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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan proses pembelajaran teknik pemeranan drama di 
dalam kelas siswa kelas XI SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2011/ 2012 dan (2) untuk mendeskripsikan proses 
pembelajaran teknik pemeranan drama di luar kelas sebagai ekstrakurikuler siswa kelas XI SMA Negeri 6 Surakarta 
tahun ajaran 2011/ 2012. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan desain 
penelitian studi kasus yang dilakukan di SMA Negeri 6 Surakarta. Sumber data terdiri atas informan. Informan 
tersebut adalah narasumber atau orang yang dimintai informasi, tempat (SMA Negeri 6 Surakarta) dan peristiwa 
(teknik pembelajaran pemeranan drama siswa kelas XI IPA 1 di dalam kelas sebagai kemampuan siswa dalam 
mengaplikasikan tulisan dalam bentuk naskah drama terhadap minat siswa pada kegiatan ekstrakulikuler teater). 
Data dalam penelitian ini berupa arsip dan dokumen (angket,wawancara,RPP,Silabus,naskah drama yang di buat 
siswa,foto pementasan dan latihan teater). Teknik penelitian yang digunakan yaitu Teknik sampling bertujuan. 
Validitas data yang dipergunakan adalah trianggulasi data dan sumber dari informan, tempat dan peristiwa. 

Hasil analisis dari seluruh pembahasan dapat ditarik simpulan (1) Pelaksanaan Pembelajaran Teknik 
Pemeranan di dalam kelas lebih banyak mendalami materi teoritis  (2) Pelaksanaan pembelajaran teknik pemeranan 
di luar kelas berjalan lebih fleksibel tanpa ketentuan baku tertentu. Tahapan-tahapan pembelajaran teknik 
pemeranan di luar kelas lebih mengacu pada kebutuhan praktis yang dibutuhkan untuk pementasan. Adapun tahap 
yang dilakukan adalah adanya kegiatan olah tubuh, olah vokal dan seleksi peran 

 
Keyword : teknik pemeranan drama di dalam kelas siswa kelas, teknik pemeranan drama di luar kelas sebagai      

ekstrakurikuler, siswa kelas XI SMA Negeri 6 Surakarta kelas XI IPA 1 tahun ajaran 2011/ 2012 
 

 

 

Pendahuluan 
 
Pembelajaran drama merupakan salah satu bagian 
pembelajaran sastra. Pembelajaran drama ini 
diharapkan dapat diberikan secara sempurna, yaitu 
sebagai karya sastra baca dan karya pentas. Hal ini 
menunjukkan bahwa pembelajaran drama tidak boleh 
hanya disikapi sebagai karya sastra yang fungsinya 
hanya sebagai bahan bacaan, tetapi sebagai sebuah 
karya yang nantinya akan dipentaskan. 
 
Pembelajaran drama menarik untuk diteliti karena di 
dalam pembelajaran drama siswa dituntut untuk aktif 
dalam pembelajaran. Materi  drama diajarkan di kelas, 
sehingga kelas akan terlihat hidup, efektif dan efisien. 
Siswa kelas XI SMA Negeri 6 Surakarta sebagai 
objek penelitian ini karena dalam standar kompetensi 
mata pelajaran Bahasa Indonesia pembelajaran drama 

diajarkan. Melalui sastra, siswa ditempatkan sebagai 
pusat dalam latar pendidikan bahasa, yang 
mengkoordinasikan komunikasi lisan, eksplorasi 
sastra, dan perkembangan pengalaman personal dan 
kolektif. Pengajaran sastra perlu mendapat perhatian 
agar siswa memiliki keterampilan di dalam bersastra 
sehingga mampu mencurahkan isi hatinya kepada 
orang lain dengan baik, sehingga siswa harus belajar 
dan berlatih untuk memperoleh kemampuan di dalam 
sastra. 
 
Tujuan pembelajaran drama bahan kajian bahasa 
Indonesia pada aspek kemampuan bersastra subaspek 
berbicara, yaitu siswa mampu mengungkapkan 
pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam 
berbagai bentuk wacana lisan sastra melalui 
memerankan drama. Masalah yang dihadapi sekarang 
adnlah menentukan strategi pengajaran sastra 
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khususnya drama, dapat memberikan sumbangan 
yang maksimal untuk pendidikan secara utuh. 
Sementara banyak siswa yang beranggapan sastra 
merupakan pelajaran yang sulit sehingga siswa 
kurang termotivasi untuk mempelajarinya. (lihat 
lampiran RPP) 
 
Berdasarkan observasi awal di lapangan, yaitu di 
SMA Negeri 6 Surakarta, khususnya kelas XI, guru 
menyikapi proses pembelajaran drama sebagai karya 
naskah baca. Hal ini terbukti pada saat pembelajaran 
bentuk pembelajaran drama di kelas hanya 
memperkenalkan unsur-unsur intrinsik. Siswa 
mengenal unsur intrinsik dari drama, mereka ditugasi 
secara kelompok untuk menganalisis unsur-unsur 
intrinsik pada naskah yang telah diberikan oleh guru. 
Siswa disuruh untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya masing-masing. Siswa yang lain diberi 
kesempatan menanggapi dan mengajukan pertanyaan. 
Pembelajaran diakhiri dengan evaluasi terhadap hasil 
kerja kelompok mereka. Evaluasi berupa penilaian 
oleh guru dalam bentuk penilaian saat proses belajar 
mengajar berlangsung dan penilaian hasil yang 
dila kukan oleh guru. 
 
