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Abstract: Language has a central role in developing students’ intellectual, social, emotional aspects
and supporting the success of their study of all subjects. One area of the study is learning
Indonesian. Learning Indonesian should improve the ability of learners to communicate in
Indonesian well, both orally and in writing, as well as foster an appreciation of the work of
Indonesian literature. This study described how the teaching of literature using socio-drama in
converting texts resulted from observations into dialog texts in the Indonesian subjects at the high
school level. The subjects were vocational high-school students of class X MM-2 SMK Antartika 2
Sidoarjo. The data were collected by using observation sheet, students’ learning outcomes, and
questionnaire sheet. The data analysis was conducted using qualitative descriptive technique. The
results of this study were in the form of data of the observation sheets, of the students’ learning
outcomes, and of the questionnaire sheet relating the use of socio-drama on the material of
converting texts of the report observations into the dialog text.
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PENDAHULUAN
Bahasa memiliki peran sentral perkembangan intelektual, sosial, emosional peserta didik, dan

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Salah satu bidang studi adalah
pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar,
baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan
manusia Indonesia.

Agar proses belajar-mengajar berjalan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran, guru
sebaiknya menentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan sebelum melakukan proses
belajar-mengajar. Pemilihan suatu pendekatan dan metode tentu harus disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran dan sifat materi yang akan menjadi objek pembelajaran. Pembelajaran dengan
menggunakan banyak metode akan menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih
bermakna. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak siswa yang belum dapat mengonversi teks
hasil observasi ke dalam teks dialog. Karena itu, dibutuhkan metode yang tepat.

Dalam dunia pendidikan, berbagai macam ragam metode pengajaran, salah satunya metode
sosio-drama dan bermain peran. Menurut Brown (2005) sosio-drama adalah metode belajar yang
menciptakan pemahaman yang mendalam mengenai sistem sosial yang membentuk kita secara
individu dan kolektif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membutuhkan metode pengajaran sastra untuk
mengatasi masalah pada materi mengonversi teks hasil observasi ke dalam teks dialog. Karena itu,
penulis mengangkat judul “Pengajaran Sastra dengan Metode Sosio-Drama pada Materi
Mengonversi Teks Hasil Observasi ke dalam Teks Dialog Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat
Sekolah Menengah Atas”. Penelitian ini mendeskripsikan pengajaran sastra dengan metode sosio-
drama pada materi mengonversi teks hasil observasi ke dalam teks dialog mata pelajaran bahasa
Indonesia tingkat Sekolah Menengah Atas.
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KAJIAN PUSTAKA
Metode Sosio-drama

Metode sosio-drama adalah teknik yang bertalian dengan studi kasus. Tetapi kasus tersebut
melibatkan individu manusia dan tingkah laku mereka atau interaksi antarindividu tersebut dalam
bentuk dramatisasi. Para siswa dapat berpartisipasi sebagai pemain dengan peran tertentu atau
sebagai pengamat (observer) yang bergantung pada tujuan-tujuan dari penerapan teknik tersebut
(Emzir, 2015:271). Roestiyah (dalam Emzir, 2015:271) mengatakan bahwa metode sosio-drama
ialah dapat mendramatisasi tingkah laku atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam
hubungan sosial antarmanusia. Adapun roll-playing ketika siswa bisa berperan atau memainkan
peran dalam dramatisasi masalah sosial/psikologis.

Teks Laporan Hasil Observasi
Teks merupakan satuan bahasa yang mengandung pikiran dengan struktur yang lengkap.

Salah satu bagian dari teks adalah teks laporan hasil observasi. Purwitasari (2014:297)
mendefinisikan teks sebagai ungkapan bahasa yang menurut isi, sintaksis, pragmatik merupakan
suatu kesatuan. Teks yang baik harus mengungkapkan gagasan-gagasan atau gambaran-gambaran
yang ada dalam kehidupan. Gagasan-gasasan atau gambaran-gambaran tersebut dituangkan dalam
bentuk bahasa yang berupa penceritaan, lazimnya dalam bentuk drama dan prosa maupun untaian
kata-kata.

Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum/melaporkan sesuatu berupa hasil dari
pengamatan (observasi). Teks laporan juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi
mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau
menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia,
atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Dialog merupakan proses komunikasi antara 2 atau
lebih agen, dalam dialog makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan
pragmatis http://adrianade.blogspot.com/2013/06/pengertian-dialog.html

Pengajaran Sastra dengan Metode Sosio-drama
Langkah-Langkah Bermain Drama

Langkah-langkah bermain peran sebagai berikut: 1) guru harus menerangkan kepada siswa
untuk memperkenalkan teknik ini bahwa dengan jalan sosio-drama siswa diharapkan dapat
memecahkan masalah sesuai dengan perannya dan siswanya yang lain jadi penonton dengan tugas-
tugas tertentu pula; 2) guru harus memilih dengan menarik sehingga siswa tergerak untuk berusaha
memecahkan masalah itu; 3) agar siswa memahami peristiwanya, maka guru harus bisa
menceritakan sambil untuk mengatur adegan pertama; 4) bila ada kesediaan sukarela dari siswa
untuk berperan, harap ditanggapi tetapi guru harus mempertimbangkan apabila ia tepat untuk
perannya itu. Bila tidak, ditunjuk saja siswa yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta
pengalaman seperti yang diperankan (Emzir, 2015:272).

