswi 

dengan menyebutkan namanya satu persatu setelah itu melakukan apersepsi 

terhadap materi yang diajarkan pada petemuan sebelumnya lalu melajutkan dengan 

menjelaskan materi tentang unsur intrinsik drama yaitu alur, penokohan, 

latar/setting, dialog, tema dan amanah. 

Selanjutnya, pada saat jam pelajaran akan berakhir peneliti membagi kelompok 

sebelum melakukan kegiatan drama yang akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya. Peneliti membagi dalam 4 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 5 

orang. 

3) Pertemuan III pada hari senin, 20 juni 2022 

Peneliti mengecek kehadiran siswa-siswi dengan menyebut namanya satu 

persatu. Sebelum melajutkan materi, peneliti terlebih dahulu apersepsi mengenai 

materi yang telah diajarkan setelah itu peneliti melanjutkan materi yang minggu 

lalu jelaskan kepada siswanya, setelah itu peneliti menjelaskan tentang apa itu 

akting dalam sebuah drama yang berubah mimik, dan diksi, kemudian peneliti juga 
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menjelaskan tentang Mengapresiasi drama dengan menggunakan metode 

kontesktual, peneliti memberikan contoh tentang teks drama langsung kepada 

siswa. 

c. Observasi Aktivitas dan hasil belajar 

1.) Observasi Aktivitas Belajar siswa 

Pada tahap ini dilakukan proses observasi terhadap pelaksanaan tindakan kelas 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat, obsservasi yang di 

lakukan mendokumentasi pengaruh Tindakan yang diberikan selama proses 

membelajaran Mengapresiasi drama melalui pendekatan kontekstual, yaitu 

pengamtan terhadap kondisi selama pelaksanaan Tindakan berlangsung. Selama 

pelaksana Tindakan peneliti yang dibantu oleh guru matapelajaran Bahasa 

Indonesia. Adapun deskripsi aktivitas siswa pada siklus I padat dilihat pada tabel: 

Tabel 3,3. data hasil Aktivitas Observas iSiswa Selama Pembelajaran Siklus I 

 

No 

 

Aspek yang 

diamati 

 

Pertemuan 

 

Rata-rata 

 

Persentase 

(%) 1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa 

 

30 30 30 T 

E 

S 

S 

I 

K 

L 

30 100 % 

2  

Siswa yang 

memperhatikan 

materi 

 

25 27 30 0,911 91,1 % 

3 Siswa yang 

mengajungan 

pertanyaan 

 

0 5 6 3,6 12 % 

4 Siswa yang 

menjawab 

pertanyaan 

 

0 1 2 3 10 % 
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5 Siswa yang aktif 

mengerjakan 

tugas individu 

 

26 27 27 U 

S 

I 

 

26,6 88,8 % 

 

6 

Siswa 

melakukan 

kegiatan lain 

yang tidak 

relevan dengan 

pembelajaran 

 

 

10 

 

6 

 

 

0 

 

5,33 

17,77 % 

 

 

 Berdasarkan  pada tabel diatas di peroleh bahwa dari 30 orang siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 12 Makassar,  kehadiran siswa rata-rata mencapai 100%. 

Siswa yang memperhatikan materi mencapai 91,1%, siswa yang mengajukan 

pertanyaan rata-rata 12%. Siswa menjawab pertanyaan rata-rata 10%. Kemudian 

siswa yang mengajarkan tugas individunya mencapai 88,8%, dan siswa melakukan 

kegiatan lain yang tidak relavan dengan pembelajaran 17,77 %.  

Dari hasil observasi diperoleh gambaran bahwa minat dan motivasi selama 

mengikuti proses membelajaran Bahasa Indonesia khususnya peningkatan 

Mengapresiasi drama melalui pendekatan kontekstual cukup baik.  

2.) Hasil belajar Siswa 

Pada tahap ini juga dilakukan dengan menggunkan tes drama dengan 

menggunkan pendekatan kontekstual pada siklus I. 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Tabel 3.4 Statistika Hasil KemampuanMengapresiasi Drama Siswa SiklusI:  

No Statisika  

 

Nilai Satistika 

1 Subjek penelitian 

 

37 

2 Stor ideal 

 

90 

3 Skor maksimum 

 

85 

4 Skor minimum 

 

44 

5 Rata-rata 

 

64 

 

Dari tabel 3.4 maka dapat disimpulkan bahwa hasil kemampuan Mengapresiasi 

drama siswa VIII SMP 12 Muhammadiyah Makassar melalui pendekatan pada 

siklus I diperoleh skor rata-rata 64. Skor miminum yang diperoleh adalah 44 dari 

skor yang dicapai 90. Dan skor maksimum 85 dari skor yang dicapai 90, ini 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa bervariasi. 

Nilai hasil kemampuan Mengapresiasi drama pada siswa yang didapatkan 

peneliti mengkategorikan ke dalam standar kategori penelitian, kategori skor yang 

telah ditentukan penelit sebelumnya adalah: 

1. Kategori skor 90-100 = sangat tinggi 

2. Kategori skor 70 -85 = tinggi 

3. Kategori skor 51-60 = sedang 

4. Kategori skor 34-52 = rendah 

5. Kategori skor 0-34 = sangat rendah 

Setelah itu menentukan hasil Mengapresiasi drama siswa, maka diperoleh nilai 

yang dapat ditunjukkan pada tabel 2.4 di bawah ini: 
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Tabel 3.4 persentase Hasil Kemampuan Mengapresiasi drama Siswa Siklus I   

NO Nilai Kategori Frekuensi Persentese 

(%) 

 

1 

 

0-34 Sangat rendah 0 0% 

2 

 

35-54 Rendah 0 0% 

3 

 

55-65 Sedang 4 13,33 % 

4 

 

70-85 Tinggi 22 73,33 % 

5 

 

90-100 Sangat tinggi 4 13,33% 

 

 

Berdasarkan tabel 2.4 diperoleh dari 30 orang siswa di kelas VIII SMP 12 

Muhammadiyah Makassar, terdapat (0%) yang menghasilkan kemampuan dalam 

bemain drama sangat dengan kategori skor, randah. 0 orang (0%) masuk dalam 

kategori rendah. 4 orang (13,33 %)  masuk dalam kategori sedang. 22 orang 

(73,33%) massukdalam kategori tinggi dan 4 orang (13,33%) masuk dalam kategori 

sangat tinggi. Dengan demikian bila dikaitkan antara skor rata-rata dengan kategori 

tinngi. Maka hasil Mengapresiasi drama siswa SMP 12 Muhammadiyah Makassar 

melalui pendekatan kontekstual siklus II termasuk kategori tinggi. Apabila hasil 

Mengapresiasi drama siswa pada siklus II dianalisis maka perentase ketuntasan 

belajar siswa pada siklus II ditunjuk 2.5 berikut : 

