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Abstract 

 
LaelaAstuti.NIM S20011071. The tittle of this thesis is The learning process of 

drama character performing using Rendra’sacting technique in drama performance to 
the grade XI students of MAN Karanganyar in academic year 2012/2013.  
The aimsof this study are (1) to describe the Rendra’s drama techniques, (2) to 
implement Rendra’s drama acting techniques in drama learning for students of MAN 
Karanganyar class XI.  
        The method used in this thesis is descriptive qualitative is case study research 
strategy rooted (embedded  case study research).The data collection techniqueused is 
the technique of data validity (triangulationof data and theoretical triangulation),and 
data analysis techniques(data occurs in the learning process ) . 
           Based on the research results , the researchers concluded two things 1) to 
describe the Rendra’s drama techniques, (2) to implement Rendra’s  drama acting 
techniques in drama learning for students of MAN Karanganyar class XI in academic 
year 2012/2013. Acting implementation  the drama playing technique Renda on 
learning can be applied in teaching drama in the classroom by adapting some of the 
less technical direction in accordance with the conditions of the class . 

 
 
Kata kunci : implementasi , keaktoran, teknik Rendra, drama, pembelajaran drama di SMA  
 
 

PENDAHULUAN 

Bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran yang saat ini cukup banyak mendapat 

perhatian. Hal tersebut salah satunya dikarenakan masuknya bahasa Indonesia menjadi 

salah satu faktor penentu kelulusan ujian nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian 

besar sekolah cukup serius dalam menghadapi ujian nasional, sampai-sampai diberikan 
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prioritas yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, tetapi ironisnya hanya sebatas untuk 

keperluan menghadapi ujian nasional. 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan mempunyai tujuan yaitu termilikinya kompetensi berbahasa pada 

siswa. Kompetensi yang dimaksudkan adalah kompetensi berbahasa reseptif dan 

kompetensi berbahasa produktif. Kompetensi berbahasa reseptif meliputi kemampuan 

mendengarkan dan membaca, dan kemampuan berbahasa produktif meliputi kemampuan 

berbicara dan menulis. 

Kondisi pembelajaran kemampuan memerankan tokoh drama dengan teknik 

konvensional dirasa hanya mengedepankan analisis teks dan pembahasan teori tanpa 

memberikan  kesempatan yang luas kepada siswa untuk menghayatinya melalui 

pementasan (practical performance) yang menyebabkan pembelajaran dramakurang 

menarik dan membosankanPembelajaran drama dirasa kurang adanya variasi metode dan  

dan strategi dengan penekanan sisi afektif dan psikomotorik.  

Lazaar (dalam http://aliimronalmakruf.blogspot.com.) Fungsi sastra adalah sebagai 

alat untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan 

pendapatnya.  Alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual 

dan emosionalnya dalam mempelajari bahasa, dan sebagai alat untuk memberi stimulus 

dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. 

Pembelajaran drama yang terjadi pada tataran praktis seringkali belum 

menghasilkan pembelajaran yang efektif. Hal tersebut terlihat dari kurangnya pemberian 

materi yang berkaitan tentang kemampuan memerankan tokoh drama. Seringkali guru 

langsung memberikan tugas pada siswa untuk membaca atau memahami suatu naskah 

drama, kemudian siswa diminta memerankan drama tersebut. Sehingga siswa cenderung 
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memerankan tokoh drama tersebut dengan asal-asalan, dan cenderung hanya untuk 

memenuhi tugas dari guru. 

Masalah yang muncul tersebut tidak lepas dari berbagai faktor. Salah satunya 

adalah wawasan tentang teknik bermain peran. Wawasan atau pengetahuan tentang teknik 

bermain peran, terutama yang dimiliki oleh guru, akan banyak berpengaruh terhadap 

kualitas pembelajaran drama yang dilaksanakan di kelas. Penguasaan terhadap suatu 

teknik bermain peran akan sangat membantu seseorang untuk memerankan tokoh drama 

dengan baik. 

