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ABSTRAK
Halinda 2014, Kamahiran Memerankan Tokoh pada Naskah Drama Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah
Petama Hangtuah Tanjungpinanang Tahun Pelajaran 2013/2014 oleh Halinda. Jurusan Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Tanjungpinang. Pembimbing I: Mini Andriani, S.Pd., M.Hum., Pembimbing II: Drs. Wagiman, M.Pd.
Kata Kunci : Memerankan Drama
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemahiran siswa dalam memerankan tokoh pada naskah
drama siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta Hangtuah Tanjungpinang. Populasi dalam
sampel ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta Hangtuah Tanjungpinang.
Terdiri dari 4 kelas, dengan jumlah siswa 108 siswa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 siswa
yang di ambil secara acak proposonal. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriftif kuantitatif.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes dan analisis data menggunakan
rumus (Aqid, dkk, 2011:161) untuk mencari ketuntasan belajar. Persentase yang diperoleh kemudian
ditafsirkan dalam bentuk kuantitatif dengan ketentuan jika persentase 85-100% siswa termasuk kriteria
baik sekali, 65-84 siswa termasuk kriteria baik, jika persentase 55-64% maka siswa termasuk kriteria
cukup, sedangkan persentase antara 0-54% maka siswa termasuk kriteria kurang.
Hasil penelitian yang diperoleh terhadap tes kemahiran memerankan tokoh pada naskah drama
Kartini Berdarah karya Amanatia Junda Sholikhah Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama
Hangtuah Tanjungpinang, 17 siswa mencapai tingkat ketuntasan belajar (42,5%) dan 23 siswa belum
mencapai tingkat ketuntasan belajar (57,5). Yaitu 2 siswa memperoleh nilai (5%) dengan persentase 85100% termasuk kategori berkemahiran baik sekali. 15 siswa memperoleh nilai (37,5%) dengan persentase
65-84% termasuk kategori berkemahiran baik. 6 siswa memperoleh nilai (15%) dengan persentase 5564% termasuk kategori berkemahiran cukup. Sedangkan, 17 orang siswa memperoleh nilai (42,5%)
dengan persentase 0-54% termasuk kategori berkemahiran kurang. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah
58,97%. Dari hasil penelitian data diperoleh kemahiran siswa dalam memerankan tokoh pada naskah
drama Kartini Berdarah karya Amanatia Junda Solikhah Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama
Swasta Hangtuah Tanjungpinang termasuk kategori cukup.

ABSTRACT

Halinda, 2014. Proficiency played a characther in a play Kartini Berdarah karya Amanatia Junda
solikhah student braze VIII swasta Hangtuah Tanjungpinang’s Junior High Schools year
lesson 2013/2014. Counselor I: Mini Andriani, S.Pd., M.Pd., . Counselor II: Drs.Wagiman.
M.Pd.,
Keyword: Acting out the drama
The purpose of this study to determine student proficiency in playing the character in a play student
braze VIII swasta Hangtuah Tanjungpinang’s Junior High Schools year lesson. The population in this
sample are all student braze VIII junior high schools hangtuah Tanjungpinang. Consists of 4 classes, the
number of students 108 students. The sampel in this study were 40 students drawn randomly proposonal.
The study used a quantitative descriptive analysis method.
Data collection techniques used in this study and the analysis of test data using the formula (Aqid,
(2014:161) to search for mastery learning. The persentase was then interpreted in a quanttitative form to
the provision of 85-100% if the persentage of students including both criteria splendidly, 65-84% of
students including good criteria, if the percentage of the 55-64% of students including suffient criteria,
between 0-54% whereas the persentage of students including disadvantaged criteria.
The results obtained on proficiency tests played a character in a play Kartini Berdarah work
Amanatia Junda Solikhah student braze VIII swasta Hangtuah Tanjungpinang’s Junior High Schools year
lesson, 17 students reach the level of mastery learning (42,5%) and 23 students have not reached a level
of mastery learning (57,5%). Ie 2 students gain value (5%) with the percentage of 85-100% are proficient
category. 15 students received grades (37,5%) with a persentage of 65-84% are well advanced. 6 students
received grades (15%) with a persentage of 55-64% are proficient enough. Meanwhile, 17 students
received grades (42,5%) with the percentage of 0-54% are less proficient. Average brazes adepness to
58,97 From the research, the data obtained student proficiency in playing the character in a play Kartini
Berdarah work Amanatia Junda Solikhah student braze VIII swasta Hangtuah Tanjungpinang’s Junior
High Schools year lessonincluding enough category.