Tabel 3.5 Ketuntasan kemampuan Mengapresiasi drama siswa 

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

 

0-65 

 

Tidak tuntas 2 6,66 % 

70-100 

 

Tuntas 28 93,33% 
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Pada tabel menunjukkan pada siklus II presentase ketuntasan kemampuan 

Mengapresiasi drama siswa melalui pendekatan kontekstual sebesar 93,33 % yaitu 

28 dari 30 siswa yang termasuk tuntas dan 2 dari 30 siswa kategori tidak tuntas atau 

6,66 %.  

d. Refleksi 

Bedasarkan hasil analisis kategori skor didapatkan dengan hasil observasi dan 

diskusi dengan guru bidang studi bahasa Indonesia, peneliti menarik kesimpulan 

Mengapresiasi drama memalalui pendekatan kontekstual meningkat. Hasil yang 

diperoleh mengalami peningkatan. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan  

Pada tahapan ini peneliti merancang kembali rencana pelaksanaan 

pembelajaran sepertinya hal pada siklus I, tahap ini perencanaan siklus II peneliti 

membuat instrument penelitian dengan penggunakan lembar observasi dengn 

menggunkan pendekatan kontekstual,juga menyiapkan teks drama. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Adapun pelaksanaan pada siklus II  ini 3 kali pertemuan dengan waktu 2 x 60 

menit pembelajaran dengan Mengapresiasi drama dengan menggunkan pendekatan 

kontekstual sebagai berikut. 

1). Pertemuan I pada hari rabu tanggal 29 juni 2022  

Peneliti mengecek kehadiran siswa dengan menyebut namanya  satu persatu 

dari pada siswa yang akan menjadi objek penelitianya. Kemudian peneliti memulai 

pembelajaran serta memberikan motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran. Peneliti 
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pertanya kepada siswa  mengenai materi yang minggu lalu yang dijelaskan oleh 

peneliti. Pembelajaran yang telah dijelaskan pada siklus I dan peneiti meminta 

siswa menanyakan kembali materi yang belum di pahami oleh siswa. 

Pada siklus I kemampuan Mengapresiasi drama siswa masih sangat rendah 

karena kurangnya pemahaman materi tentang Mengapresiasi drama maka peneliti 

kembali menjelaskan materi tentang drama dan unsur intriksi drama, setelah 

peneliti selesai menjelaskan, peneiti kembali memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya hal-hal yang belum di pahami atau yang tidak 

dimengerti.setelah mempelajaran selesai maka peneliti kembali menanyakan 

mengadakan refleksi pada siklus I. 

2). Pertemuan II pada hari senin 4 juli 2022 

Peneliti kembali mengecek kehadiran siswa. Kemudian peneliti pertanya 

kepada siswa hal apa saja yang membuat mereka kesulitan dalam Mengapresiasi 

drama. Satu persatu siswa menyampaikan keluhannya. Siswa mengatakan bahwa 

mereka kurang paham dalam membaca naskah drama, peneliti memberikan solusi 

dan penjelasan kepada siswa bahwa membaca naskah drama memang 

membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dan pemahaman yang tepat tentang 

naskah drama, oleh karena itu kita banyak-banyak membaca naskah drama atau 

karya sastra. 

Siswa yang lainya menyampaikan keluhannya mengenai naskah drama dan 

siswa sulit menentukan unsur-unsur dalam drama. Kemudian peneliti menjelaskan 

bahasa dalam drama terkadang tidak menjelaskan secara lansung keadaan atau 

situasi dalam naskah drama. 



54 

 

 

 

3). Pertemuan III pada hari rabu 6 juli 2022 

Peneliti kembali mengecek kehadiran siswa. Setelah itu peneliti bertanya 

mengenai naskah drama yang telah diberikan kepada siswa yang akan dipentaskan 

didalam kelas. Setelah siswa memahami naskah drama yang diberikan oleh peneliti 

maka siswa siap-siap untuk mementaskan dramanya dengan baik. Dengan begitu 

tes siklus II siap dilaksanakan. 

c. Observasi dan hasil belajar 

1. Observasi dan hasil belajar siswa  

Seperti halnya pada siklus I, pada tahap ini dilakukan proses observasi terhadap 

pelaksanan tindakan dengan menggunakan observasi yang telah dibuat. Observasi 

yang dilakukan dengan mendokumentasikan pengaruh tindakan yang diberikan 

selama proses pembelajaran kemampuan Mengapresiasi drama dengan pendekatan 

kontekstual, pengamatan terhadap lokasi kondisi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. selama penelitian peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia mengecek lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun 

deksripsi aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini. 

Tabel 5.1 data hasil aktivitas observasi siswa pada siklus II 

No  

Aspek yang 

diamati 

Pertemuan 

 

Rata-

rata 

Persentase 

% 

1 2 3 4 

1  

Kehadiran siswa 

30 30 30 T 

 

E 

 

S 

 

30 100% 

2 Siswa yang 

memperhatikan 

materi 

 

27 28 30 28,3 94,4% 
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3 Siswa yang 

mengajukan 

pertanyaan 

 

3 6 7 S 

 

I 

 

 

K 

 

 

L 

 

U 

 

S 

 

II 

 

5,33 17,77 % 

4 Siswa yang 

menjawab 

pertanyaan 

 

3 2 5 3,33 11,11% 

5 Siswa yang aktif 

mengerjakan tugas 

individu 

 

27 28 28 27,6 92,2 % 

6 Siswa melakukan 

kegiatan lain yang 

tidak relavan 

dengan 

pembelajaran 

11 10 0 7 23,3% 

 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas diperoleh bahwa dari 30 siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 12 Makassar. Kehadiran siswa rata-rata mencapai 100%. Siswa 

yang memperhatikan materi mencapai 94,4 %. Siswa yang mengajukan pertanyaan 

rata-rata 17,77 %. Siswa yang menjawab pertanyaan rata-rata 11,11%. Kemudian 

siswa aktif mengerjakan tugas individu mencapai 92,2%. Dan siswa melakukan 

kegiatan lain yang tidak relavan dengan pembelajaran 23,3% dan hasilobservasi di 

gambarkan pada siswa siklus II bahwa minat dan motivasi dalam mempelajran 

bahasa Indonesia sangat baik. 

