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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Di SMA Negeri 2 Batu, pembelajaran sastra masih kurang maksimal untuk 

mengapresiasi pementasan drama. Hal ini terjadi karena dengan metode 

memutarkan video drama sering mengalami hambatan pada media elektonik 

sehingga nilai yang dicapai pun sangat minimal. Hal ini disampaikan guru Bahasa 

dan Sastra Indonesia kelas XI IPS SMA Negeri 2 Batu pada saat wawancara 

sebelum melakukan penelitian yaitu pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2010 

pukul 09:00 WIB untuk menanyakan kendala atau hambatan pada saat 

pembelajaran Mendengarkan Pementasan Drama di dalam kelas.  

Tujuan pengajaran sastra adalah memberikan pengertian pokok untuk 

menghargai sastra. Dengan kata lain, pengajaran sastra di sekolah sama sekali 

tidak bertujuan untuk mendidik calon-calon sastrawan. Tujuan pengajaran sastra 

merupakan pendidikan apresiasi, pendidikan untuk mengajak para siswa 

mempunyai minat, penghargaan, rasa cinta, dan sedikit banyak mempunyai selera 

yang baik tentang sastra. Berdasarkan tujuan itu, idealnya siswa SMA diharapkan 

mampu mengapresiasi sastra. 

 Indikator di dalam Kompetensi Dasar mengidentifikasi peristiwa, pelaku 

dan perwatakannya, dialog, dan konflik pada pementasan drama) pada kelas XI 

IPS SMA Negeri 2 Batu adalah siswa dapat menentukan tokoh, peran, dan 

wataknya, menentukan konflik dengan menunjukkan data yang mendukung, 

menentukan tema dengan alasan, menentukan pesan dengan data yang 

mendukung, dan merangkum isi drama berdasarkan dialog yang didengar. Standar 

kompetensinya adalah mendengarkan.  
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Dalam proses pembelajaran ini, agar siswa dapat mengapresiasi pementasan 

drama, mereka harus mendengarkan sebuah rekaman pementasan drama. Dengan 

memutarkan rekaman video drama maka diharapkan siswa dapat mengapresiasi 

pementasan drama, supaya siswa dapat mendengar dialog pementasan dengan 

jelas, pembelajaran tidak membosankan, siswa termotivasi dalam proses 

pembelajaran karena  siswa akan penasaran dan tertarik dengan cerita pada video 

rekaman drama yang telah diputarkan . 

Namun pada kenyataannya memutarkan video rekaman drama tidak 

semudah yang dibayangkan. Hal tersebut tampak jelas pada saat peneliti secara 

langsung melakukan observasi kelas dengan mengamati proses pembelajaran dari 

tiga kelas XI IPS. Di kelas pertama waktunya habis untuk mempersiapkan media 

elektronik karena ada kerusakan, dengan terpaksa rekaman tidak dapat diputar. Di 

kelas kedua medianya sudah tersedia namun pada kenyataannya drama tidak 

terdengar jelas, pemutaran video drama tetap berlangsung bahkan diputarkan 

sampai dua kali tetapi tetap saja mereka tidak dapat menangkap suara dialog dari 

pementasan drama dengan maksimal. Sementara di kelas ketiga media elektronik-

nya sedikit terhambat namun pada akhirnya masih dapat berlangsung dan guru 

mencoba memutarkan tiga video rekaman drama dengan judul yang berbeda dan 

hasilnya sama bahwa suaranya tidak jelas sulit untuk dipahami pendengar. Siswa 

hanya mampu melihat gerak-gerik tokohnya yang suaranya tidak jelas. Karena 

kendala tersebut siswa jadi kurang motivasi untuk mengapresiasi pementasan 

dama dengan alasann rekaman videonya tidak dapat didengar dengan jelas. 

 Dramatisasi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh. Dengan 

metode dramatisasi siswa diharapkan dapat mendengar dialog secara langsung 

dengan jelas. Dalam metode dramatisasi ini para pemeran masih diperbolehkan 
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membaca naskah drama. Properti tidak begitu dibutuhkan karena tujuan dari 

dramatisasi disini sekedar untuk membantu siswa mendengarkan isi cerita dan 

dialog tokoh pada drama, sehingga siswa dapat mengapresiasi pementasan drama 

berdasarkan indikator disilabus dengan Standar Kompetensi mendengarkan. 

Dalam penelitian ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi pementasan drama 

setelah mendengarkan pementasan drama yang diperankan temannya sendiri. 

Lewat dramatisasi, dimungkinkan suatu pengetahuan, dapat menjadi sikap, dan 

kemudian menjadi tingkahlaku (penghayatan dan pengalaman) (Waluyo, 2003: 

154). 

Dipilihnya metode dramatisasi dikarenakan lebih efektif dalam 

pembelajaran drama dan menurut petunjuk guru siswa diharapkan lebih tertarik 

dalam pembelajaran karena hal tersebut belum pernah dilakukan oleh guru mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di 

atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas tentang 

“Penerapan Metode Dramatisasi Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Mengapresiasi Drama Pada Siswa Kelas XI IPS3 SMA Negri 2 Batu”.  

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

permasalahan umum yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan metode dramatisasi untuk meningkatkan 

kemampuan mengapresiasi drama pada siswa kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 2 Batu? 
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1.2.2 Bagaimanakah kemampuan siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri Batu 

dalam mengapresiasi drama sebelum diadakan tindakan dan sesudah 

diadakan tindakan? 

1.2.3 Bagaimanakah cara mengetahui peningkatan yang signifikan dalam 

menggunakan metode dramatisasi untuk meningkatkan kemampuan 

mengapresiasi drama pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Batu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini mempunyai dua tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu:  

1.3.1 Mendeskripsikan pelaksanaan metode dramatisasi untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam belajar mengapresiasi drama pada siswa 

kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Batu. 

1.3.2 Mendeskripsikan kemampuan siswa dari hasil nilai pembelajaran 

mengapresiasi drama yang dapat dicapai siswa kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 2 Batu sebelum dan sesudah menggunakan metode dramatisasi. 

1.3.3 Mendiskripsikan peningkatan yang signifikan pada kemampuan siswa 

dalam belajar mengapresiasi drama pada siswa kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 2 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik, yaitu 

dapat mencapai tujuan penelitian secara maksimal, menghasilkan laporan yang 

sistematis. Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menemukan pengetahuan baru mengenai pentingnya metode dramatisasi 

dalam pembelajaran drama. 

b. Sebagai dasar untuk meningkatkan proses dan hasil dalam 

pembelajaran mengapresiasi drama. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan pada siswa untuk mengapresiasi drama. 

b. Menambah pengetahuan siswa mengenai metode dramatisasi dalam 

pembelajaran drama. 

c. Sebagai bahan kajian guru untuk mengatasi berbagai masalah dalam 

pembelajaran drama. 

d. Menambah wawasan guru mengenai metode alternatif yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran drama untuk meningkatkan mengapresiasi 

pementasan drama pada siswa. 

e. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi guru 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk memantau sejauh mana 

peningkatan kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengapresiasi 

pementasan drama. 
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f. Siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki dalam 

mengapresiasi pementasan drama dengan menggunakan metode 

dramatisasi dan memberi siswa pengalaman belajar yang yang lebih baik. 

g. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut 

terhadap penelitian tentang pemahaman mendengarkan drama. 

 