Tujuan pengajaran sastra mengapresiasi drama hendaknya dapat dirumuskan 

dengan memberikan tekanan pada ketrampilan-ketrampilan berpikir dan berkomunikasi 

atau berbuat kreatif yang secara menyeluruh menjadi tanggung jawab utama pengajaran 

bahasa dan sastra (Mukhsin Ahmadi, 1989:143). 

Berangkat dari hal tersebut, tidak ada alasan untuk mengesampingkan 

pembelajaran drama di sekolah. Dalam mempelajari drama terutama aspek memerankan 

tokoh drama, memang sering kali menemui hambatan. Hambatan-hambatan itu sering 

muncul karena kurangnya pengetahuan tentang bermain drama dari guru maupun 

siswanya. Berbagai teknik bermain drama sebenarnya dapat dijumpai dalam berbagai 

literatur, salah satunya adalah teknik bermain drama dari Rendra. Rendra merupakan 

sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia perteateran di Indonesia. Berbagai karya sudah 

dihasilkan. Kemampuan dari seorang Rendra sudah tidak diragukan lagi. Salah satu 

karyanya (dalam bentuk buku) yang berhubungan dengan bermain peran adalah Seni 

Drama Untuk Remaja. Di dalam buku tersebut terkandung berbagai langkah atau teknik 

dalam bermain drama bagi pemula termasuk di dalamnya para siswa sekolah.  

Salah satu kendala yang sering muncul dalam pembelajaran drama di sekolah, 

yaitu kurangnya pengetahuan tentang teknik bermain drama, dalam penelitian ini akan 
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coba diuraikan dengan satu alternatif yaitu dengan menggunakan teknik bermain drama 

Rendra. Hadirnya teknik bermain drama ini diharapkan akan membantu pembelajaran 

drama di sekolah. 

Berdasarkan  uraian  sebelumnya, ada 2 permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

1.  Bagaimana  pelaksanaan teknik-teknik bermain drama Rendra di MAN Karanganyar ? 

2.  Bagaimana implementasi  keaktoran dengan  teknik  bermain drama Rendra pada  

Pembelajaran drama kelas XI MAN Karanganyar Tahun ajaran 2012/2013 ? Penelitian ini  

memiliki 2 tujuan . 

1.   Mendeskripsikan teknik-teknik bermain drama Rendra. 

2.   Mengimplementasikan  keaktoran dengan teknik bermain drama Rendra pada pembela 

      jaran drama kelas XI MAN Karanganyar Tahun ajaran 2012/2013? 

Penelitian  lain yang relevan dengan penelitian ini diantaranya. 

Penelitian Tahrir Susilo (2009) berjudul “Peningkatan Kemampuan Memerankan Tokoh 

Drama dalam Pembelajaran Sastra melalui Teknik Akting Richard Boleslavsky di SMA 

Negei 1 Widodaren Kabupaten Ngawi”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran pemeranan tokoh drama dengan menggunakan teknik akting Richard 

Boleslavsky dalam pertunjukan drama dapat melancarkan proses akting siswa sehingga 

akan menciptakan suasana pembelajaran drama yang menyenangkan. Pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memerankan tokoh drama 

menggunakan teknik akting Richard Boleslavsky atau untuk pembelajaran drama pada 

umumnya.  

      Persamaan antara tesis di atas dengan tesis yang dibuat penulis ,bahwa dalam 

pembelajaran keduanya sangat menarik karena menggunakan teknik dari tokoh drama 

sebagaidasar pembelajaran. Persamaan yang lain sama-sama bersifat 
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kualitatif.Perbedaannya  Richard dalam pembelajarannya lebih memusatkan perhatian 

pada masalah bagaimana cara seorang aktor menyatukan dirinya ke dalam personal si 

tokoh yang akan ia mainkan.Teknik Rendra mengutamakan pada dasar akting. 