2. Hasil belajar siswa 

Pada tahap ini dilaksanakan evaluasi tes Mengapresiasi drama dengan 

penggunakan pendekatan kontekstual. 
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Tabel 5.2 statistik skor hasil kemampuan Mengapresiasi drama siswa 

NO Statistik Nilai statistik 

1 Subjek penelitian 

 

37 

2 Skor ideal 

 

90 

3 Skor maksimum 

 

90 

4 Skor minimum 

 

65 

5 Rata-rata 70,5 

 

Dari tabel 5.2 maka disimpulkan bahwa hasil kemampuan Mengapresiasi drama 

siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar. Melalui pendekatan 

kontekstual pada siklus II diperoleh skor rata-rata, dari ideal yang mungkin di capai 

90. Skor maksimum 90 dan skor minimum 65. Dan kemudian nilai hasil 

kemampuan Mengapresiasi drama pada siswa yang telah didapatkan, peneliti 

mengkategorikan kedalam standar kategori peneliti. 

1. Kategori skor 90-100 = sangat tinggi 

2. Kategori skor 70-85= tinggi 

3. Kategori skor 51-60 = sedang 

4. Kategori skor 34-52 = rendah 

5. Kategori skor 0- 33 = sangat rendah 

  Apakah skor hasil belajar siswa dalam Mengapresiasi drama kedalam lima 

kategori maka diperoleh distribusi frekunsi skor yang dapatditunjukkan pada tabel 

5.3 di bawah ini: 
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Tabel 5.3 persentase hasil kemampuan Mengapresiasi drama siklus II 

NO Nilai Kategori frekuensi Persentase % 

1 0-34 

 

Sangat rendah 0 0% 

2 34-52 

 

Rendah 0 0% 

3 51-60 

 

Sedang 0 0% 

4 70-85 

 

Tinggi 24 80% 

5 90-100 

 

Sangat tinggi 6 20% 

Berdasrkan tabel 5.3 diperoleh bahwa dari 30 siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 12 Makassar, terdapat ( 0 % ) hasil kemampuan ber,main 

dramanya dalam kategori sangat rendah. 0orang ( 0 %) masuk dalam kategori 

rendah. 0 orang ( 0 % ) masuk dalam kategori sedang. 24 orang ( 80 %) masuk 

dalam kategori tinggi dan 6 orang ( 20 %) masuk dalam kategori sangat tinggi. Jadi 

dalam peningkatan Mengapresiasi drama melalui pendekatan kontekstual di SMP 

Muhammadiyah 12 Makassar dapat siklus II kategori tinggi. Adapun 

Mengapresiasi drama siswa pada siklus II dianalisis maka presentase belajara siswa 

dapat di lihat pada tabel 5.4 berikut ini: 
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Tabel 5.4 ketentutasan kemampuan Mengapresiasi drama siklus II 

Skor Kategori frekuensi Presentase % 

0-65 

 

Tidak tuntas 0 0% 

70-100 

 

Tuntas 30 100% 

  Pada tabel 5.4 menunjukkan pada siklus II persentase ketuntasan kemampuan 

Mengapresiasi drama siswa melalui pendekatan kontesktual sebesar 100 % yaitu 30 

dari 30 siswa termasuk kategori tuntas, dari tabel 5.4 tidak memiliki siswa yang 

tidak tuntas peningkatan Mengapresiasi drama cukup baik. 

e. Refleksi  

Berdasarkan hasil penelitian kategori skor dapat dipadugan dengan hasil 

observasi dan diskusi dengan guru pada bidang studi bahasa Indonesia, maka 

peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pada siklus II menunjukkan 

bahwa kemampuan Mengapresiasi drama melalui pendekan kontekstual 

meningkat.hal yang diperoleh mengalami peningkatan Mengapresiasi drama. 

B. Pembahasan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), drama adalah komposisi syair 

atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui 

tingkah laku (akting) atau dialog yang dipentaskan. Sedang menurut Budianta 

(2002,95) adalah sebuah genre sastra yang penampilan fisiknya memperlihatkan 

secara verbalnya adanya dialog atau percakapan anatara tokoh-tokoh yang ada. 

Berikut ini penjelasan dari sebagai unsur tersebut. 

Akting adalah segala kegiatan,gerak atau perbuatan yang di lakukan oleh para 

pelaku, akting juga  meliputi mimik, pantomim, diaog, dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan adengan aktor atau pemain drama. Dalam penelitian ini 
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peneliti menggunkan pendekatan kontekstual, landasan filosofi pendekatan 

kontekstual adalah kontruktivisme, yaitu fiosofi belajar yang menekankan bahwa 

belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi mengkonstruksikan atau membangun 

pengatahuan dan keterampilan fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam 

kehidupanya (Mansur,2007). 

1. Aktifitas siswa 

Hasil observasi siswa diperoleh data dari pengalaman guru dan peneliti pada 

saat pembelajaran berlangsung dan tugas yang diberikan.Peneliti hal ini yang 

menjadi fokus pengamatan adalah sikap, kesungguhan dan tangkapan-tangkapan 

siswa. Dari siklus I sampai di siklus II tercatat sejumlah perubahan pada siswa 

dalam proses pembelajaran, perubahan tersebut merupakan data kulitatif yang 

diperoleh dari lembar observasi pada setiap pertemuan yang dicatat pada setiap 

siklus, Adapun perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Kehadiran dan perhatian siswa pada saat proses pembelajaran dari siklus I 

ke siklus II adanya peningkatan dan banyaknya siswa memperhatikan suatu 

materi pada saat pembelajaran berlangsung. Kita dapat melihat dengan 

kuantitas siswa yang bertanya meningkat pada siklus I. 

b. Meningkatnya parsipasi siswa dalam melakukan proses belajar mengajar. 

Dalam hal ini ditandai dengan antusiasnya siswa mengamati darama siklus 

II yang sebeumnya hanya membeca melalui naskahdrama dalam buku paket 

pada siklus II. 

c. Dalam proses belajar mengajar siswa dalam Mengapresiasi drama melalui 

pendekatan kontesktual juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini siswa 
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bersemangat dalam Mengapresiasi drama, dibangdingkan dengan siklus I 

siswa masih menjadikan Mengapresiasi drama sebagai beban sehingga hasil 

Mengapresiasi drama tidak mencapai hasil maksimal, siswa hanya 

mengerjakan tugasnya apa di arahkan oleh gurunya. Pada siklus II siswa 

menjadikan kegiatan Mengapresiasi drama sebagai mengkreasikan dari 

pekerjaan yang melelahkan,  

d. Pada siklus I ada siswa yang melakukan kegiatan lain dari luar 

pembelajaran, pada pertemuan pertama seorang siswa bermain saat proses 

pembelajaran berlangsung dan siswa yang fokus memperhatikan dan 

mendegarkan peneliti menjelaskan. Kemudian pada pertemuan kedua ada 

siswa yang tidur saat proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut tidak 

terjadi lagi pada saat pertemuan selanjutnya.pada siklus II hanya ada orang 

0% siswa melakukan aktivitas yang tidak relavan dengan pembelajaran. 