Tujuan Penggunaan Metode Bermain Drama
Tujuan penggunaan metode bermain drama adalah 1) belajar dengan berbuat: para siswa

melakukan peranan tertentu sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk
mengembangkan keterampilan-keterampilan interaktif; 2) belajar melalui peniruan: para siswa
pengamat drama menyamakan diri dengan pelaku dan tingkah laku mereka; 3) belajar melalui
balikan: para pengamat mengomentari perilaku para pemain/pemegang peran yang telah
ditampilkan; 4) belajar melalui pengkajian, penilaian, dan pengulangan: para peserta dapat
memperbaiki keterampilan-keterampilan mereka dengan mengulanginya dalam penampilan
berikutnya (Emzir, 2015:273).
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Organisasi Bermain Drama
Pola organisasi disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang menuntut bentuk partisipasi umum

tertentu, yaitu pemain, pengamat, dan pengkaji. Ada tiga organisasi, yang dipaparkan oleh Hamalik
(Emzir, 2015:272), yaitu sebagai berikut. 1) Bermain peran tunggal (single role-play). Mayoritas
siswa bertindak sebagai pengamat terhadap permainan yang sedang dipertunjukkan (sosio-drama).
Tujuannya adalah membentuk sikap dan nilai. 2) Bermain peran jamak (multi role-play). Para siswa
dibagi-bagikan menjadi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang sama dan penentuannya
disesuaikan dengan banyaknya peran yang dibutuhkan. Tiap peserta memegang dan memainkan
peran tertentu alam kelompoknya masing-masing. 3) Peranan ulangan (role repetition). Peranan
utama dalam suatu drama atau simulasi dapat dilakukan oleh setiap siswa bergiliran. Dalam situasi
seperti ini setiap siswa belajar melakukan, mengamati, dan membandingkan perilaku yang
ditampilkan oleh pemeran sebelumnya. Untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan
interaktif, digunakan pendekatan peranan ulangan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu bersifat

deskriptif. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan pengajaran sastra dengan
metode sosio-drama pada materi teks laporan hasil observasi.

Subjek penelitian yaitu kelas X MM-2 yang terdiri atas 38 peserta didik di SMK Antartika 2
Sidoarjo. Data penelitian yang akan diperoleh 1) Hasil observasi tentang pengajaran sastra dengan
metode sosio-drama; 2) Hasil angket tentang pengajaran sastra dengan metode sosio-drama; dan 3)
Nilai peserta didik.

Instrumen atau alat pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 1) Lembar
observasi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dengan metode sosio-drama, 2) Lembar
respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan metode sosio-drama, 3) Hasil belajar peserta
didik diukur dengan (1) kelancaran berbicara, (2) penggunaan gramatika dalam kalimat.

Prosedur penelitian dalam penelitian ini 1) meminta surat izin penelitian untuk melaksanakan
penelitian, 2) penyusunan instrumen penelitian yang berupa lembar observasi peserta didik, lembar
respon peserta didik terhadap metode sosio-drama, dan lembar hasil belajar peserta didik. 3)
Analisis data, data yang akan diperoleh dianalisis oleh peneliti, yaitu dengan mengolah data
observasi peserta didik, respon peserta didik tentang pembelajaran metode sosio-drama.

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan teknik 1) peneliti mengamati dan
mengisi lembar observasi tersebut selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung, 2) Data hasil
belajar peserta didik, 3) Setelah kegiatan belajar dan mengajar berakhir, peserta didik mengisi
angket untuk memberikan tanggapan terhadap pembelajaran dengan metode sosio-drama.

Untuk menjawab rumusan masalah akan digunakan analisis terhadap proses kegiatan belajar
mengajar yang meliputi 1) data hasil observasi akan membantu peneliti untuk mengetahui
pembelajaran dengan metode sosio-drama, 2) pengisian lembar observasi dilakukan observer pada
saat proses pembelajaran berlangsung, 2) hasil belajar peserta didik akan diperoleh dari (a)
kelancaran berbicara, (b) penggunaan gramatika dalam kalimat, 3) angket untuk mengetahui respon
peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan metode sosio-drama. Angket diberikan pada
masing-masing peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung. Angket yang diberikan
merupakan angket tertutup yang berisi enam butir pertanyaan.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
ANALISIS DATA

Pembelajaran di SMK Antartika 2 Sidoarjo dengan menggunakan metode sosio-drama
dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, yaitu Selasa, 5 Februari 2015. Proses pembelajaran dengan
menggunakan metode sosio-drama berlangsung selama 180 menit, mulai pukul 10.00 WIB sampai
dengan pukul 13.30 WIB. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berjumlah 38 peserta didik.