Penelitian Pardiman (2011)  berjudul “Peningkatan   Apresiasi  Cerita  Rakyat  melalui  

Pembelajaran  Metode  Bermain  Peran ( Role playing )  pada  siswa  kelas  XI 

IPA.1SMU N  Karanggede   tahun   ajaran  2008 / 2009”.  Penelitian   tersebut 

menyimpulkan  meningkatkan   aktifitas siswa  dalam proses pembelajaran apresiasi 

cerita rakyat meningkatkan  nilai  kemampuan siswa dalam mengapresiasi cerita 

rakyatkabupaten  Boyolali dengan  metode  bermain peran. Nilai apresiasi  cerita  rakyat  

meningkat dari pretesdan postes ,dimana kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang  

ditetapkan sebesar 65. Maka uji coba kedua mengalami peningkatan.  

Persamaan antara tesis pardiman di atas dengan tesis ini, bahwa keduanya sama –

sama menggunakan teknik dalam pembelajaran drama. Sasarannya sama- sama siswa 

dengan tujuan supaya mendapatkan hasil yang menyenangkan. Perbedaannya kalau tesis 

di atas menggunakan cerita rakyat jadi bersifat khusus, sedangkan pada tesis ini tema 

yang akan dilakukan berupa drama bebas atau modern akan tetapi teknik yang dipakai 

tekniknya Rendra. Persamaan yang lain pada tesis ini sama-sama dapat mencapai KKM 

yang telah ditentukan. 

Penelitian  Eko  Wiyanto (2012)  berjudul “ Resistensi  Arifin C.Noer  terhadap  Kondisi 

Sosial dalam Naskah Drama  Aa, Ii,Uu:Analisis Sosiologi  Sastra”. Penelitian tersebut 

menyimpulkan  bahwa  berdasarkan  Pemaparan dapat ditangkap kekuatan  unsur-unsur  

yang  membangun  dalam  teks drama Aa, Ii,Uu karya Arifi C.Noer. Semua unsur dalam 

cerita tersusun  dengan jalin-menjalin membangun suatu kontruksi teks yang padu, utuh  

dan  bermakna . Upaya  resistensi  (perlawanan)  dilakukan   terhadap    masalah-masalah 

sosial yang ada dalam naskah dan juga kenyataan  sehari-hari.Upaya perlawanan  yang  
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dilakukan  Arifin C.Noer jika  dilihat  dua sisi  setidaknya ditemukan empat bentuk 

resistensi  yang  dilakukan oleh Arifin , yaitu  masalah paham materialisme, masalah 

pola asuh orang tua terhadap anak, masalah keseimbangan  hidup dan masalah pemimpin 

yangdiktator dan jika militeristik. Naskah drama ini relevan. 

diimplementasikan dalampembelajaran bahasa sastra terutama untuk tingkat atau jenjang 

SLTA .  

     Persamaan antara tesis di atas dengan tesis ini adalah sama-sama berbentuk 

pembelajaran drama yang menggunakan teknik. Sama-sama drama bebas. Akan tetapi 

drama Arifin ini lebih tertuju pada kritik sosial yang sedang terjadi pada kehidupan 

masyarakat. Sama-sama berifat kualitatif. 

Penelitian   Andri   Wicaksono   (2012)   berjudul   “ Efektivitas   TeknikKeaktoran 

dalam  Pembelajaran  Drama   terhadap  Kemampuan  Memerankan Tokoh dalam 

Pementasan  Ditinjau   dari   Minat   Berlatih  Drama Eksperimen pada siswa kelas XI 