Perubahan-perubahan terjadi setiap hari menunjukkan hal yang positif sehingga 

pembelajaran bahasa Indonesia khususunya kemampuan bermian drama dengan 

menggunkan pendekatan kontekstual mampu mengubah sikap belajar siswa dan 

dapat meningkatkan kerativitas dan aktivitas belajar siswa yang relavan dengan 

pembelajaran. Pada pelaksanaan siklus I siswa sudah mulai antusias dan termotivasi 

mengikuti kegiatan pembelajaran sesuatu yang baru melalui pendekatan 

kontekstual walaupun dari kegiatan tersebut masih terdapat beberapa siswa yang 

kurang ikut berpastipasi dalam kegiatan Mengapresiasi drama. 

Pada siklus II siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang ditandai 

dengan sejumlah siswa yang berani mengajukan pertayaan, menjawab pertanyaan 
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dan menyampaiakn pendspatnya. Selain itu, sebagian besar sudah mampu 

memahami pelajaran yang telah mereka peajari dan merefleksikan penerapannya 

kehidupan yang  nyata. 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar bahasa Indonesia kemampuan Mengapresiasi drama melalui 

pendekatan kontekstual mengalami peningkatan.pada siklus I nilai rata-rata siswa 

adalah 64, pada siklus II. Terjadi pergeseran nilai dalam Mengapresiasi drama siswa 

melalui pendekatan kontekstual dari siklus pertema ke siklus ke kedua. Berdasarkan 

standar kategori sedang tinggi diikuti penurunan nilai sangat rendah sehingga 

puncak nilai bergesar kekategori tinggi. Pada siklus I skor minimum siswa yaitu 44 

yaitu dan skor maksimum  yaitu 85  penigkatan pada siklus II menjadi 90 skor 

maksimum dan skor 67 skor minimum. 

Perolehan skor atau bobot dalam penelitian kontekstual mengalami peningkatan 

secara singnifikan dan ketuntasan belajar dari siklus I ke II dari 42,10 %  menjadi 

89,47 % hal ini indakator keberhasilan terpenuhi yaitu standar KKM  64. Dengan 

demikian terjadi peningkatan hasil belajar kemampuan Mengapresiasi drama siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar tahun pelajaran dengan menggunkan 

pendekatan kontekstual. 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasrkan hasil penelitian yang telah di teliti, dapat disimpulkan bahwa hasil 

mengapresiasi drama melalui pendekatan kontekstual pada siklus I tidak mengalami 

peningktan. Siklus 1 memiliki rata-rata hasil belajar siswa sebesar 64 %. Pada siklus 

II terjadi peningkatan hasil belajar siswa yaitu sebesar 78 %. Pada siklus I yang 

tuntas secara individu dari 30 orang terdapat 28 orang siswa yang memenuhi kriteria 

ketuntasan yang secara klasikal sudah terpenuhi dan memenuhi KKM atau 2 orang 

siswa yang berada pada kategori sangat rendah. 

Hasil observasi aktivitas belajar memerhatikan peningkatan. Pada siklus I 

kehadiran siswa 100 % dan pada kehadiran siswa tidak meningkat kerana selama 

peneliti masuk mengajar kehadiran siswa lengkap, siswa memperhatikan materi 

pada siklus I  91,1% meningkat menjadi 94,4% pada siklus II,  siswa yang 

mengajukan petanyaan pada siklus I  12 %   meningkat menjadi 17,77 % pada siklus 

II, siswa yang menjawab pertanyaan pada siklus I 10 % meningkat menjadi 11,11 

% pada siklus II, dan siswa yang mengerjakan tugasnya pada siklus I 88,8 % 

meningkat menjadi 92,2 % pada siklus II, kemudian siswa yang mengerjakan 

kegiatan lain yang tidak relavan dengan kegiatan lain pada siklus I 17,77% menurun 

menjadi 23,3 % pada siklus II 
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B. Saran 

1. Bagi guru 

Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, hendaknya gurumembuat 

rencana pembelajaran (RPP) dan mempersiapakn media pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Guru juga harus mampu memilih pendekatan 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Guru sebaiknya mengevaluasi 

siswa sebagai bentuk meningkatkankemampuan dalam mengembangkan 

hasilpembelajaran.selain itu guru juga harus menerima saran dankritikan untuk 

memperbaiki kekurangan pada dirinya. 

2. Bagi siswa  

Siswa disarankan mengikutipembelajaran secara aktif, siswa harus bisa 

menambah wawasan dan mendalami materi yang dipelajari. Siswa dapat 

memberikan masukan atau saran kepada guru. Dengan demikian pembeajaran dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien. 

3. Bagi sekolah 

Disarankan kepada kepala sekolah untuk: (a) memenuhi kebutuhan sarana dan 

prasarana untuk mendukung proses pembelajaran (b) memotivasi guru agar 

senantiasa meningkatkan kinerjanya (c) mengirim guru ke beberapa forum seperti 

seminar,lokakarya, workshop dan diskusi ilmiah. Agar menambah wawasan guru. 

4. Bagi peneliti lain 

Pembaca dan peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

mengenai peningkatan drama dan pendekatan kontekstual untuk diterapkan pada   

aspek keterampilan akting lainnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I  

Satuan pendidikan : SMP 12 Muhammadiyah Makassar 

Mata pelajaran : bahasa Indonesia 

Kelas / Sesmeter : VIII/Ganjil 

Materi pokok : Mengapresiasi drama 

Alokasi Waktu : 6 x 30 menit (3 pertemuan) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan Menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjuukkan perikaku jujur, disiplin, ditanggu jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong),santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengatahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan  

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengatahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengelolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunkan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah absrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan dipeajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompeten 

Kompentesi dasar Indikator pencapaian komopentesi 

3.16 Menelaah karakteristik unsur 

dan kaidah kebahasaan dalam teks  

3.161. Mengidentifikasi karakteristik 

unsu-unsur teks drama 

(tema,alur,latar,tokoh, dan watak). 
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drama yang berbentuk naskah atau 

pentas. 