Melihat kenyataan di atas, terbukti secara nyata 
bahwa sebuah karya sastra drama dalam 
pembelajaran di kelas tidak cukup dengan apa yang 
telah diajarkan oleh guru dan pembelajaran drama 
tidak dapat dianggap hanya sebagai sebuah naskah 
baca tanpa sama sekali memperhatikan bahwa 
seorang guru harus mampu untuk mencapai 
kompetensi dasar yang telah direncanakan. Sesuai 
dengan standar kompetensi kelas dua, pada 
kompetensi dasar memerankan drama yaitu siswa 
mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, 
dan perasaan dalam berbagai bentuk wacana lisan 
sastra melalui memerankan drama. Darsono (2000: 
81) berpendapat bahwa indikator pembelajaran drama 
dalam kompetensi dasar memerankan drama yang 
harus dicapai, yaitu  (1) membaca dan memahami 
teks drama yang akan diperankan, (2) memahami 
watak tokoh yang akan diperankan, dan (3) 
memerankan drama dengan memperhatikan 
penggunaan lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik 
atau gerak-gerik yang tepat sesuai dengan watak 
tokoh. 
 
Tinjauan Pustaka 
 
Tinjauan pustaka merupakan uraian yang sistematis 
tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti terdahulu dan hubungannya dengan 
penelitian yang akan dilakukan. 
 
Penelitian Widayadi Suhari (2008), “Pembelajaran 

Menulis Naskah Drama Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri I Modo Kabupaten Lamongan Tahun 
pelajaran 2008/ 2009”. Penelitian menunjukan bahwa 
rumusan perencanaan pembelajaran menulis naskah 
drama didasarkan pada Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 2006. Rencana pembelajaran 
yang disusun guru terdiri dari kompetensi dasar, hasil 
belajar, tujuan, pemilihan materi dan media, 
perencanaan prosedur pembelajaran, dan penilaian. 
Hasil belajar yang dirumuskan guru sesuai dengan 
kompetensi dasar dan tujuan yang disusun guru 
sesuai dengan hasil belajar. Materi dan media yang 
dirumuskan guru sesuai dengan tujuan pembelajaran, 
bermanfaat, dan menarik minat siswa. Tinjauan 
pustaka merupakan uraian yang sistematis tentang 
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang 
akan dilakukan. 
Penelitian Mohamad Afri Surahman (2009), 
“Kemampuan Mengapresiasi Cerkak dalam Majalah 
Jayabaya Siswa Kelas VIII SMP Negeri I 
Karanganyar Tahun Ajaran 2008-2009”. Penelitian 
ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 
mengapresiasi cerkak majalah Jayabaya sudah 
memenuhi standar ketuntasan minimal 70. Untuk 
apresiasi alur terdapat 34 siswa atau 87,18% siswa 
yang memenuhi standar ketuntasan minimal. Untuk 
apresiasi latar cerita terdapat 38 siswa atau 97,44% 
siswa yang memenuhi standar ketuntasan minimal. 
Kemampuan apresiasi karakter terdapat 35 siswa atau 
89,74% siswa yang memenuhi standar ketuntasan 
minimal. Untuk apresiasi tema terdapat 22 siswa atau 
56,41% siswa yang memenuhi standar ketuntasan 
minimal. Untuk apresiasi sudut pandang terdapat 10 
siswa atau 25,64% siswa yang memenuhi standar 
ketuntasan minimal. Sedangkan apresiasi secara 
keseluiuhan terdapat 32 siswa atau 82,05% siswa 
yang memenuhi standar ketuntasan minimal.  
 
Retno Widati (2009), “Kemampuan Mengapresiasi 
Unsur Intrinsik pada Film Nagabonar Jadi 2 Siswa 
Kelas XI SMA”. Hasil penelitian ini menunjukkan 
(1) kemampuan mengapresiasi unsur intrinsik secara 
keseluruhan sebanyak 20 siswa atau 45,4% 
memperoleh nilai di atas 75 dan siswa yang 
memperoleh nilai dibawah 75 sebanyak 24 siswa atau 
54,4%. (2) Kemampuan mengapresiasi tema 
sebanyak 25 siswa atau 56,8% memperolah nilai di 
atas 75 dan siswa yang memperoleh nilai dibawah 75 
sebanyak 19 siswa atau 43,2%. (3) Kemampuan 
mengapresiasi alur sebanyak 26 siswa atau 59,1% 
mendapat 'filth di atas 75 dan siswa yang 
memperoleh nilai dibawah 75 sebanyak 18 siswa atau 
40,9%. (4) Kemampuan mengapresiasi setting 
sebanyak 24 siswa atau 54,6% memperoleh nilai di 
atas 75 dan siswa yang memperoleh nilai dibawah 75 
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sebanyak 20 siswa atau 45,4%. (5) Kemampuan 
mengapresiasi karakter sebanyak 29 siswa atau 
65,9% memperoleh nilai di atas 75 dan siswa yang 
memperoleh nilai dibawah 75 sebanyak 29 siswa atau 
65,9%. (6) Kemampuan mengapresiasi amanat 
sebanyak 24 siswa atau 54,6% memeperoleh nilai di 
atas 75 dan siswa yang memperoleh nilai dibawah 75 
sebanyak 20 siswa atau 45,5%. 
 