SMAN 1 Gamping  Sleman, D.I. Yogyakarta”. Berdasarkan hasil  analisis  dan  

pembahasan   hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagaiberikut. Terdapat 

perbedaanantarakemampuan memerankan tokoh dalam pementasan drama pada siswa 

yang diajar menggunakan teknik pelatihan  keaktoran dan siswa yang diajar 

denganteknik konvensional (Fh(k) = 531,  44 > 4, 20 = Ft). Teknik pelatihan keaktoran 

lebih efektif digunakan dibanding dengan teknikkonvensional. Terdapat perbedaan 

antara kemampuan memerankan tokoh dalam pementasan drama pada siswa yang 

mempunyai minat berlatih drama yang tinggi dan minat berlatih drama yang rendah 

Fh(b) = 132,93 > 4, 20 = Ft. Kemampuan memerankan tokoh dalam pementasan drama 

pada siswa yang mempunyai minat berlatih drama yang tinggi lebih efektif dibanding 

dengan minat berlatih drama yang rendah.Terdapat interaksi antara teknikpelatihan 

keaktoran dan minat berlatih drama dalam mempengaruhikemampuan memerankan 
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tokoh dalam pementasan drama pada siswa (Fh(I) = 26,71 > 4, 20 = Ft). Adanya 

pengaruh dari interaksi antara teknik pelatihan drama dan minat berlatih drama  siswa 

terhadap  kemampuan memerankan tokoh dalam pementasan drama pada siswa 

menunjukkan bahwa penggunaan teknik pelatihan drama (teknik pelatihan keaktoran dan 

teknik konvensional) dengan minat berlatih drama mempunyai pengaruh sendiri-sendiri 

terhadap kemampuan memerankan tokoh dalam pementasan drama. 

Persamaan antara tesis Andri Wicaksono dengan tesis ini Sama-sama bersifat 

pembelajaran didalam kelas yang sasarannya siswa. Keduanya mempunyai persamaan 

menggunakan teknik. Akan tetapi teknik Andri tidak tertuju satu teknik melainkan bebas. 

Tesis ini menggunakan satu teknik yaitu Rendra. Perbedaan yang lain penelitian Andri 

bersifat kuantitatif  yaitu penilaian nominal angka. Sedangkan tesis ini bersifat kualitatif. 

Penelitian  Rudi  Adi  Nugroho (2009)   berjudul  “  Peningkatan   

KemampuanMemerankan Tokoh  Drama  dengan Teknik  Bermain  Drama Rendra 

Penelitian Tindakan Kelas pada  Siswa  Kelas XI IPA 1 SMA  Negeri  Kerjo Tahun  

Ajaran 2008 /2009 “.Kesimpulan   dari  penelitian  ini  dengan  penerapan  teknik  

bermain drama  Rendra  dapat meningkatkan  kemampuan memerankan  tokoh  drama  

pada   siswa   kelas  XI  IPA 1 SMA Negeri  Kerjo tahun  Ajaran  2008/2009. Hal 

tersebut  terlihat  darimeningkatnya  rata-rata  pencapaian  nilai  memerankan  tokoh  

drama  dari  57,5  menjadi  66,2 .Danpresentase ketuntasan siswa dari 30% menjadi 

92,5%.   

Persamaan antara penelitian Rudi dengan tesis ini, keduanya sama-sama 

menggunakan teknik Rendra. Akan tetapi penelitian Rudi berbentuk PTK sedangkan 

tesis ini berbentuk pembelajaran kelas. Perbedaan yang lain bahwa pencapaian KKM 

pada penelitian Rudi 66,2 sedangkan pada tesis ini KKM 7,2. 
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 Pengertian Implementasi  secara sederhana implementasi bisa diartikan 

pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam  http:// www. 

Jualbeliforum.com.)mengemukakanimplementasi sebagaievaluasi. Browne dan 

Wildavsky(dalam http://www. Jualbeliforum.com.)mengemukakan  bahwa  implementasi 

adalah  perluasan  aktivitas yang  saling  menyesuaikan.AdapunSchubert  (dalam 

http://www. Jualbeliforum.com.) mengemukakan bahwa implementasi  adalah sistem” 

rekayasa.” 