3.162. mengidentifikasi karakteristik 

kaidah kebahasaan (kata kerja, dan kata 

sifat) dalam teks drama. 

3.163. menyimpulkan karakteristik unsur 

daam teks drama  

3.164. Menyimpulkan karakteristik 

kaidah kebahasaan dalam teks drama  

4.17 Menyajikan drama dalam 

bentuk pentas atau naskah   

4.17.1. Menentukan unsur-unsur drama 

(tema,alur,latar, tokoh, dan watak) dalam 

naskah drama yang akan dinpentaskan. 

4.17.2 Menentukan kaidah kebahasaan 

(kata kerja dan kata sifat) dalam teks 

yang akan di pentaskan. 

4.17.3. Menuliskan teks drama bentuk 

naskah dengan memperhatikan unsur 

dan kaidah kebahasaan dalam teks 

drama.  

C. Materi pembelajaran  

1. Menjelaskan tentang drama 

2. Struktur teks drama 

3. Jenis-jenis drama 

4. Dan memberikan contoh teks drama 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu memahami peristiwa, pelaku dan perwatakannya, dialog dan 

konflik yang ada pada pementasan drama. 

E. Metode pembelajaran  

1. Pendekatan kontektual 

2. Diskusi kelompok 

3. Tanya jawab 

4. Penguasaan terhadap teks drama 

F. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Awal: 

1. Peserta didi 

2. Peserta didik dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh pendidik. 

3. Pendidik menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

4. Dan peserta didik menyimak penjelasan pendidik tentang tujuan, materi dan 

langkah pembeljaran yang akan di lakukan. 

Kegiatan Inti (pertemuan I) 

1. Peserta didik mengamati dan memahami materi yang di ajar tentang drama 

2. Pendidik menjelaskan jenis-jenis drama pada saat bermian drama. 

3. Peserta didik memberikan tugas kepada siswa tentang drama. 

4. Peserta didik membaca naskah drama yang telah di bagi kepada pendidik. 
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Kegiatan Inti (pertemuan II) 

1. Setiap peserta didik berpikir mencari jawaban mandiri terkait teks drama 

untuk menalaah unsur teks drama dan kaidah kebahasaan teks drama serta 

menyimpulkan. 

2. Perta didik mengobservasi kinerja dan ketelibatan setiap mengerjakan tugas 

yang diberikan kepada pendidik. 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa menjawab soal-soal uji teori untuk mereview konsep-konsep penting 

tentang teknik Mengapresiasi drama yang telah di pelajari 

2.  Peserta didik menyarahkan jawaban tes akhir yang telah di kerjakan  

3. Sebelum pelajaran di tutup pendidik meminta peserta didik untuk 

melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini: 

a. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? 

b. Apa yang kalian sukai dari pada hari ini? 

c. Apa yang kalian belum pahami pada pembelajaran hari ini? 

4. Kegiatan pembelajaran di tutup dengan berdoa, berdoa dipimpin oleh ketua 

kelas. 

G. Sumber belajar 

1. Buku paket 

2. Buku,papan tulis, buku tulis. 
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H. Penilaian 

 

 

TEKNIK DAN 

BENTUK 

 

 

 

 

 Tes Lisan  

 Tes Tertulis 

 Observasi kinerja/Demontrasi 

 Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, 

karya 

 Pengukuran sikap 

 Penelaian diri 

INSTRUMENT/ 

SOAL 

1. Tugas kelompok diskusi drama untuk 

beratih (latihan kelompok) agar dapat 

mengekspresikan wataktokoh dalam 

drama. 

2. Tugas untuk mementaskan hasil 

diskusi drama dalam latihan kelompok 

di depan kelas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Satuan pendidikan : SMP 12 Muhammadiyah Makassar 

Mata pelajaran : bahasa Indonesia 

Kelas / Sesmeter : VIII/Ganjil 

Materi pokok : Mengapresiasi drama 

Alokasi Waktu : 6 x 30 menit (3 pertemuan) 

I. Kompetensi Inti (KI) 

5. Menghargai dan Menghayati ajaran agama yang dianutnya 

6. Menunjuukkan perikaku jujur, disiplin, ditanggu jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong),santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

7. Memahami pengatahuan (faktual, konseptual, dan procedural) 

berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu pengatahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

8. Mencoba, mengelolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunkan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah absrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan dipeajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori.  
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J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompeten 

Kompentesi dasar Indikator pencapaian komopentesi 

3.16 Menelaah karakteristik unsur 

dan kaidah kebahasaan dalam teks  

drama yang berbentuk naskah atau 

pentas. 

3.161. Mengidentifikasi karakteristik 

unsu-unsur teks drama 

(tema,alur,latar,tokoh, dan watak). 

3.162. mengidentifikasi karakteristik 

kaidah kebahasaan (kata kerja, dan kata 

sifat) dalam teks drama. 

3.163. menyimpulkan karakteristik unsur 

daam teks drama  

3.164. Menyimpulkan karakteristik 

kaidah kebahasaan dalam teks drama  

4.17 Menyajikan drama dalam 

bentuk pentas atau naskah   

4.17.1. Menentukan unsur-unsur drama 

(tema,alur,latar, tokoh, dan watak) dalam 

naskah drama yang akan dinpentaskan. 

4.17.2 Menentukan kaidah kebahasaan 

(kata kerja dan kata sifat) dalam teks 

yang akan di pentaskan. 

4.17.3. Menuliskan teks drama bentuk 

naskah dengan memperhatikan unsur 

dan kaidah kebahasaan dalam teks 

drama.  

K. Materi pembelajaran  
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5. Menjelaskan tentang drama 

6. Struktur teks drama 

7. Jenis-jenis drama 

8. Dan memberikan contoh teks drama 

L. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu memahami peristiwa, pelaku dan perwatakannya, dialog dan 

konflik yang ada pada pementasan drama. 

M. Metode pembelajaran  

5. Pendekatan kontektua. 

6. Diskusi kelompok 

7. Tanya jawab 

8. Penguasaan terhadap teks drama 

N. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Kegiatan Awal: 

1.  Peserta didik bersama pendidik saling member dan menjawab salam serta 

menyampaikan kabarnya masing-masing. 

2. Peserta didik dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh pendidik. 

3. Dan peserta didik menyimak penjelasan pendidik tentang tujuan, materi dan 

langkah pembeljaran yang akan di lakukan. 