Secara umum, pembelajaran merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa 
sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah 
yang lebih baik (Darsono, 2000: 24). Pembelajaran 
adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat 
digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar 
secara tatap muka di dalam kelas dan untuk 
menentukan material/ perangkat pembelajaran 
termasuk di dalamnya tipe-tipe pembelajaran. 
 
Sagala (2003: 2) berpendapat bahwa Perencanaan 
pembelajaran yang baik adalah jika proses belajar 
mengajar mampu mengembangkan konsep 
generalisasi dari bahan abstrak menjadi hal yang jelas 
dan nyata. Maksudnya, proses belajar mengajar dapat 
membawa perubahan pada diri anak dari tidak tahu 
menjadi tahu, dan dari pemahaman yang bersifat 
umum menjadi khusus. Dalam perencanaan 
pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat 
mengungkapkan batas -batas kemungkinan dalam 
pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, 
pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip belajar 
dapat membantu siswa dalam memilih tindakan yang 
tetap. 
 
Metode Penelitian 
 
Menurut Sugiyoo (2003: 1) metode penelitian pada 
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara 
ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada 
ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 
sistimatis. Menurut Patilima (2005: 88) metode 
adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat 
untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah usaha untuk 
menentukan, mengembangkan dan menguji 
kebenaran suatu penelitian yang dilakukan dengan 
menggunakan metode-metode ilmiah. Selain itu, 
metode penelitian juga dapat diartikan sebagai 
prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam 
menggali kebenaran ilmiah (moleong, 2007: 64). 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu 
Strategi yang dipilih peneliti digunakan untuk 
mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk 
menyajikan analisis hasil penelitian, untuk 

mendukung cara menetapkan jumlah sampel serta 
pemilihan instrumen penelitian yang akan 
dipergunakan sebagai pengumpulan informasi terkait 
dengan teknik pembelajaran pemeranan drama siswa 
kelas XI IPA 1 di dalam kelas, sebagai kemampuan 
siswa dalam mengaplikasikan tulisan dalam bentuk 
naskah drama terhadap minat siswa pada kegiatan 
ekstrakulikuler teater atau kejadian serta 
mengungkapkan data yang telah berlangsung tanpa 
memanipulasi variabel yang ada. 
 
Menurut Moleong (2007: 6) penelitian deskriptif 
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan 
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang 
untuk memperoleh informasi tentang status gejala 
saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan 
untuk menetapkan sifat situasi pada waktu 
penyelidikan dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif 
adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa 
yang ada” dalam suatu situasi. 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini 
adalah menggambarkan mengenai pembelajaran 
pemeranan drama sebagai intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler yang diwujudkan dalam kegiatan 
teater di SMA NEGRI 6 SURAKARTA  
 
Dari data yang diperoleh di lapangan, peneliti sejak 
awal mulai menarik kesimpulan. Kesimpulan itu 
mula-mula masih belum jelas dan masih bersifat 
pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat 
dari proses analisis data terhadap fenomena-
fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, dapat 
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dapat 
segera ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 
sementara. Dari observasi tersebut dapat ditemukan 
data baru yng dapat mengubah kesimpulan 
sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang 
mantap. Proses analisis dengan model analisis 
interaktif dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut. 
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Bagan Skema Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Skema Model Analisis Interaktif  

Berdasarkan gambar skema di atas, maka proses 
analisis dapat dimulai sejak kegiatan pengumpulan 
data. Setelah memperoleh data dari lapangan, peneliti 
segera membuat reduksi data dan penyajian data. 
Dari sajian data tersebut dapat digunakan untuk 
menarik kesimpulan. Apalagi kesimpulan itu dirasa 
kurang mantap, maka peneliti kembali 
mengumpulkan data untuk membuat kesimpulan 
yang lebih mantap. 
 
Dalam penelitian ini, metodologi yang dikemukakan 
di atas memiliki pengertian sebagai berikut :  
metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang 
memperbincangkan cara atau metode yang ilmiah 
yang digunakan dalam penelitian untuk menemukan, 
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 
pengetahuan untuk menacapai suatu tujuan tertentu. 
Pengambilan pengertian didasari ketiga pengertian di 
bawah ini :  
Sutrisno Hadi (1991: 4) ”berpendapat bahwa, istilah 
metodologi terdiri dari dua kata yaitu metodos yang 
berarti cara, dan logos yang berarti ilmu. Jadi 
metodologi adalah ilmu yang memperbincangkan 
cara-cara atau metode ilmiah.”  
Penelitian berasal dari bahas inggris yaitu reserach. 
Hal ini dikemukan oleh Sutrisno Hadi (1991: 4) 
bahwa, ”penelitian atau research adalah usaha untuk 
menemukan, mengembangkan dan menguji 
kebenaran suatu pengetahuan. Usaha dimana 
dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.” 
Kartini Kartono menguatkan dalam (1983: 16) 
”memberikan dan merumuskan bahwa metodologi 
penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode 
yang dipergunakan dalam proses penelitian ilmiah.”  
 
Hasil Penelitian 

Perencanaan pembelajaran bermain drama dengan 
teknik pemeranan dilaksanakan berdasarkan data 
yang diperoleh dari hasil wawancara dan angket 
pratindakan. Wawancara dilakukan dengan guru mata 
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Ibu Ayu 

Irawati, S.Pd Sedangkan angket pratindakan 
disebarkan kepada sejumlah responden yang penulis 
jadikan subjek penelitian. Tujuan penelitian tindakan 
kelas terhadap subjek siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri 6 Surakarta adalah untuk memonitor 
peningkatan kemampuan siswa dalam kemampuan 
bermain drama.  
 