Mereka berkelompok yang sudah ditentukan sebelumnya dan terbentuk delapan kelompok.
Selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung, peserta didik terlihat sangat aktif dan
bersemangat berbicara, meskipun ada beberapa peserta didik yang ribut dengan temannya.
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Pada saat peserta didik berbicara di depan kelas dengan menggunakan metode sosio-drama
ini, mereka sangat senang. Mereka saling bertanya secara bergantian berdialog. Setelah penerapan
metode sosio-drama berakhir, guru memberikan refleksi berupa pertanyaan tentang apa saja yang
telah dipelajari peserta didik dengan menggunakan metode sosio-drama. Sebagian besar peserta
didik sangat bersemangat dan aktif menyimpulkan hasil belajar dengan baik. Peserta didik
menyimpulkan bahwa mereka telah mengerti bagaimana cara berdialog tentang teks laporan hasil
observasi.

Peneliti mendapatkan nilai dari proses pembelajaran peserta didik kelas X MM-2 dengan
menggunakan metode sosio-drama. Penilaian metode sosio-drama berdasarkan pada tiga aspek
yaitu (1) kelancaran berbicara dan (2) penggunaan gramatika dalam kalimat. Tabel berikut
merupakan data hasil nilai peserta didik dengan menggunakan metode sosio-drama.

No. Nama Peserta Didik
Aspek Penilaian

Nilai

1 2 3

1 ILWS 82 82 83 82,3

2 IMOS 86 85 87 86,0

3 IMOCT 83 83 82 82,7

4 INYR 80 82 84 82,0

5 INGN 82 82 85 83,0

6 INPSR 84 84 86 84,7

7 INGPR 83 83 85 83,7

8 IRYLK 80 80 82 80,7

9 IRTJL 84 84 85 84,3

10 JGRS 82 82 85 83,0

11 KSMR 86 86 86 86,0

12 KIVN 84 84 82 83,3

13 LMH 83 82 85 83,3

14 LPRA 86 86 86 86,0

15 LNTI 72 70 85 75,7

16 LCID 83 82 85 83,3

17 LSTM 82 82 82 82,0

18 LGD 84 84 86 84,7

19 LNAS 80 80 85 81,7

20 LAGL 86 86 86 86,0

21 LTHL 84 86 87 85,7

22 MRZE 75 62 70 69,0

23 MSHL 86 86 86 86,0

24 MGHW 86 86 87 86,3

25 MPJL 86 86 86 86,0

26 MGFR 82 75 75 77,3

27 MGMY 82 82 84 82,7

28 MRTW 80 80 82 80,7

29 MISR 82 82 84 82,7

30 MIPK 86 86 86 86,0

31 MRAV 88 86 88 87,3
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No. Nama Peserta Didik
Aspek Penilaian

Nilai

1 2 3

32 MLRP 80 82 75 79,0

33 MLAH 82 83 85 83,3

34 MFYH 88 87 88 87,7

35 MRFZ 83 83 85 83,7

36 MARS 88 87 88 87,7

37 MOK 84 84 87 85,0

38 MICH 82 82 84 82,7

Rata-Rata Nilai Kelas 83,2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai peserta didik yang tertinggi yaitu 87 dan nilai
terendah adalah 69. SKM Bahasa Indonesia di SMK Antartika 2 Sidoarjo yaitu 75. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa metode sosio-drama tema Laporan Hasil Observasi telah memenuhi
standar kelulusan minimal.

Peneliti juga menggunakan angket untuk mengetahui respon peserta didik terhadap
pembelajaran menggunakan metode sosio-drama. Angket diberikan pada masing-masing peserta
didik setelah proses pembelajaran berlangsung. Angket yang diberikan merupakan angket tertutup
yang berisi enam butir pertanyaan.

Tabel Angket Penerapan Metode Sosio-drama
No Pertanyaan Opsi Jawaban

SS S KS TS
1 Anda merasa senang

mengikuti PBM bahasa
Indonesia dengan
menggunakan metode sosio-
drama.