Kegiatan Inti (pertemuan I) 

1. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk perkelompok. 

2. Sebelum melakukan pemetasan drama pendidik menjelaskan teknik dalam 

drama. 
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3. Peserta didik memberikan tugas kepada siswa tentang drama. 

4. Peserta didik membaca naskah drama yang telah di bagi kepada pendidik. 

Kegiatan Inti (pertemuan II) 

1. Setiap peserta didik berpikir mencari jawaban mandiri terkait teks drama 

untuk menalaah unsur teks drama dan kaidah kebahasaan teks drama serta 

menyimpulkan. 

2. Perta didik mengobservasi kinerja dan ketelibatan setiap mengerjakan tugas 

yang diberikan kepada pendidik. 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa menjawab soal-soal uji teori untuk mereview konsep-konsep penting 

tentang teknik Mengapresiasi drama yang telah di pelajari. 

2.  Peserta didik menyarahkan jawaban tes akhir yang telah di kerjakan  

3. Sebelum pelajaran di tutup pendidik meminta peserta didik untuk 

melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini: 

d. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? 

e. Apa yang kalian sukai dari pada hari ini? 

f. Apa yang kalian belum pahami pada pembelajaran hari ini? 

5. Kegiatan pembelajaran di tutup dengan berdoa, berdoa dipimpin oleh ketua 

kelas. 

O. Sumber belajar 

3. Buku paket 

4. Buku,papan tulis, buku tulis, 

P. Penilaian 
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TEKNIK DAN 

BENTUK 

 

 

 

 

 Tes Lisan  

 Tes Tertulis 

 Observasi kinerja/Demontrasi 

 Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, 

karya 

 Pengukuran sikap 

 Penelaian diri 

INSTRUMENT/ 

SOAL 

3. Tugas kelompok diskusi drama untuk 

beratih (latihan kelompok) agar dapat 

mengekspresikan wataktokoh dalam 

drama. 

4. Tugas untuk mementaskan hasil 

diskusi drama dalam latihan kelompok 

di depan kelas. 
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ABSENSI KEGIATAN 

SMP Muhammadiyah 12 Makassar 

KELAS : VIII 

M. PEL : BAHASA INDONESIA 

N

o 

Nama siswa J

k 

Siklus I Siklus II KET 

1 2 3 obsi 1 2 3 obsi S I A 

1 Abd. Rahman Haidar L • • • • • • • •    

2 Adelia Nurul Sakinah P • • • • • • • •    

3 Andi Hanifah P • • • • • • • •    

4 Astir Ardiarni P • • • • • • • •    

5 Azizah Qhmairah P • • • • • • • •    

6 Febrianti Aulia P • • • • • • • •    

7 Galang Kahlil Gibran L • • • • • • • •    

8 Irsad Nur Najmi L • • • • • • • •    

9 Liora Azizah Parenrung L • • • • • • • •    

10 Muh. Alif  Yusran 

Yudhantoro 

L • • • • • • • •    

11 M. Ikhwan Idris L • • • • • • • •    

12 M. Zaki Raif Riski L • • • • • • • •    

13 Muh. Aqil Hasya L • • • • • • • •    

14 Muh. Ariel Rahman 

Fikhan 

L • • • • • • • •    

15 M•uh. Rasya Aditya 

Wardana 

L • • • • • • • •    

16 Muh. Asyam Dzaky L • • • • • • • •    

17 Muhammad Fabeang 

Nur 

L • • • • • • • •    

18 Muhammad Farhan Faud L • • • • • • • •    

19 Nabila Nur Faisah 

Suljalal 

P • • • • • • • •    

20 Nur Zamzan Amalia 

Alwi 

P • • • • • • • •    

21 Siti Harfiani Idrus P • • • • • • • •    

22 Siti Targiah P • • • • • • • •    

23 Sulaeman  L • • • • • • • •    

24 Syahruni Azzahra 

Wahyu 

P • • • • • • • •    

25 Ahmad 

Ikwanulmuslimin.S 

L • • • • • • • •    
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26 Muh.Rafa Ramadhan L • • • • • • • •    

27 Aurel Dianita Ramadhan P • • • • • • • •    

28 Muh. Muhazhim L • • • • • • • •    

29 Muh.khalid Ibrahim L • • • • • • • •    

30 Muh. Harsim L • • • • • • • •    
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DAFTAR NILAI KEGIATAN 

SMP Muhammadiyah 12 Makassar 

KELAS : VIII 

M. PEL : BAHASA INDONESIA 

NO NAMA SISWA JK SIKLUS I SIKLUS II 

1 Abd. Rahman Haidar L 70 80 

2 Adelia Nurul Sakinah P 71 85 

3 Andi Hanifah P 83 90 

4 Astiar Ardiarni P 83 90 

5 Azizah Qhumairah P 71 85 

6 Febrianti P 70 80 

7 Galang Kahlil Gibran L 83 90 

8 Irsad Nur Najmi L 70 80 

9 Liora Azizah Parenrung L 84 95 

10 Muh. Alif Yusran Yudhantoro L 73 87 

11 M. Ikhwan Idris L 72 81 

12 M. Zaki Raif Riski L 75 87 

13 Muh. Aqil Hasya L 75 87 

14 Muh. Ariel Rahman Fikhan L 74 86 

15 Muh. Rasya Aditya Wardana L 83 90 

16 Muh. Asyam Dzaky L 75 87 

17 Muhammad Fabeang Nur L 75 87 

18 Muhammad Farhan Faad L 80 90 

19 Nabila Nur Faisah Suljalal P 80 90 

20 Nur Zamzan Amalia Alwi P 75 87 

21 Siti Harfiani Idrus P 80 90 

22 Siti Targiah P 85 92 

23 Sulaeman L 75 87 

24 Syahruni Azzahra Wahyu P 73 85 

25 Ahmad Ikhwanulmuslimin L 74 87 



80 

 

 

 

26 Muh. Rafa Ramadhan L 72 85 

27 Aurel Dianita Ramadhan L 80 90 

28 Muh. Muhazhim L 65 79 

29 Muh. Khalid Ibrahim L 66 79 

30 Muh. Harsim L 67 79 
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Analisi Data Hasil Observasi Siswa Selama Pembelajaran Siklus I 

 

No 

 

Aspek yang 

diamati 

 

Pertemuan 

 

Rata-rata 

 

Persentase 

(%) 1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa 

 

30 30 30 T 

E 

S 

S 

I 

K 

L 

U 

S 

I 

 