Kata   keaktoran  berasal dari kata aktoryang berarti pemain pria  yang berperan  

diatas  pentas, radio,  televisi, atau  film  (KBBI, 2011:12).   Kata   keaktoran dapat 

diartikan   drama  atau  teater (teater. multiply. Com.). Teater adalah   salah  satu  bentuk  

kegiatan  manusia   yang  secara  sadar menggunakan  tubuhnya  sebagai  unsur  utama  

untuk  menyatakan  dirinya  yang  diwujudkan  dalam   suatu  karya  seni  suara, bunyi  dan  

rupa  yang  dijalin   dalam  cerita  pergulatan  kehidupan  manusia. Dari rumusan   di atas, 

bahwa  unsur-unsur teater menurut urutannya ada 6 permasalahan. 

1.  Tubuh, manusia sebagai unsur utama (pemeran/pelaku/pemain). 

2.   Gerak, sebagai unsur penunjang. 

3.   Suara, sebagai unsur penunjang (kata/untuk acuan pemeran). 

4.   Bunyi, sebagai unsur penunjang (bunyi benda,efek dan musik). 

5.   Rupa sebagai unsur penunjang (cahaya, rias dan kostum). 

6.   Lakon sebagai unsur penjalin (cerita,non cerita,fiksi dan narasi). 

Kata drama berasal dari bahasa Greek, dari kata dran yang berarti berbuat, to act atau to 

do (Tarigan, 1993:69). Ada juga yang mengatakan bahwa kata drama berasal dari bahasa 

Yunani atau Greek “draomain” yang berarti: berlaku, bertindak, atau bereaksi.   
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Menurut Harymawan secara etimologis, kata “drama “ berasal dari kata Yunani 

draomai  yang berarti’ berbuat’, ‘ berlaku’,  ‘ bertindak’, ‘ bereaksi’, dan sebagainy.Jadi 

drama berarti perbuatan atau tindakan (dalam Dewojati, 2012:7). 

Sejalandengan pendapat itu,Ferdinan dan Balthaza Verhagen(dalam 

Dewojati,2012:8) mengemukakan bahwa drama merupakan kesenian yang melukiskan 

sifat dan sikap manusia dan harus melahirkan kehendak manusia dengan action dan 

perilaku.Pengertian drama atau akting pada penelitian pendidikan drama.Bertindak dengan 

kedua sisi otak Anda. Mempertimbangkan  konsekuensi dari mengadopsi bahasa 

psikologis yang  lebih ketat dalam  bertindak  penelitianChris(dalam 

http://muse.jhu.edu/journals /cinema_journal /toc/cj43.3.html).Ada kilatan kehalusan dan 

saat-saat dimensi karakter, tetapi  lebih  sering  daripada  tidak  bertindak  pada tahap-

tahap yang dikomunikasikan  melalui  sistem well-orchestrat ed  bahasa non-verbal yang 

melibatkan gerakan, gerakan, tari, musik, dan make up Campana(dalam 

http://residentevil.wikia.com).Teknik bermain drama Rendra diantaranya. 

   a.Teknik Muncul 

Seorang pemain drama pastilah yang pertama dilakukan adalah bagaimana dia memunculkan 

diri dengan tokoh yang diperankan dan adegan yang diharapkan dalam 

panggung.(Rendra, 1979:12). 

b.  TeknikMemberiIsi 

Sebuah dialog merupakan sesuatu yang sulit sekali ditinggalkan, kecuali pada jenis-

jenis drama tertentu, tetapi secara garis besar dialog menduduki peran yang cukup 

vital. Dialog-dialog yang terdapat dalam naskah drama, seringkali tidak diikuti arahan 

detail laku atau akting pemain yang memerankannya. Pemain seringkali dituntut 

untuk dapat menginterpretasi maksud adegan atau dialog tersebut.(Rendra,1979:17). 

c. TeknikPengembangan 
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Pengembangan merupakan unsur penting dalan sebuah sandiwara (Rendra,1979:24). 

