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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 terdapat Kompetensi 

Dasar (KD) 3.15 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama (tradisional dan 

modern) yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah dengan indikator 3.15.1 

yaitu “Setelah menonton atau membaca teks drama, peserta didik mampu 

menggali informasi tentang penjelasan drama sebagai salah satu karya sastra dan 

3.15.3 yaitu “Setelah membaca teks drama, peserta didik mampu 

mengidentifikasi unsur pembangunan naskah drama”. Namun pada kenyataannya 

kemampuan siswa dalam bermain drama masih rendah. 

Keadaan yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang memicu rendahnya kemampuan siswa dalam bermain drama, seperti 

sulitnya siswa dalam mengkomunikasikan pengetahuannya ke dalam bentuk 

tulisan karena pemahaman siswa hanya dalam sebatas teori saja. Faktor lainnya 

disebabkan karena menggunakan metode ceramah yang sifatnya monoton. 

Salah satu kompetensi dalam materi drama, yaitu siswa diminta untuk 

melakukan dialog ataupun berperan dalam drama, siswa tidak hanya mampu 

memahami materi drama, tetapi juga dapat mengidentifikasi, menjiwai, dan 

memerankan tokoh dalam bermain drama. 

Sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan 

peranan pribadi yang lebih baik bagi peserta didiknya, khusunya 

mengembangkan kognitif, afektif, psikomotorik peserta didik. Dunia penidikan 
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sekarang ini, aspek dari ketiganya sangat diperlukan demi kelancaran dan 

tercapainya keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

Dalam menjalankan tugasnya, secara ideal guru merupakan agen 

pembaharuan. Sebagai agen pembaharuan, guru diharapkan selalu melakukan 

langkah-langkah inovatif berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukannya. 

Banyak sekali wujud interaksi antara guru dan para siswanya dikarenakan 

sumber belajar yang bermacam-macam. Cara belajar dengan mendengarkan 

ceramah dari guru merupakan salah satu wujud interaksi tersebut, namun belajar 

hanya dengan mendengarkan saja, patut diragukan efektifitasnya. Langkah 

inovatif sebagai bentuk perubahan paradigma guru tersebut dapat dilihat dari 

yang merupakan tuntutan logis dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni (IPTEK) yang semakin pesat. Perkembangan iptek mengisyaratkan 

penyesuaian dan peningkatan proses pembelajaran secara berkesinambungan, 

sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lulusan dan 

keberadaan di SMP Negeri 11 Kota Jambi ini.  

Suasana pembelajaran dikelas akan lebih terasa menarik jika guru mau 

mengeksplorasi kreativitasnya untuk menyampaikan materi melalui media 

pembelajaran. Dengan melalui media grafis, audio, visual, dan audio visual yang 

sesuai dengan pokok bahasa yang sedang disampaikan sehingga ide yang 

disampaikan guru lebih mudah untuk di ikuti dan di tangkap oleh para siswa 

sehingga berakibat pada hasil dalam pembelajaran yang maksimal. 

Media pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan media pembelajaran juga 
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merupakan upaya kreatif dan sistematis untuk menciptakan pengalaman yang 

dapat membantu proses belajar siswa. Hal ini dikarenakan media berperan 

sebagai alat perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar 

sehingga murid tidak mudah bosan dalam mengikuti proses belajar-mengajar. 

Salah satu sumber media yang dapat digunakan oleh guru adalah media 

video. Media video termasuk dalam media audiovisual yang merupakan paduan 

antara suara dan gambar yang secara bersamaan dapat didengar dan dilihat. Jadi, 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pengajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar untuk 

mencapai tujuan pelajaran. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media video yang berisikan 

olah tubuh, yang mana bersumber dari penelitian Ibu Dra. Hj. Yusra Dewi, M.Pd, 

dan Ibu Pamela Mikaresti, S.Pd, M.Pd, yang diupload di channel youtoube Ibu 

Pamela Mikaresti, S.Pd, M.Pd. Pembelajaran bahasa bertujuan membantu siswa 

mengenal dirinya, budayanya, mengemukakan gagasan dan perasaan serta 

menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif. Kemampuan pada keempat 

aspek berbahasa tersebut dan mengesampingkan aspek kemampuan bersastra 

siswa. Padahal selain bersifat rekreatif, pembelajaran sastra juga bersifat 

membangun jiwa siswa melalui karya sastra, siswa dapat memahami kehidupan, 

menanamkan karakter positif, pentingnya harga diri, dan kepuasan rohani. 

(EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar. ISSN 2085 – 1243 Vol. 8. No. 2 Juli 

2016. Hal 186 – 197). 
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Dari hasil awal observasi di atas membuat peneliti ingin mengetahui 

kemampuan siswa kelas VIII A dalam penerapan media audio visual, yang mana 

dalam penerapan media ini dapat mempermudah kegiatan siswa dalam 

mempelajari olah tubuh dalam bermain drama dan juga tidak harus bergantung 

pada guru, tapi juga terfokus pada audio visual yang ditayangkan sehingga guru 

bisa melihat siswa yang mengalami kesulitan agar diberikan motivasi dan juga 

siswa bisa tetap melakukan kegiatan belajar walaupun guru berhalangan untuk 

hadir. Sehingga media audio visual ini sangat disarankan karena para siswa juga 

bisa menerapkannya walaupun sudah selesai jadwal kegiatan pembelajaran agar 

lebih efektifitas dalam melakukan interaksi belajar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

ini ialah. “Bagaimanakah kemampuan olah tubuh dalam bermain drama dengan 

menggunakan media audio visual siswa kelas VIII A SMP Negeri 11 Kota 

Jambi?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan bagaimana kemampuan olah tubuh dalam bermain drama 

dengan menggunakan media audio visual siswa kelas VIII A SMP Negeri 11 

Kota Jambi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Segi keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan peneliti, dapat menyumbangkan pengetahuan baru  dan berguna 

bagi yang membacanya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1. Sebagai pembaharuan Teknik dalam keterampilan bermain drama 

dengan menggunakan media audiovisual olah tubuh akan meningkat 

kedepannya 

2. Sebagai upaya dalam membimbing siswa dalam pembelajaran drama 

agar standar ketuntasan belajar siswa dapat tercapai. 

b. Bagi Siswa 

1. Untuk memudahkan siswa menggerakkan badannya dalam bermain 

drama. 

2. Untuk membantu siswa dalam memahami gerakan yang akan 

mereka perankan dalam bermain drama 

c. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan prestasi sekolah, 

terutama dalam keterampilan siswa saat bermain drama. 

 