31 7 - -

2 Metode sosio-drama mudah
digunakan.

22 16 - -

3 Pemilihan metode sosio-
drama sesuai untuk
keterampilan berbicara
bahasa Indonesia.

23 12 3 -

4 Metode sosio-drama
membuat Anda bersemangat
dalam belajar bahasa
Indonesia.

24 14 - -

5 Metode sosio-drama dapat
membantu Anda dalam
berbicara bahasa Indonesia.

7 31 4 -

6 Anda lebih berani berbicara
bahasa Indonesia pada tema
Laporan Hasil Observasi
setelah menggunakan
metode sosio-drama.

20 17 3 -

Data hasil observasi juga membantu peneliti untuk mengetahui penerapan metode sosio-
drama. Pengisian lembar observasi dilakukan observer pada saat proses pembelajaran
menggunakan metode sosio-drama. Tabel berikut merupakan hasil observasi selama proses
pembelajaran di kelas X MM-2 dengan menggunakan metode sosio-drama.
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Tabel Lembar Observasi Penerapan Metode Sosio-drama

No Indikator/Aspek yang diamati 1 2 3 4

1
2

3

Kegiatan Awal
Situasi kelas nyaman dan kondusif.
Peserta didik bersemangat mengikuti
apersepsi.
Peserta didik memperhatikan dengan baik
saat pengajar menyampaikan maksud dan
tujuan pembelajaran.

√

√

√

4

5

6

7

8

9

10

Kegiatan Inti
Peserta didik memperhatikan penjelasan
yang diberikan pengajar tentang langkah-
langkah penggunaan metode sosio-drama.
Peserta didik memperhatikan saat guru
memberikan contoh
Peserta didik bertanya apabila ada hal
yang kurang jelas atau tidak dimengerti.
Peserta didik memahami petunjuk
penggunaan metode sosio-drama.
Peserta didik aktif berbicara dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan metode
sosio-drama.
Peserta didik tidak mengalami kesulitan
dalam mengajukan maupun menjawab
pertanyaan.
Pembelajaran dengan menggunakan
metode sosio-drama berjalan lancar dan
sesuai dengan yang direncanakan.

√

√

√

√

√

√

√

11
Penutup
Peserta didik mampu menyimpulkan hasil
belajar.

√

Keterangan: 1 = Kurang Baik
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Sangat Baik

PEMBAHASAN
Berdasarkan pada penelitian dengan menerapkan metode sosio-drama, peneliti mendapati

beberapa temuan pada penelitian tersebut. Temuan yang pertama yaitu dengan adanya penerapan
metode sosio-drama, peserta didik menjadi sangat kompak dalam bekerja sama dengan kelompok.
Selain itu metode sosio-drama membuat peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran
bahasa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada saat metode sosio-drama diterapkan di kelas X
MM-2, peserta didik menjadi lebih aktif.

Dengan adanya penerapan metode ini para peserta didik lebih berani untuk berbicara, karena
di dalam metode tersebut para peserta didik dianjurkan untuk lebih aktif berbicara. Menurut Leo
Kanner (dalam Anggani, 2000:55) bahwa keuntungan dari bermain peran tentang persepsi
pendengaran dapat membentuk: (a) meningkatkan motivasi, minat, percaya diri, dan membantu
membentuk kepribadian anak; (b) belajar menggunakan bahasa dengan baik agar dapat menjalin
pertemanan (perkembangan emosional); (c) meningkatkan kemampuan bicara; (d) belajar
mengungkapkan diri secara spontan; (e) memiliki kekuatan ingatan pendengaran; (f) memahami,
menghubungkan dan mengutarakan pengetahuannya dalam bentuk bahasa yang ekspresif.

Keberanian peserta didik untuk berbicara diperkuat oleh hasil angket yang disebar oleh
peneliti pada peserta didik. Hasil angket pada butir keenam menjelaskan bahwa lebih dari separuh
peserta didik menyatakan bahwa mereka setuju untuk lebih berani berbicara setelah menggunakan
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metode sosio-drama. Sedangkan hanya sedikit peserta didik yang menyatakan tidak setuju pada
poin keenam angket tersebut.

Data dari hasil penilaian kemampuan berbicara peserta didik kelas X MM-2 SMK Antartika 2
Sidoarjo diketahui sebanyak 83,2% peserta didik memenuhi standar kelulusan minimal, dan 16,8%
peserta didik tidak memenuhi standar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan
berbicara peserta didik kelas X MM-2 pada tema Laporan Hasil Observasi telah memenuhi standar
kelulusan minimal.

SIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) penerapan

metode sosio-drama pada peserta didik kelas X MM-2 SMK Antratika 2 Sidoarjo berjalan dengan
baik. Keinginan peserta didik kelas X MM-2 untuk mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia
sangat terlihat dan mereka tertarik dengan adanya penerapan metode sosio-drama. Proses
pembelajaran sendiri berjalan dengan baik dan sangat lancar. Para peserta didik sangat antusias dan
lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran, 2) hasil belajar peserta didik kelas X MM-2
SMK Antartika 2 Sidoarjo diketahui sebanyak 83,2% peserta didik memenuhi standar kelulusan
minimal dan 16,8% peserta didik tidak memenuhi standar.
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