30 100 % 

2  

Siswa yang 

memperhatikan 

materi 

 

25 27 30 0,911 91,1 % 

3 Siswa yang 

mengajungan 

pertanyaan 

 

0 5 6 3,6 12 % 

4 Siswa yang 

menjawab 

pertanyaan 

 

0 1 2 3 10 % 

5 Siswa yang aktif 

mengerjakan 

tugas individu 

 

26 27 27 26,6 88,8 % 

 

6 

Siswa 

melakukan 

kegiatan lain 

yang tidak 

relevan dengan 

pembelajaran 

 

 

10 

 

6 

 

 

0 

5,33 17,77 % 
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Persentase Hasil Kemampuan Mengapresiasi drama Siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 12 Makassar Melalui Pendekatan Kontekstual Siklus I 

 

NO Nilai Kategori Frekuensi Persentese 

(%) 

 

1 

 

0-34 Sangat rendah 0 0% 

2 

 

35-54 Rendah 0 0% 

3 

 

55-65 Sedang 4 13,33 % 

4 

 

70-85 Tinggi 22 73,33 % 

5 

 

90-100 Sangat tinggi 4 13,33% 
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Analisis Data Aktivitas Observasi yang Relavan dengan Pembelajaran 

Selama Mengikuti Pembelajaran Siklus II 

No  

Aspek yang 

diamati 

Pertemuan 

 

Rata-

rata 

Persentase 

% 

1 2 3 4 

1  

Kehadiran siswa 

30 30 30 T 

 

E 

 

S 

 

S 

 

I 

 

 

K 

 

 

L 

 

U 

 

S 

 

II 

 

30 100% 

2 Siswa yang 

memperhatikan 

materi 

 

27 28 30 28,3 94,4% 

3 Siswa yang 

mengajukan 

pertanyaan 

 

3 6 7 5,33 17,77 % 

4 Siswa yang 

menjawab 

pertanyaan 

 

3 2 5 3,33 11,11% 

5 Siswa yang aktif 

mengerjakan tugas 

individu 

 

27 28 28 27,6 92,2 % 

6 Siswa melakukan 

kegiatan lain yang 

tidak relavan 

dengan 

pembelajaran 

11 10 0 7 23,3% 
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Persentase Hasil Kemampuan Mengapresiasi drama Siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 12 Makassar Melalui Pendekatan Kontekstual Siklus II 

 

NO Nilai Kategori frekuensi Persentase % 

1 0-34 

 

Sangat rendah 0 0% 

2 34-52 

 

Rendah 0 0% 

3 51-60 

 

Sedang 0 0% 

4 70-85 

 

Tinggi 24 80% 

5 90-100 

 

Sangat tinggi 6 20% 
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Tugas siswa 
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Gambar Dokumentasi 

 

 

Gambar 1 memberikan surat pengantar kepada kepala sekolah 

 

Gambar2 penampakan proses pembelajaran kelas VIII 
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Gambar 3 proses membelajaran mengapreasi drama melalui handphone 

 

       Gambar 4 proses membelajaran mengapreasi drama melalui handphone 





2%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

1 2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB I Zulfitri 105331107018
ORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source



7%
SIMILARITY INDEX

7%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

1 5%

2 2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Zulfitri 105331107018
ORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

repository.ikippgribojonegoro.ac.id
Internet Source



5%
SIMILARITY INDEX

5%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

1 4%

2 2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III Zulfitri 105331107018
ORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES

text-id.123dok.com
Internet Source

repository.radenintan.ac.id
Internet Source



0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB IV Zulfitri 105331107018
ORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES



4%
SIMILARITY INDEX

4%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

1 2%

2 2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB V Zulfitri 105331107018
ORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES

repository.radenintan.ac.id
Internet Source

text-id.123dok.com
Internet Source



89 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Zulfitri. Dilahirkan di lompo desa kajuara kecematan 

Awangpone pada tanggal 3 maret 200, dari pasangan 

Bapak  Kamaluddin dan Ibu  jumeani. Anak pertama 

dari   empat persauadara. Penulis pertama kali masuk 

dalam dunia pendidikan pada umur 4 tahun di TK 

Raudhatul Athfal. Selama kurang lebih 1 tahun, 

setelah lulus TK, penulis melajutkan pendidikan di 

sekolah dasar (SD) Di MI Madrazah Ibtidayah pada 

tahun 2006 hingga 2012. Kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama 

2012 di SMPN 4 AWANGPONE. Pada tahun 2015 

lulus. Kemudian penulis meneruskan pendidikannya 

ke SMKN 2 WATAMPONE Sampai lulus pada tahun 

2018. Setelah tamat dari SMK pada tahun 2018 penulis melanjutkan Studinya pada 

program Strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

kemudian menyelesaikan studi dengan menyusun skripsi yang berjudul 

“Meningkatkan Kemampuan Mengapreasi Drama dengan Menggunakan 

Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Muhammadiyah 12 

Makassar. 

 


	KATA PENGANTAR
	Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
	Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang selalu memberikan berbagai nikmat yakni kesehatan yang tiada tara, nikmat keimanan yang Insya Allah akan dipelihara hingga ajal menjemput. Serta berkat hidayah-Nya sehingga penulis masih...
	Salam serta selawat kepada jujungan Nabi Muhammad sallalahu Alaihi Wassallam, beliaulah nabi terakhir yang diutus ke bumi dengan membawa sistem keislaman dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai wahyu terakhir yang diterimah. Sal...
	Tak pula kami ucapkan terimah kasih disampaikan dengan hormat kepada dosen pembimbing I Bapak Dr. M. Agus M.Pd. dan dosen pembimbing II ibu Indramini S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan bimbingan dan arahan segenap hati meluangkan waktu dan piki...
	Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada ke dua orang tua: Ayahanda Kamaluddin dan Ibunda Jumaeni yang telah banyak membantu secara moril atau materi serta memberikan segala dukungan, motivasi dan doa yang tiada putus-putusnya, demi ke...
	Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kassih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya...
	Akhir kata penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Penulis berharap semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat pahala dan hikmah dari Tuhan yang Maha Esa...
	Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
	Makassar,  Agustus 2022
	Penuis
	BAB I
	A.  Latar belakang
	Bahasa Indonesia mempunyai empat keterampilan yaitu menyimak,  berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indon...
	B. Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Apakah kemampuan mengapresiasi drama siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar telah meningkatkan setelah menggunkan pendekatan kontekstual?”
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat penelitia
	Hasil penelitian tindakan kelas diharapkan dapat memberikan manfaat pada perkembangan teori pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada mebelajaran drama, dalam mengapresiasi drama, yang menjadi bahan acuan bagi penelitian.
	1. Manfaat Teoritis
	Memperluas referensi dan wawasan ilmu pengatahuan yang berkaintan dengan sastra   Indonesia khususnya dalam peningkatan keterampilan Mengapresiasi drama melalui pelaihan akting.
	2. Manfaat Praktis