Penulis terlebih dahulu membuat perencanaan untuk 
teknik pemeranan berdasarkan identifikasi dan 
refleksi awal dari hasil wawancara dan angket 
pratindakan. Analisis dan refleksi pada teknik 
pemeranan menjadi bahan pertimbangan penyusunan 
perencanaan pelaksanaan pembelajaran berikutnya.  
 
Secara keseluruhan, perencanaan yang disusun oleh 
penulis telah dilaksanakan pada penelitian teknik 
pemeranan. RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) yang dirancang dapat teraplikasikan 
secara terstruktur. Urutan proses belajar mengajar 
disesuaikan dengan skenario pembelajaran. Hal 
tersebut dimaksudkan agar waktu yang tersedia (2 X 
45 menit) dapat dimaksimalkan serta untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
Perencanaan pembelajaran teknik pemeranan 
dilakukan berdasarkan permasalahan yang muncul 
saat observasi awal melalui angket siswa dan 
wawancara terhadap guru, yaitu siswa merasa masih 
sulit untuk menghayati dan mendalami tokoh yang 
harus ia perankan. Berkaitan dengan hal tersebut, 
penulis berencana untuk melatih imajinasi siswa 
melalui iringan musik pada pembelajaran teknik 
pemeranan. Jenis musik yang akan digunakan adalah 
musik instrumen dari salah satu karya Kitaro yang 
berjudul Estrella.  
 
Alasan penulis menggunakan musik tersebut adalah 
karena musik tersebut dapat merangsang daya 
imajinasi dan visualisasi siswa terhadap peran yang 
akan mereka mainkan. Untuk memancing siswa 
membangkitkan imajinasinya, guru membantu 
mengarahkan imajinasi dan visualisasi dengan 
menggambarkan sebuah pemandangan atau keadaan 
sebuah tempat dengan melisankannya. Kegiatan 
tersebut diharapkan dapat membantu siswa untuk 
bisa mengimajinasikan dirinya menjadi orang lain, 
yaitu tokoh yang harus mereka perankan dalam 
drama. Kegiatan ini tidak terlepas dari salah satu 
prinsip yang terdapat dalam teknik pemeranan, yaitu 
dengan mengaktifkan imajinasi siswa maka akan 
membantu proses belajar mengajar.    
 
Pada perencanaan awal sebelum proses 
pembelajaran, penulis memutuskan akan 
menggunakan naskah drama  Sang Kuriang  karya 
Utuy Tatang Sontani sebagai bahan untuk bermain  

Pengumpulan 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan / Verifikasi 
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drama. Akan tetapi, dengan alasan sempitnya waktu 
yang dialokasikan untuk penelitian ini, akhirnya 
peneliti memutuskan untuk menggunakan naskah 
drama  yang telah disusun oleh siswa pada materi 
sebelumnya, yaitu menulis naskah drama. 
 
Dalam pembelajaran menulis naskah drama, siswa 
secara berkelompok menulis sebuah naskah drama. 
Dari hasil pembelajaran tersebut, dihasilkan tiga 
naskah drama dengan judul “Jodoh Ramli”, “Kado 
dari Neraka”, dan “Malin Kundang Poligami”.  
 
Pelaksanaan Pembelajaran Teknik Pemeranan 
Drama didalam Kelas 
 
Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 
mengacu pada KTSP yang telah ditetapkan oleh 
Dinas Pendidikan. Guru harus mempersiapkan 
kelengkapan perangkat pembelajaran. Kelengkapan 
pembelajaran tersebut meliputi Kalender Pendidikan 
(Kaldik), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
Silabus, Program Tahunan (Prota) dan Program 
Semester (Promes). Namun untuk persiapan teknis 
dalam ruang kelas, guru diberikan kebebasan 
menentukan tata cara pembelajaran dalam 
pengelolaan kelas. Pada proses pembelajaran teknik 
pemeranan ini guru tetap membuat perencanaan 
individu dalam setiap kegiatan pembelajaran. Berikut 
pelaksanaan pembelajaran teknik pemeranan dalam 
kelas. 
 
Pembelajaran bermain drama dengan teknik 
pemeranan dilakukan pada tanggal 10 April tahun 
2012. Siswa yang menjadi subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI IPA 1 yang berjumlah 37 siswa.  
 
Pada pembelajaran teknik pemeranan ini, tidak ada 
siswa yang tidak hadir. Dalam arti, semua siswa hadir 
secara lengkap. Proses pembelajaran diawali dengan 
ucapan salam dari guru Ibu Ayu Irawati, S.Pd 
kemudian guru melakukan pengondisian kelas. 
Pengondisian dilakukan dengan cara memeriksa 
kehadiran siswa serta mengatur tempat duduk. 
Pengaturan tempat duduk sebetulnya telah dilakukan 
beberapa saat sebelum pembelajaran dimulai, dengan 
pertimbangan untuk mengefisienkan waktu. Siswa 
duduk di lantai di atas alas yang telah disediakan 
sebelumnya.  
 
Guru memulai memotivasi siswa agar siswa dapat 
lebih semangat untuk belajar. Pemberian motivasi 
tersebut dimulai  dengan mengungkapkan kalimat, 
“Bagaimana, sudahkah kamu siap menjadi bintang 
masa depan?”. Setelah kegiatan tersebut, barulah 
guru menginformasikan gambaran serta tujuan materi 
yang akan diajarkan dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan.  
 