1. Pendahuluan
Bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran yang saat ini cukup banyak mendapat
perhatian. Pemerintah telah menetapkan apresiasi sastra sebagai salah satu pokok bahasan ke dalam
kurikulum pengajaran bahasa indonesia di sekolah. Apresiasi dalam pembelajaran sastra di sekolah
terdapat tuntunan capaian kompetensi sastra berbicara yang termasuk ke dalam indikator penilaian.
Salah satunya kemampuan memerankan tokoh dalam naskah drama sebagai salah satu kompetensi
berbahasa dalam berbicara. Dengan menguasai keterampilan berbicara, peserta didik akan mampu
mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas sesuai konteks dan situasi pada saat dia
sedang berbicara. Dari sisi lain pengajaran apresiasi sastra dimaksudkan untuk membekali ilmu
kepada siswa, baik secara teori maupun praktik apresiasi sehingga siswa dapat mengenal, memahami,
dan menghargai karya sastra. Pengajaran sastra khususnya drama disajikan berupa teori atau praktik.
Drama dapat digunakan sebagai sarana dalam menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan
dalam berbahasa. Dengan bermain drama sikap yang dapat menumbuhkan kreativitas, sikap budi
pekerti, percaya diri, keberanian menghadapi banyak orang, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa
seni. Sebagaimana terdapat di dalam kurikulum pelajaran bahasa indonesia kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama pada standar kompetensi berbicara dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan
dengan bermain peran pada indikator memerankan tokoh sesuai karakter yang dituntut dengan lafal
yang jelas dan intonasi yang tepat. Keterampilan yang dapat dikembangkan, antara lain memahami,
menghayati, menghafal, berkomunikasi, berperan, kemampuan mengaktualisasikan diri kedalam
situasi sosial yang dihadapi. Untuk dapat mengapresiasikan drama, siswa terlebih dahulu harus
memahami unsur intrinsik yang terkandung dalam drama tersebut. Tokoh, watak, perwatakan, setting
atau latar, alur/plot, gaya, sudut pandang, suasana cerita, tema, dan unsur ekstrinsik. Jika siswa sudah

mampu mengapresiasikan unsur-unsur intrinsik drama, dengan sendirinya siswa dapat menikmati dan
mampu memerankan tokoh dalam naskah drama tersebut.
Mengingat pentingnya peranan, arti dan nilai penelitian bagi pembinaan dan pengembangan
pengajaran bahasa dan sastra indonesia, sudah saatnya dan seharusnya dilaksanakan penelitian tentang
sastra dan pengajaran sastra dalam berbagai aspeknya pada setiap jenjang pendidikan, Untuk maksud
tesebut peneliti melakukan penelitian tentang kemahiran memerankan tokoh drama siswa kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama Swasta Hangtuah Tanjungpinang memerankan tokoh pada naskah drama
“Kartini Berdarah” Karya Amanatia Junda Solikhah adapun judul penelitian ini adalah “Kemahiran
Memerankan Tokoh pada naskah drama Kartini Berdarah Karya Amanatia Junda Solikhah siswa
kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta Hangtuah Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014”.
Alasan peneliti memilih penelitian ini karena ingin melihat kemahiran siswa dalam mengapresiasikan
drama, seperti yang peneliti ketahui banyak siswa-siswi yang mempunyai bakat dalam apresiasi
drama namun tidak di laksanakan secara baik, dan mampu memerankan tokoh sesuai karakter yang di
tuntut siswa cenderung memerankan tokoh drama dengan asal-asalan, cenderung hanya untuk
memenuhi tugas dari guru dan kebanyakan siswa hanya membaca tetapi tidak meresapi karakter dan
penjiwaan di dalam tokoh naskah drama. Maka dari itu penulis ingin melihat kemahiran siswa dalam
apresiasi drama lebih mendalam lagi.
2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode dalam Penelitian ini menggunakan metode
analisis deskritif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (sugiyono 2009:14)