	BAB II
	1. Penelitian relevan
	Hasil penelitian Rizki Annisa (2018) tentang “peningkatan kemampuan mengapresiasi drama melalui metode pembelajaran kontekstual siswa kelas XI IPA 5 di SMA Negeri 7 makassar” menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan tindakatan (PTK). Subjek p...
	Hasil penelitian Imam Baihaqi (2011) tentang “peningkatan keterampilan Mengapresiasi drama dengan metode role playing pada kelompok teater kenes SMPN 4 Yogyakarta” menyimpulkan bahwa metode role playning dapat meningkatkan keterampilan Mengapre...
	Hasil penelitian M. ZeanalArifin (2013) tentang “keefektifan media video pementasan drama pembelajaran bermain peran pada siswa kelas XI SMAN 1 purbalingga” menyimpulkan bahwa: (1) terdapat berbedaan yang signifikan antara siswa yang menggunaka...
	1. Sandiwara
	2. Tonil
	3. Komedi
	4. Lakon
	5. Teater
	6. Alur
	7. Penokohan
	8. Dialog
	9. Setting (latar)
	10. Tema
	11. Amanat
	b. macam-macam drama
	c. Alat-alat bagian pembantu drama
	d. istilah –isitilah dalam drama yaitu:

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	Tabel 2.2 Instrumen penelitian dan Tujuan penelitian Insrument penelitian
	Tabel 2.3 Tabel Aktivitas Belajar siswa
	BAB IV
	Tabel 3,3. data hasil Aktivitas Observas iSiswa Selama Pembelajaran Siklus I
	Berdasarkan  pada tabel diatas di peroleh bahwa dari 30 orang siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 12 Makassar,  kehadiran siswa rata-rata mencapai 100%. Siswa yang memperhatikan materi mencapai 91,1%, siswa yang mengajukan pertanyaan rata-rata 12%. Sis...
	Siswa mampu memahami peristiwa, pelaku dan perwatakannya, dialog dan konflik yang ada pada pementasan drama.
	E. Metode pembelajaran
	1. Pendekatan kontektual
	2. Diskusi kelompok
	3. Tanya jawab
	4. Penguasaan terhadap teks drama
	F. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
	Kegiatan Awal:
	1. Peserta didi
	2. Peserta didik dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh pendidik.
	3. Pendidik menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik.
	4. Dan peserta didik menyimak penjelasan pendidik tentang tujuan, materi dan langkah pembeljaran yang akan di lakukan.
	Kegiatan Inti (pertemuan I)
	1. Peserta didik mengamati dan memahami materi yang di ajar tentang drama
	2. Pendidik menjelaskan jenis-jenis drama pada saat bermian drama.
	3. Peserta didik memberikan tugas kepada siswa tentang drama.
	4. Peserta didik membaca naskah drama yang telah di bagi kepada pendidik.
	Kegiatan Inti (pertemuan II)
	1. Setiap peserta didik berpikir mencari jawaban mandiri terkait teks drama untuk menalaah unsur teks drama dan kaidah kebahasaan teks drama serta menyimpulkan.
	2. Perta didik mengobservasi kinerja dan ketelibatan setiap mengerjakan tugas yang diberikan kepada pendidik.
	Kegiatan Akhir
	1. Siswa menjawab soal-soal uji teori untuk mereview konsep-konsep penting tentang teknik Mengapresiasi drama yang telah di pelajari
	2.  Peserta didik menyarahkan jawaban tes akhir yang telah di kerjakan
	3. Sebelum pelajaran di tutup pendidik meminta peserta didik untuk melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini:
	a. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
	b. Apa yang kalian sukai dari pada hari ini?
	c. Apa yang kalian belum pahami pada pembelajaran hari ini?
	4. Kegiatan pembelajaran di tutup dengan berdoa, berdoa dipimpin oleh ketua kelas.
	G. Sumber belajar
	1. Buku paket
	2. Buku,papan tulis, buku tulis.
	H. Penilaian
	Siswa mampu memahami peristiwa, pelaku dan perwatakannya, dialog dan konflik yang ada pada pementasan drama. (1)
	M. Metode pembelajaran
	5. Pendekatan kontektua.
	6. Diskusi kelompok
	7. Tanya jawab
	8. Penguasaan terhadap teks drama
	N. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
	Kegiatan Awal: (1)
	1.  Peserta didik bersama pendidik saling member dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing.
	2. Peserta didik dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh pendidik. (1)
	3. Dan peserta didik menyimak penjelasan pendidik tentang tujuan, materi dan langkah pembeljaran yang akan di lakukan.
	Kegiatan Inti (pertemuan I) (1)
	1. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk perkelompok.
	2. Sebelum melakukan pemetasan drama pendidik menjelaskan teknik dalam drama.
	3. Peserta didik memberikan tugas kepada siswa tentang drama. (1)
	4. Peserta didik membaca naskah drama yang telah di bagi kepada pendidik. (1)
	Kegiatan Inti (pertemuan II) (1)
	1. Setiap peserta didik berpikir mencari jawaban mandiri terkait teks drama untuk menalaah unsur teks drama dan kaidah kebahasaan teks drama serta menyimpulkan. (1)
	2. Perta didik mengobservasi kinerja dan ketelibatan setiap mengerjakan tugas yang diberikan kepada pendidik. (1)
	Kegiatan Akhir (1)
	1. Siswa menjawab soal-soal uji teori untuk mereview konsep-konsep penting tentang teknik Mengapresiasi drama yang telah di pelajari.
	2.  Peserta didik menyarahkan jawaban tes akhir yang telah di kerjakan (1)
	3. Sebelum pelajaran di tutup pendidik meminta peserta didik untuk melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini: (1)
	d. Apa yang telah kamu pelajari hari ini?
	e. Apa yang kalian sukai dari pada hari ini?
	f. Apa yang kalian belum pahami pada pembelajaran hari ini?
	5. Kegiatan pembelajaran di tutup dengan berdoa, berdoa dipimpin oleh ketua kelas.
	O. Sumber belajar
	3. Buku paket
	4. Buku,papan tulis, buku tulis,
	P. Penilaian