Pemberian materi mengenai latihan-latihan dasar 
dalam bermain drama serta asas -asas dalam berakting 
dilakukan dengan menggunakan metode ceramah. 
Setelah pemberian materi, siswa diminta untuk 
memilih posisi duduk senyaman mungkin, lalu 
menutup mata mereka, kemudian mengatur napas 
secara perlahan, serta membangun daya imajinasi 
dengan diarahkan oleh guru. Arahan imajinasi yang 
dilakukan adalah dengan cara guru menggambarkan 
pemandangan atau keadaan sebuah tempat, seperti 
berikut ini.  
 
“Bayangkanlah saat ini kamu sedang berbaring di 
atas rumput hijau. Lalu kamu memandang langit biru 
yang menyejukkan, yang sejuknya tak hanya singgah 
di matamu, tapi juga sampai ke palung hatimu. Kamu 
sangat menikmati pemandangan ini, karena 
membuatmu menjadi sangat nyaman tentram. 
Sehingga kamu merasa tubuhmu benar-benar ringan, 
mungkin seringan burung yang terbang dengan 
bebasnya di hamparan langit biru tak terbatas. Ah, 
andai saja bisa menjadi burung, mungkin kamu 
benar-benar dapat menikmati semua pemandangan 
dunia dari atas sana, sambil sesekali menembus 
gumpalan awan putih yang lembut, lembut membelai 
tubuhmu.” 
 
Setelah proses pengimajinasian tersebut, guru 
meminta beberapa siswa untuk mengungkapkan 
perasaan dan hasil pengimajinasian mereka. Apabila 
pengungkapan tersebut sudah mewakili kesan siswa 
secara umum maka siswa diminta untuk mulai 
mempertunjukan pementasan drama secara 
berkelompok sesuai dengan naskah yang telah 
disepakati sebelumnya. 
 
Selanjutnya, guru merefleksi kegiatan pembelajaran  
dengan memb erikan jurnal siswa yang berisi 
pendapat siswa  tentang manfaat materi dan 
pembelajaran yang telah dilaksanakan, juga 
pemberian saran dan komentar terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari 
tersebut. Lalu guru memberikan tugas rumah berupa 
latihan pendalaman tokoh yang dilakukan secara 
mandiri dan menginformasikan kegiatan 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.   
 
Pengamatan pada teknik pemeranan ini dilakukan 
oleh tiga orang observer. Observer pertama adalah 
guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
SMA Negeri 6 Surakarta, yaitu Ibu Ayu Irawati, S.Pd 
Observer kedua adalah Hani Nuraeni, mahasiswa 
Pendidikan Bahasa dan Indonesia sekaligus sebagai 
rekan PPL (Pemantapan Praktik Lapangan) penulis di 
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sekolah yang sama. Sedangkan oberver ketiga 
dilakukan oleh penulis sendiri.  
 
Observer melakukan pengamatan terhadap proses 
belajar mengajar yang berlangsung selama 2 X 45 
menit. Observer diharuskan mengisi lembar observasi 
aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan 
catatan lapangan. Penilaian yang dilakukan observer 
merupakan salah satu instrumen penting dalam 
penelitian yang dilakukan. Hasilnya akan digunakan 
sebagai bahan perencanaan pembelajaran berikutnya.  
 
Pengamatan observer terhadap aktivitas guru meliputi 
kemampuan membuka pelajaran (menarik perhatian 
siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan bahan 
yang akan diajarkan), sikap guru dalam proses 
pembelajaran (kejelasan suara, gerakan badan tidak  
mengganggu perhatian siswa, antusiasme 
penampilan, menyesuaikan mobilitas dengan keadaan 
siswa dan kelas), penguasaan bahan ajar (bahan ajar 
disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 
direncanakan, kejelasan dalam  menerangkan materi, 
kejelasan dalam memberikan contoh, dan 
mencerminkan keluasan wawasan), implementasi 
langkah-langkah pembelajaran (kesesuaian materi 
ajar dengan langkah-langkah yang tertuang dalam 
RPP, proses pembelajaran teknik pemeranan, antusias 
dalam menanggapi dan menggunakan respon siswa, 
kecermatan dalam pemanfaatan waktu) kemampuan 
menggunakan media (memperhatikan prinsip 
penggunaan media, tepat saat penggunaan, terampil 
dalam mengoperasikan, membantu meningkatkan 
proses pembelajaran), evaluasi (melakukan evaluasi 
berdasarkan tuntutan aspek kompetensi, melakukan 
evaluasi sesuai butir soal yang telah direncanakan 
dalam RPP, melakukan evaluasi sesuai alokasi waktu 
yang direncanakan, melakukan evaluasi sesuai 
dengan bentuk dan jenis yang dirancang), 
kemampuan menutup pelajaran (meninjau kembali, 
memberikan kesempatan bertanya, menugaskan 
kegiatan ko-korikuler, menginformasikan bahan 
berikutnya).   
 
Pengamatan terhadap aktivitas siswa diambil dari 
pengamatan aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran yang meliputi keseriusan, kerjasama, 
keberanian, dan keaktifan. Pengamatan dilakukan  
dengan menghitung jumlah siswa yang sangat baik, 
baik, cukup, kurang, sangat kurang, berkaitan dengan 
hal-hal yang diamati tersebut (keseriusan, kerjasama, 
keberanian, dan keaktifan) dalam bentuk presentase.  
 