Dengan dikuasainya tekni ini, pertunjukan yang tersaji tidak akan monoton atau datar, 

dengan begitu pertunjukan tidak akan membosankan dan penonton akan lebih bisa 

menikmati sajian drama. 

d.TeknikMembinaPuncak-puncak 

Puncakialah ujung tanjakan pengembangan (Rendra,1979:29). Membina klimaks 

sama dengan membina perkembangan. Perkembangan dan klimaks memberi pengaruh 

keasyikan pada penonton. 

e.TeknikTiming 

Teknik timing berarti ketepatan  hubungan waktu antara gerakan dan ucapan. Dalam drama 

ada tiga macam timing. Pertama, gerakan dilakukan sebelum ucapan; kedua, gerakan 

dilakukan secara bersama-sama dengan   ucapan dan ketiga, gerakan dilakukan setelah 

ucapan. 

f.TempoPermainan 

Permainan drama, yang disebut tempo adalah cepat lambatnya permainan 

(Rendra,1979:51). Tempo yang kurang tepat, seperti terlalu lambat atau terlalu cepat 

akan menghasilkan suatu pertunjukan yang kurang menarik dan cenderung 

membosankan atau melelahkan. 

g.Bergerakdengan Alasan 

Drama sebagai seni pertunjukan yang lebih banyak berangkat dari situasi keseharian, 

cenderung akan menghasilkan situasi yang tidak jauh-jauh dari kehidupan yang nyata. 

KelebihanteknikbermaindramaRendraadalah dalam dunia pertunjukan khususnya 

drama terdapat berbagai alternatif  jalan atau cara yang dapat digunakan oleh para 

pemula untuk mendalami seni peran khususnya. Berbagai teknik banyak dimunculkan 
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oleh para dramawan. Teknik-teknik tersebut merupakan hasil dari pengalaman para 

dramawan tersebut selama mereka mendalami dunia seni peran.  

Pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan  

pendidikan Malcom Knowles(dalam http://carapedia.com.).Pembelajaran adalah sebuah 

perubahan tingkah laki individu yang disebabkan oleh pengalaman yang dia dapat dari 

kehidupan sehari-hariDr. Robert Slavin (dalam http://carapedia,com.). 

Tingkat SMA atau yang  sederajat, silabus Bahasa  Indonesia   materi  pembelajaran  

drama aspek memerankan tokoh  drama  diberikan di kelas XI semester I (pada  

KD5.Memahami pementasa drama ,KD 6. Memerankan  tokoh dan pementasan  drama). 

Semester II (pada KD 14. Mengungkapkan wacana  sastra  dalam  bentuk 

pementasandrama). Pembelajaran yang  dilakukan, setidaknya  siswa mendapatkan  

pengalaman  memerankan tokoh drama.  Arahan pencapaian minimal dari  pembelajaran  

adalah  siswa  mampu memerankan  tokoh  drama dengan  memperhatikan penggunaan  

lafal, intonasi,nada atau tekanan, mimik atau gerak-gerik yang sesuai  dengan watak  

tokoh(Depdiknas,2006:160). 

B.METODE PENELITIAN 

Pembelajaran ini dilakukan di MAN Karanganyar yang beralamat di jalan Ngalian 

nomor 3 Tegalgede Karanganyar. Waktu yang digunakan untuk penelitian yaitu bulan 

Desember 2012 sampai bulan Maret 2013.Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI  

Tahun Ajaran 2012/2013, yaitu kelas X1.s5. 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran 

(langsung atau rekaman) memerankan drama yang dilakukan di kelas XI IPS5. Sesuai 

dengan tujuan, metode dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan meliputi  Observasi, Teknik Wawancara Mendalam (In Depth 

Interview), Angket, dan Tes atau Pemberian Tugas. 
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Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Triangulasi data (sumber), yaitu dengan menggali data yang sejenis dari berbagai 

sumber data yang berbeda; (2) Triangulasi metode, yaitu menggali data yang sama dengan 

menggunakan metode yang berbeda; (3) Teknik review informan, data yang sudah 

diperoleh mulai disusun sajain datanya, walaupun mungkin masih belum utuh dan 

menyeluruh kemudian dikomunikasikan dengan informannya, khususnya yang dipandang 

sebagai informan pokok (key informant). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

secara kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terjadi dalam proses belajar 

mengajar. Analisis data secara kualitatif mencakup deskripsi, interpretasi, dan refleksi 

tehadap hal-hal yang terjadi dalam proses belajar mengajar.Prosedur penelitian adalah 

suatu rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal sampai akhir. 