Berdasarkan penggunaan metode diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui
hasil mengenai Kemahiran Memerankan tokoh pada naskah drama “Kartini Berdarah” Karya Amanatia
Junda Solikhah Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta Hangtuah Kota Tanjungpinang
Tahun Pelajaran 2013/2014.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta Hangtuah Tanjungpinang
Tahun Pelajaran 2013/2014. Untuk mengukur tingkat kemahiran memerankan tokoh pada naskah drama
siswa menggunakan teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan dengan menggunakan skala pengukuran menurut sugiyono
(2009:97) rating scale yaitu data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam
pengertian kuantitatif. Apabila memerankan tokoh drama sesuai dengan penilaiannya dari segi intonasi,
lafal, dan mimik, tidak ada kesalahan mendapat skor 4, sedikit kesalahan diberi skor 3, banyak kesalahan
diberi skor 2, dan semua salah diberi skor 1. Sementara aspek penilaian menurut Arsjad dan Mukti
(1991:1) Karya sastra dalam bentuk drama ini diterapkan pada pembelajaran berbicara dalam kompetensi
dasar memerankan tokoh drama di lihat dari aspek penilaian dari segi lafal, intonasi dan mimik yang
tepat. Dengan kriteria baik sekali, baik,cukup dan kurang.

PENCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam memerankan tokoh pada naskah drama Sekolah
Menengah Pertama Swasta Hangtuah Kota Tanjungpinang masih banyak terdapat kesalahan di dalam
memerankan tokoh pada naskah drama. Kesalahan ini siswa kurang mendalami dan menghayati karakter
tokoh yang diperankan sehinggaa tidak mampu memerankan drama secara baik. Oleh karena itu, dapat
diketahui siswa berhasil atau tidak berhasil belajar secara individu. 
Jumlah siswa yang baik sekali 2 siswa
Jumlah siswa yang baik 15 siswa
Jumlah siswa yang berhasil 17 siswa
Tingkat persentase penguasaan siswa 17x100=42,5%
40
Jumlah siswa yang cukup 6 siswa
Jumlah siswa yang kurang 17 siswa
Jadi, jumlah siswa yang tidak berhasil 23 siswa
Tingkat persentase kemahiran siswa 23x100=57,5%
40

Nilai rata-rata kelas : 2359=58,97
40

4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang disajikan Bab IV dapat di ambil kesimpulan yaitu : Sebanyak 17
siswa mencapai tingkat ketuntasan dalam memerankan tokoh pada naskah drama (42,5%) dan 23 siswa
belum mencapai tingkat ketuntasan belajar (57,5). Yaitu 2 siswa memperoleh nilai (5%) dengan
persentase 85-100% termasuk kategori berkemahiran baik sekali. 15 siswa memperoleh nilai (37,5%)
dengan persentase 65-84% termasuk kategori berkemahiran baik. 6 siswa memperoleh nilai (15%) dengan
persentase 55-64% termasuk kategori berkemahiran cukup. Sedangkan, 17 orang siswa memperoleh nilai
(42,5%) dengan persentase 0-54% termasuk kategori berkemahiran kurang. Dari hasil kemahiran siswasiswi dalam memerankan tokoh pada naskah drama dari segi intonasi, lafal, mimik. Nilai rata-rata yang
diperoleh siswa-siswi kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Hangtuah Kota Tanjungpinang Tahun
pelajaran 2013/2014 dalam memerankan tokoh pada naskah drama adalah 58,97%. Dari hasil rata-rata
kelas kemahiran memerankan tokoh pada naskah drama dikategorikan cukup.
Adapun Saran dari Peneliti adalah Siswa-siswi dapat berlatih lebih kiat lagi untuk mempelajari drama
khususnya dari segi memerankan tokoh pada naskah drama dari segi intonasi, lafal, dan mimik dan guru
perlu memberikan latihan yang banyak kepada siswa-siswi dalam mempelajari drama agar siswa-siswi
dapat memerankan tokoh pada naskah drama dari segi intonasi, lafal dan mimik dapat lebih baik lagi.
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