Kendala atau kesulitan yang dialami guru ditulis oleh 
observer dalam lembar catatan lapangan. Pada lembar 
catatan lapangan, observer tidak hanya menuliskan 
kendala atau kesulitan yang dialami guru, tetapi 

observer pun memberikan solusi atau saran terhadap 
kendala yang  dialami guru. Hasil observasi yang 
dilakukan observer 1, 2, dan 3 dapat dilihat hasilnya 
pada pembahasan atau analisis lembar observasi 
aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan 
catatan lapangan.  Dalam pelaksanaan penelitian, 
penulis tidak mengalami hambatan yang cukup 
berarti. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan kondisi 
guru, siswa, dan kelas dapat penulis hadapi dengan 
cukup baik. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian 
yang dilakukan observer 1, 2, maupun 3 yang 
memonitor proses pembelajaran dari teknik 
pemeranan. Nilai dan komentar yang diberikan 
observer terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa, dan 
komentar pada catatan lapangan menjadi faktor yang 
dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan 
pembelajaran.  
 
Pengamatan observer terhadap aktivitas guru meliputi 
kemampuan membuka pelajaran (menarik perhatian 
siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan bahan 
yang akan diajarkan), sikap guru dalam proses 
pembelajaran (kejelasan suara, gerakan badan tidak  
mengganggu perhatian siswa, antusiasme 
penampilan, menyesuaikan mobilitas dengan keadaan 
siswa dan kelas), penguasaan bahan ajar (bahan ajar 
disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 
direncanakan, kejelasan dalam  menerangkan materi, 
kejelasan dalam memberikan contoh, dan 
mencerminkan keluasan wawasan), implementasi 
langkah-langkah pembelajaran (kesesuaian materi 
ajar dengan langkah-langkah yang tertuang dalam 
RPP, proses pembelajaran teknik pemeranan, antusias 
dalam menanggapi dan menggunakan respon siswa, 
kecermatan dalam pemanfaatan waktu) kemampuan 
menggunakan media (memperhatikan prinsip 
penggunaan media, tepat saat penggunaan, terampil 
dalam mengoperasikan, membantu meningkatkan 
proses pembelajaran), evaluasi (melakukan evaluasi 
berdasarkan tuntutan aspek kompetensi, melakukan 
evaluasi sesuai butir soal yang telah direncanakan 
dalam RPP, melakukan evaluasi sesuai alokasi waktu 
yang direncanakan, melakukan evaluasi sesuai 
dengan bentuk dan jenis yang dirancang), 
kemampuan menutup pelajaran (meninjau kembali, 
memberikan kesempatan bertanya, menugaskan 
kegiatan ko-korikuler, menginformasikan bahan 
berikutnya).   
 
Pengamatan terhadap aktivitas siswa diambil dari 
pengamatan aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran yang meliputi keseriusan, kerjasama, 
keberanian, dan keaktifan. Pengamatan dilakukan  
dengan menghitung jumlah siswa yang sangat baik, 
baik, cukup, kurang, sangat kurang, berkaitan dengan 
hal-hal yang diamati tersebut (keseriusan, kerjasama, 
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keberanian, dan keaktifan) dalam bentuk presentase.  
 
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil 
simpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran teknik 
pemeranan sudah berjalan cukup lancar dan  sesuai 
dengan perencanaan yang telah disusun. 
 
Penggunaan teknik pemeranan dalam pembelajaran 
bermain drama  cukup efektif dalam upaya 
meningkatkan kemampuan siswa saat memerankan 
tokoh dalam naskah drama. Efektif yang dimaksud 
adalah peningkatan kualitas hasil tes siswa dalam 
memerankan drama. Hasil tes siswa dalam 
memerankan drama pada pembelajaran teknik 
pemeranan dapat diperbaiki pada pembelajaran 
pembelajaran teknik pemeranan berdasarkan 
komentar dan  saran yang diberikan oleh guru juga 
siswa yang lain.  
 
Simulasi ‘aku dan cermin’ sangat memengaruhi 
konsentrasi dan rasa percaya diri siswa dalam 
memerankan tokoh, sehingga mereka terlihat lebih 
berani dan tertantang untuk mencoba menjadi orang 
lain. Sedangkan pada simulasi ‘olah sukma’, siswa 
semakin dapat mengendalikan imajinasi maupun 
emosi mereka ketika memerankan masing-masing 
tokoh. Siswa harus memiliki kecerdasan dalam 
mengendalikan sebuah peran, dalam arti tetap  
menjadi diri sendiri walaupun berusaha untuk 
meleburkan diri ke dalam tokoh yang diperankannya.  
 
Berdasarkan uraian di atas, penggunaan teknik yang  
terdapat dalam teknik pemeranan melalui beberapa 
simulasi pelatihan aktor dalam teater ternyata dapat 
membantu siswa dalam meningkatkan 
kemampuannya dalam memerankan drama. Penulis 
melihat peningkatan kualitas kemampuan siswa 
tersebut berdasarkan peningkatan nilai yang 
diperoleh siswa  pada setiap pembelajaran. Sebagai 
bahan acuan, berikut ini adalah hasil pengamatan 
terhadap siswa dalam tes pemeranan drama.  
 
