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ABSTRAK   
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Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan buku ajar drama adalah 
perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran drama di SMA. 
Perangkat pembelajaran sebaiknya memuat materi yang dapat digunakan sebagai 
bekal untuk mempelajari materi berikutnya, khususnya mengapresiasi pementasan 
drama, memerankan drama, dan menulis teks atau naskah drama. Selanjutnya 
yang menjadi permasalahan dalam penilitian ini bahwa, fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa materi yang digunakan di SMA belum sepenuhnya memadai 
dengan kebutuhan. Selain itu. guru juga kesulitan dalam membelajarkan materi 
drama, karena minat siswa terhadap pembelajaran drama masih rendah. Bahkan 
untuk mencari sumber belajar yang relevan guru mengalami kesulitan. Sumber 
belajar yang dimaksud adalah buku ajar yang dapat dijadikan penunjang 
kompetensi yang akan ditargetkan, yaitu materi tentang naskah dan unsur-unsur 
drama.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari pengembangan ini 
adalah: (1) mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran apresiasi naskah 
drama dan (2) mengembangkan buku ajar yang berisi deskripsi materi pelajaran 
apresiasi naskah drama.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan mengggunakan 
model Prosedural. Model prosedural dikembangkan berdasarkan desain model 
sistem pembelajaran Dick dan Carey (1985. 

Prosedur dalam pengembangan perangkat pembelajaran drama ini terdiri 
dari tiga tahap kegiatan yang meliputi: 1) tahap persiapan, 2) tahap uji coba, 3) 
tahap revisi. Tahap persiapan meliputi; studi pendahuluan, mempersiapkan desain, 
dan  mengembangkan perangkat pembelajaran. Tahap uji coba terdiri dari uji 
kelompok ahli yang terdiri dari ahli drama dan ahli pembelajaran drama, uji 
kelompok guru (tiga guru Bahasa dan Sastra Indonesia), sedangkan uji kelompok 
kecil terdiri dari 15 siswa di SMA. Tahap akhir atau tahap revisi dilakukakan 
apabila terdapat kelemahan atau kekurangan dari komponen rencana pelaksanaan 
dan buku ajar yang diuji cobakan, sedangkan komponen dari perangkat 
pembelajaran yang dianggap tepat atau memiliki kekuatan akan tetap 
diaplikasikan.   

Hasil pengembangan berdasarkan kegiatan uji coba kelompok ahli, 
kelompok guru, dan kelompok siswa adalah komponen rencana pelaksanaan 
pembelajaraan (RPP) dan buku ajar drama. Komponen yang dihasilkan dalam 
RPP adalah bentuk dan isi, sedangkan yang dihasilkan dari buku ajar adalah 
komponen, isi, bahasan, dan kreativiatas penyajian. Komponen dari rencana 
pelaksanaan pembelajaran drama yang dihasilkan antara lain; identitas, media dan 
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sumber bahan, skenario kegiatan, alokasi waktu dan penilaian. Isi dari rencana 
pelaksanaan pembelajaran memuat materi sejarah, unsur-unsur, dan jenis drama. 
Selanjutnya, produk kedua yang dihasilkan adalah komponen buku ajar yang 
terdiri dari tema, unit pembelajaran, kompetensi dasar, indikator, tujuan kegiatan, 
petunjuk kegiatan, uraian,  dan daftar bacaan. Buku ajar ini berisi uraian atau 
konsep teoritis,  latihan atau tugas-tugas, dan refleksi. Bahasan dalam buku ajar 
yang dihasilkan adalah sejarah, unsur-unsur, dan jenis-jenis drama. Kreativitas 
dalam buku ajar tampak pada warna, bentuk dan ukuran huruf, penataan 
komponen buku ajar. Rencana pelaksanaan dan buku ajar drama yang dihasilkan 
ini digunakan untuk menanamkan pengetahuan dasar tentang drama yaitu, sejarah, 
unsur-unsur dan jenis-jenis drama. Pengetahuan dasar ini sebagai prasyarat dalam 
menempuh kompetensi mengapresiasi pementasan drama, memerankan drama, 
dan menulis naskah drama.  

Berdasarkan hasil pengembangan ini, maka dapat diketahui ketepatan dari 
setiap komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, diketahui pula 
kebenaran substansi dan keterbacaan dan buku ajar yang dikembangkan. Oleh 
karena itu, perangkat pembelajaran drama yang dihasilkan dapat digunakan untuk 
pembelajaran drama di SMA. Perangkat pembelajaran yang berupa rencana 
pelaksanaan pembelajaran, dapat digunakan guru sebagai panduan atau arahan 
dalam membelajarkan drama, sedangkan buku ajar dapat digunakan guru dan 
siswa sebagai sumber belajar materi drama.  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian pengembangan ini, 
antara lain; (1) penelitian pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan tidak hanya 
pada tataran uji ahli, uji guru, dan uji kelompok siswa, akan tetapi dapat 
ditambahkan pada uji lapangan (siswa), dan (2) penelitian pengembangan bisa 
diperluas untuk kompetensi mata pelajaran yang lain.     


