
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

            Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, dan 

kemampuan apresiasi sastra. Salah satu materi pokok yang dipelajari siswa dalam mata 

pelajaran Bahasa dan sastra Indonesia di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu apresiasi 

sastra. Dalam Pengajaran apresiasi sastra, siswa diajarkan berbagai kemampuan apresisasi 

sastra berupa puisi, fiksi, dan drama. 

              Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran dalam pendekatan, 

metode, strategi, dan model pembelajaran. Hal ini adalah kegiatan yang dapat membuat 

proses belajar mengajar lebih tersusun rapi dan rapi. Kosasih (2010;44) menyatakan “metode 

pembelajaran merupakan cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, 

dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu”. 

                Minat siswa dalam apresiasi drama sangat kurang, karena dalam praktik di sekolah 

siswa hanya dikenalkan dengan teori-teorinya saja, seperti mengenalkan apa itu drama, tema, 

alur, plot, latar atau setting. Selain itu, dalam menghayati naskah drama yang berupa dialog 

harus dilakukan dengan tekun dan penghayatan naskah drama lebih sulit dibandingkan  puisi.              

Ini sejalan dengan pendapat Waluyo (2003:1) di sekolah-sekolah, naskah drama 

kurang diminati oleh kaum pelajar. Bila mendengar kata “drama” pasti akan membayangkan 

sebuah pentas atau panggung pertunjukan yang ceritanya tentang kisah kehidupan manusia. 

Hal ini tidak salah, karena dalam sebuah naskah memang dibuat untuk dipentaskan, bukan 

hanya untuk dibaca. Tapi dalam hal ini tidak salah juga jika sebuah naskah hanya dibaca 

tanpa dipentaskan itu bukan suatu kesalahan, drama berati perbuatan, tindakan, Kata “drama” 

berasal dari bahasa Yunani draomai,  yang berati ‘berbuat,berlaku,bertindak’, dan sebagainya 



Yusra D dan E.M yogiswara (2015:2). Jadi drama dapat kita artikan adalah sebuah cerita 

konflik manusia yang disampaikan melalui dialog  yang diperankan oleh beberapa orang, 

yang biasanya drama itu akan ditampilkan. 

          Rikrik (2006:71) mengatakan dengan drama dapat membentuk karakter yang baik, 

dalam hal ini jika peserta didik sereng memerankan yag ksatria, maka ia akan terbawa dalam 

obsesinya, juga berlaku sebaliknya bila ingin memberikan terapi penyembuhan, berikan 

karakter yang berkebalikan dengan karakter yang dimiliki peserta didik, misalnya anak yang 

malas diberi tugas memerankan anak yang rajin, anak yang tidak jujur diberi peran anak yang 

jujur, demikian seterusnya. Dilihat dari pendapat diatas diketahui bahwa dengan pelajaran 

drama memiliki hal yang positif jika seorang guru berhasil untuk memotivasi anak agar minat 

dalam drama. 

          Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dan guru Bahasa Indonesia kelas VII 

SMP  Negeri 09 Batanghari, Bapak Drs. Abek Sitanggang,  menyampaikan pada materi 

tentang menafsirkan kembali isi drama minat siswa sangat kurang. Model yang digunakan di 

dalam pembelajaran drama ini berupa example non example karena berdasarkan hasil 

wawancara sesama guru bidang studi bahasa Indonesia, belum ada yang mencoba 

menggunakan model example non example pada materi tersebut. Menghadirkan model di 

dalam pembelajaran merupakan salah satu cara untuk membuat susasana kelas yang awalnya 

guru lebih aktif dibandingkan siswa menjadi siswa yang berperan aktif dan dapat menguasai 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

          Model pembelajaran example non example bertujuan untuk mempermudah para siswa 

dalam memahami suatu defini konsep dengan menggunakan dua buah hal, yang pertama 

adalah hendak diajarkan guru kepada siswa dengan cara meminta siswa untuk melakukan 

klafikasi atau penggolongan dari example maupun non example.  



          Oleh karena itu guru harus menguasai model pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

minat siswa, karena itu peneliti memilih model pembelajaran example non example karena 

model pembelajaran example non example memiliki banyak kelebihan untuk menarik minat 

siswa dalam memahami pelajaran mengiterpretasi drama. 

         Dalam penelitian ini menjadi objek penelitian yaitu kelas VIII A SMP Negeri 09 

Batanghari. Alasannya, karena pada kelas VIII A guru bidang studi bahasa Indonesia baru 

pertama kali menghadirkan model example non example pada proses pembelajaran, dengan 

pertama kalinya menghadirkan model example non example pada kegiatan pembelajaran akan 

menimbulkan persepsi siswa terhadap media tersebut. 

        Berdasarkan paparan di atas maka dalam penelitian ini judul yang di angkat adalah 

“Implementasi Model Example Non Example untuk Meningkatkan Kemampuan 

Mengintepretasi Drama Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 09 Batanghari Tahun Ajaran 

2018/2019. 

 

1.2 Pembatasan  Masalah 

Agar langkah-langkah pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan tepat. Maka 

tidak semua masalah akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada unsur-unsur dalam 

menginterpretasi drama. Pembatas masalah pada unsur-unsur ini dikarenakan dalam indikator 

pembelajaran kelas VIII SMP siswa mempelajari unsur-unsur dalam drama.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan model example non example dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menginterpretasi drama kelas VIII A SMP Negeri 09 

Batanghari tahun ajaran 2018/2019?” 



1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan pembelajaran menggunakan 

model example non example untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menginterpretasi 

drama dengan menggunakan model example non example pada siswa kelas VIII A SMP 

Negeri Batanghari tahun ajaran 2018/2019. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1  Manfaat Praktis 

1. Memberikan masukan pada guru Bahasa Indonesia untuk pertimbangan mengenai 

alternatif  pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Memberikan masukan pada siswa dalam menginterpretasikan drama berdasarkan 

teknik drama. 

3. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan, rujukan, bagi peneliti lainnya 

terutama yang berhubungan dengan model pembelajaran example non example 

dalam menginterpretasikan drama berdasarkan unsur-unsur dalam drama. 

1.5.2  Manfaat Teoretis 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian Bahasa dan 

Sastra Indonesia khususnya mengenai implementasia model pembelajaran example non 

example dengan fokus penelitian yaitu menginterpretasikan drama sesuai unsur-unsur drama. 

 