Indikator pembelajaran yang harus dicapai diantaranya: (1) siswa lebih tertarik 

mengikuti pembelajaran sastra khususnya pembelajaran drama; (2) peningkatan dalam 

memerankan suatu tokoh drama dengan memperhatikan hal-hal yang terkait (seperti lafal, 

intonasi, ekspresi, dan sebagainya) dengan pemeranan; (3) siswa mampu menggunakan 

teknik bermain drama Rendra dalam memerankan tokoh drama; (4) guru mampu 

mengarahkan pembelajaran memerankan tokoh drama menggunakan teknik bermain 

drama Rendra; dan (5) pembelajaran apresiasi sastra khususnya drama menjadi lebih 

menarik dan lebih hidup. 

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berangkat dari hasil penelitian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya terdapat 

beberapa hal yang perlu dibahas pada bagian ini. Pembahasan ini akan dilakukan dengan 

mengacu pada siklus pelaksanaan tindakan.  

1. Perencanaan 
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 Observasi ini direncanakan setelah  melaksanakan pengamatan kondisi dan keadaan 

kelas. Dari pengamatan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terutama 

kemampuan memerankan tokoh drama siswa yang masih rendah. Oleh karena itu perlu 

diambil suatu tindakan untuk memperbaiki keadaan yang semacam itu. 

Selain itu untuk menunjang pembuktian terhadap anggapan bahwa pelajaran 

drama (lebih khusus lagi memerankan tokoh drama) belum merupakan pelajaran yang 

menarik bagi siswa kelas X1.IPS5, maka sebelum pelaksanaan tindakan ini peneliti 

memberikan kuisioner  tentang tanggapan siswa terhadap pelajaran drama. Dari hasil 

kuisioner menunjukkan 32 siswa menyatakan tidak tertarik pada pelajaran 

drama.Hanya 10 siswa yang menyatakan sangat tertarik. Ketidaktertarikan itu bisa 

terjadi karena metode pembelajaran yang dipergunakan oleh guru selama ini belum 

bervariasi dan cara belajar siswa yang masih salah.  Sebagian besar siswa sangat setuju 

jika guru mengajarkan strategi dan cara belajar yang baik.  

 Berdasarkan pengamatan dan hasil kuisioner, selanjutnya perencanaan  observasiyang 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi siswa kelas  XI IPS5. 

2. Persiapan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 Desember 2012 di ruangWaka Kurikulum 

Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar, guru mata pelajaran dan peneliti mendiskusikan 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini. Guru yang bersangkutan 

kemudian menyusun suatu rencana pembelajaran berdasarkan silabus yang telah 

ditentukan oleh pihak sekolah.Persiapan  ini  guru  membuat suatu  pengembangan 

silabus (terlampir) , RPP (terlampir), pengembangan sistem penilaian (terlampir), 

materi pembelajaran (terlampir), dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat 

pembelajaran.  
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Pembelajaran supaya lebih efektif, materi secara tertulis (dalam bentuk foto kopian) 

telah dibagikan pada 18 Desember 2012. Hal tersebut dimaksudkan supaya siswa dapat 

membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Selain membagikan materi, pada 

hari itu juga siswa dibagi menjadi sepuluh kelompok, yang tiap kelompoknya terdiri 

dari 4 siswa . Daftar sebaran kelompok terlampir. yaitu pada saat siswa diminta untuk 

mementaskan naskah drama yang telah dipelajari, dengan mengaplikasikan teknik 

bermain drama Rendra yang telah dipelajari pada pertemuan pertama. 