Dari hasil table observasi tes pemeranan drama di 
kelas di atas dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XI 
IPA 1 masih belum bisa mengekspresikan dirinya 
sesuai dengan karakter atau pemeranan dalam naskah 
drama yang diperankannya, karena dalam penilaian 
ekspresi rata-rata dari siswa nilainya kurang baik 
semua. Aspek penilaian siswa pada bloking rata-rata 
siswa sudah paham dan jarang dari siswa yang 
mendapatkan nilai kurang 
 
 
 
 

No  Pengelompokan nilai 
siswa  

Jumlah siswa yang 
memperoleh nilai  

1. Siswa yang 
memperoleh nilai A  

- 

2. Siswa yang 
memperoleh nilai B 

2 

3. Siswa yang 
memperoleh nilai C 

6 

4. Siswa yang 
memperoleh nilai D 

27 

5. Siswa yang 
memperoleh nilai E 

2 

 
Perencanaan pembelajaran diluar kelas dilakukan 
dengan memberikan kesempatan secara intensif 
kepada siswa seluas-luasnya. Tenaga pengajar dalam 
pembelajaran ini melibatkan pihak luar, artinya tidak 
ditangani secara langsung oleh guru mata pelajaran. 
Pembimbing untuk pembelajaran dengan teknik 
pemeranan ini berasal dari luar sekolah, dan biasanya 
adalah para mahasiswa yang berkecimpung dalam 
dunia seni peran. Kehadiran mahasiswa ini 
merupakan bentuk upaya dari komunitas seni peran 
yang biasanya tergabung dalam organisasi theater 
tertentu. Komunitas theater yang menjalin kerjasama 
dalam latihan seni peran biasanya dari universitas 
terdekat. Ada beberapa kegiatan dalam pelaksanaan 
pembelajaran teknik pemeranan di luar kelas. Berikut 
temuan penelitian hasil observasi. 
 

1. Dalam kegiatan extrakulikuler teater di 
SMA Negri 6 Surakarta, kegiatan kegiatan 
di bawah ini selalu diterapkan dalam latihan 
sebelum pengadaan suatu pementasan 
terhadap naskah drama. 

 
no Jenis 

kegiatan 
Waktu Fungsi 

kegiatan 
1. Latihan olah 

tubuh / 
pemanasan 

15 
menit 

Untuk 
kelenturan 
tubuh 

2. Latihan vocal 30 
menit 

Supaya dalam 
pelafalan 
dialog tidak 
mengalami 
kesulitan 

3. Seleksi peran 90 
menit 

Untuk 
memperoleh 
karakter yang 
tepat 
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Tabel 1 
 

2. Kendala / hambatan yang sering ditemui 
dalam kegiatan ekstrakulikuler teater di 
SMA Negri 6 Surakarta selama ini yang 
paling utama yaitu masalah sarana / fasilitas 
dan dana yang kurang memadai sehingga 
kegiatan ekstrkulikuler teater kurang 
berjalan sebagai mana mestinya 
 
no Kendala / 

hambatan 
Solusi / pendukung  

1. SDM (kepala 
sekolah, 
guru, 
orangtua 
siswa) yang 
kurang 
mendukung. 

SDM hendaknya ikut 
mendukung siswa 
dalam kegiatan 
ekstrakulikuler teater 
ini 

2. Sarana / 
fasilitas yang 
kurang 
memadai. 

Sarana dan fasilitas 
mendadak 
dilengkapi untuk 
mendukung 
berlangsungnya 
kegiatan 

3 Dana yang 
kurang 
mendukung. 

Dana yang didukung 
dengan adanya 
sponsor dan 
dukungan dana dari 
sekolahan. 

Tabel 2 
 
Dalam upaya melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 
banyak sekali hambatan dan permasalahan yang 
harus dihadapi baik terhadap SDM, sarana dan dana, 
tingkat kepedulian orang tua daan masyarakat 
maupun petunjuk pelaksanaan ekstra kurikuler itu 
sendiri sehingga kegiatan ekstra kurikuler di sekolah 
tidak berjalan sebagaimana mestinya, apalagi saat ini 
siswa dituntut untuk belajar penuh pagi dan sore. 
Sehingga hendaknya selain unsur penilaian positif 
mengenai ekstrakurikuler itu sendiri, maka beberapa 
kajian seperti tersebut diatas hendaklah menjadi suatu 
hal yang patut kita cermati sesuai dengan sedikit 
penjelasan berikut ;  
Pengertian sumber daya manusia meliputi Kepala 
Sekolah, guru, orang tua siswa, siswa merupakan 
salah satu penentu karena manusia berperan ganda 
sebab bukan hanya sebagai pemikir, perencana, 
pelaksana tetapi juga berperan sebagai pengendali 
dan pengembang program ekstrakurikuler. 
Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari 
sistem pendidikan yang benar. Sarana dan daana 
adalah faktor pendukung yang tidak dapat 
ditinggalkan, keterbatasan kemampuan sekolah 
dalam pengadaan sarana daan penyediaan dana 

adalah faktor penyebab utama kegiatan 
ekstrakurikuler tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
 
Penyelenggaraan ekstrakurikuler teater di SMA 
negeri 6 Surakarta banyak pesertanya dari siswa kelas 
XI, dalam pelaksanaannya siswa kelas XI sangat giat 
mengikuti kegiatan teater tersebut, dalam struktur 
organisasi teater banyak yang menjabat siswa kelas 
XI, dengan demikian siswa kelas XI ikut aktif dalam 
kelangsungan teater di SMA 6 Surakarta.  
 