3.Pelaksanaan  dan Pengamatan 

Pelaksanaan dan pengamatan ini I terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Maret 2013, dan pertemuan kedua dilaksanakan pada 

hari Kamis 7 Maret 2013 . Urutan pelaksanaan pertemuan satu yang terdiri dari satu 

setengah jam yaitu jam 8.30 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB. Pertemuan kedua 

dilaksanakan kamis,7 Maret 2013 pukul 8.40 WIB sampa 10.5 WIB. 

4.Pembahasan 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa catatan penting. Penjelasan guru 

tentang materi pemeranan tokoh drama masih terlihat kaku kurang rileks akan tetapi 

hanya berlangsung 5 menit sampai 10 menit setelah itu mulai berjalan seperti KBM 

harian. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar siswa yang memunculkan ekspresi 

bingung pada saat mendengarkan penjelasan tentang materi. Teknik Rendra ini terkesan 

asing bagi siswa, karena siswa untuk materi sastra memang kurang pada kurikulum 

sekarang. Selain waktunya yang kurang memadai juga siswa hanya selalu dicekoki 

teori sehingga memerlukan penyesuaian yang tidaklah gampang. 

D.SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, didapatkan 

dua kesimpulan. 
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1. Penerapan teknik bermain drama Rendra dapat meningkatkan kemampuan 

memerankan tokoh drama pada siswa kelas XI IPS 5 Tahun Ajaran 2012/2013. Dari 

ketuntasan 50% menjadi 95 %.  Hambatan yang ada adalah terbatasnya pengalaman 

dan pemahaman guru terhadap teknik bermain drama Rendra, terbatasnya sarana 

pendukung, lingkungan kelas yang kurang mendukung enerapan teknik bermain 

drama Rendra secara optimal, dan terbatasnya waktu yang tersedia untuk 

pembelajaran.Teknik bermain drama Rendra ini dapat melatih siswa dalam 

memerankan tokoh drama yaitu dengan adanya latihan-latihan praktis untuk 

meningkatkan kemampuan memerankan tokoh drama. Dengan demikian teknik 

bermain drama Rendra dapat dipilih sebagai metode unggulan yang dapat 

mengantarkan siswa mempunyai kemampuan memerankan tokoh drama. 

2. Implementasi keaktoran dengan teknik bermain drama Rendra pada pembelajaran 

drama diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas dengan cara mengadaptasi 

beberapa arahan teknis yang kurang sesuai dengan kondisi kelas . Penerapan ini 

dilakukan dengan cara menggunakan arahan-arahan yang ada secara langsung dari 

teknik bermain drama Rendra. Selain itu juga dengan mengadaptasi beberapa hal yang 

masih belum mungkin dari teknik bermain drama Rendra  untuk diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas yang mempunyai keterbatasan pada beberapa faktor, sehingga 

mungkin untuk diterapkan.Implementasi Keaktoran dengan Teknik bermain drama 

Rendra pada Pembelajaran dramaterbukti dapat meningkatkan kemampuan 

memerankan tokoh drama siswa kelas XI IPS 5 MAN Karanganyar tahun ajaran 2012 

/ 2013. Oleh karena itu, perlu diterapkan dan dikembangkan pelatihan teknik bermain 

drama Rendra dalam pembelajaran drama  secara tepat dan terus menerus. 

Konsekuensinya guru harus menguasai konsep dan teknik bermain drama Rendra ini 

agar dapat melatihkan dengan baik kepada siswa, sehingga pembelajaran memerankan 



 
 

18 
 

tokoh drama dapat berjalan efektif. Guru jangan hanya mengandalkan sistem 

pembelajaran memerankan tokoh drama  yang sudah dimilikinya tetapi tugas guru 

adalah terus mengembangkan dan menerapkan metode pembalajaran 

drama.Implementasi keaktoran dengan teknik bermain drama Rendra pada 

pembelajaran drama ternyata dapat meningkatkan kemampuan memerankan tokoh 

drama .  
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