Analisis data hasil penelitian mengacu pada 
instrumen penelitian yang diperoleh dari teknik 
pemeranan.  
a. Analisis Kemampuan Siswa dalam Bermain 

Drama  
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis 
terhadap hasil tes siswa dalam memerankan drama 
pada teknik pemeranan pada umumnya siswa sudah 
mampu bermain drama dengan maksimal. Siswa 
mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam 
setiap pembelajaran pembelajaran dengan lebih 
berkonsentrasi pada setiap tokoh yang 
diperankannya, serta lebih meningkatkan 
kepercayaan diri mereka, sehingga mereka lebih 
yakin dalam menunjukkan berbagai ekspresi tanpa 
harus merasa malu atau ragu-ragu.  
 
b. Analisis Data Observasi  
 Lembar Observasi Aktivitas Guru. Lembar observasi 
aktivitas guru merupakan salah satu instrument 
penting dalam penelitian tindakan kelas pembelajaran 
bermain drama dengan teknik pemeranan. Hal 
tersebut didasarkan pada asumsi bahwa guru 
berperan penting dalam proses pembelajaran, yakni 
sebagai fasilitator yang mempermudah siswa 
memperoleh materi pelajaran.   
 
Dewasa ini guru memang tidak lagi menjadi sentral 
dalam proses pembelajaran, akan tetapi kehadirannya 
diperlukan untuk menunjang berjalannya proses 
pembelajaran agar dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang diinginkan . Di dalam kelas tentu 
diperlukan guru sebagai mediator yang 
menyampaikan materi dan mentransfernya kepada 
siswa. Interaksi antara siswa dan materi pembelajaran 
akan difasilitasi dengan adanya guru.  
 
Seiring perkembangan ilmu di berbagai aspek 
kehidupan, guru pun dituntut untuk lebih cakap 
dalam menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan 
disiplin ilmu yang digelutinya. Maka dari itu, peran 
guru penting dalam upaya meningkatkan 
keterampilan siswa, meski  pada dasarnya siswa 
dimotivasi untuk lebih aktif dan kreatif. Siswa tidak 
lagi ditempatkan sebagai pendengar, tetapi mitra guru 
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dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran.  
 
c. Analisis Respon Guru  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap guru (Ibu Dra. Ayu Irawati) setelah 
pembelajaran, guru memberikan respon yang cukup 
positif terhadap pembelajaran drama dengan teknik 
pemeranan. Menurutnya, teknik pemeranan sudah 
dapat dijadikan sebagai salah satu metode alternatif 
dalam pembelajaran sastra, khususnya drama. Hanya 
saja, beliau masih menyayangkan satu hal, yaitu 
masalah alokasi waktu yang sangat terbatas, sehingga 
belum  bisa mendukung keberlangsungan 
pembelajaran drama yang membutuhkan waktu 
cukup luas karena harus dilakukan secara 
berkesinambungan. Selain itu, beliau juga 
beranggapan bahwa teknik pemeranan hanya dapat 
dilakukan dalam kelas dengan komunitas kecil.  
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan Pembelajaran Teknik 

Pemeranan di dalam kelas 
Pelaksana guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
pada teknik  pemeranan   di dalam kelas mengacu 
pada KTSP yang telah ditetapkan. Persiapan yang 
harus dikerjakan guru meliputi penyusunan RPP 
sesuai dengan Standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. Guru juga harus menentukan 
indikator-indikator pembelajaran dan metode 
yang akan dilakukan. Pembelajaran teknik 
pemeranan di dalam kelas lebih banyak 
mendalami materi teoritis.  
2. Pelaksanaan Pembelajaran Teknik Pemeranan 

di luar kelas. 
Pelaksanaan pembelajaran teknik pemeranan 
di luar kelas berjalan lebih fleksibel tanpa 
ketentuan baku tertentu. Tahapan-tahapan 
pembelajaran teknik pemeranan di luar kelas 
lebih mengacu pada kebutuhan praktis yang 
dibutuhkan untuk pementasan. Adapun tahap 
yang dilakukan adalah adanya kegiatan olah 
tubuh, olah vokal dan seleksi peran. 

 
 

B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, 
dapat disampaikan saran kepada beberapa pihak 
sebagaimana berikut ini: 
1. Bagi Kepala Sekolah 

Hendaknya Kepala Sekolah memperhatikan 
kebutuhan untuk pembelajaran dan 

mengupayakan media yang dapat digunakan 
kegiatan belajar mengajar guru bahasa 
Indonesia, khususnya pada materi drama. 
Seperti menyediakan laboratorium atau aula 
seni drama di sekolah. 

2. Bagi Guru Bahasa Indonesia 
Hendaknya Guru Bahasa Indonesia selalu 
memgembangkan kompetensi profesinya 
agar dapat menggali kreativitas dan inovasi 
pembelajaran teknik pemeranan. 

3. Bagi Siswa 
Hendaknya siswa tidak melakukan 
diskriminasi terhadap mata pelajaran 
tertentu, khususnya terhadap mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia khususnya dalam standar 
kompetensi seni peran. Hal ini 
dimaksudkan, bahwa kedepan siswa akan 
memiliki banyak kesempatan untuk 
menunjukkan bakat yang dimiliki sebagai 
salah satu pilihan terhadap profesi.  
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