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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi kegiatan bermain drama yang dilakukan siswa

penerima beasiswa darmasiswa, KNB dan U to U Balai Bahasa Universitas
Pendidikan Indonesia. Kegiatan drama digagas sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang
berdampak pada peningkatan keterampilan berbicara siswa. Dari hasil penelitian yang
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dapat diketahui kegiatan drama
dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa BIPA Balai Bahasa Universitas
Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas drama mampu
meningkatkan kemampuan pelafalan kata dengan jelas, memperkaya perbendaharaan
kosakata, meningkatkan penggunaan kata sesuai makna dan konteksnya, mengurangi
rasa malu dan takut melakukan kesalahan dalam berbahasa, meningkatkan
kepercayaan diri dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia, dan mengenalkan
khazanah sastra dan budaya Indonesia berupa cerita rakyat yang menjadi alur cerita.
Drama sebagai media keterampilan berbicara memiliki dampak positif dan efektif
dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Setelah kelas drama
selesai, siswa menjadi lebih percaya diri dalam berbicara dan tidak lagi mengalami
kendala komunikasi karena kemampuan bahasa yang meningkat. Selain
meningkatnya keterampilan berbicara, siswa pun memiliki keterampilan tari
tradisional Indonesia. Drama yang dipentaskan siswa diintegrasikan dengan kelas tari
sehingga menjadi kesatuan pentas yang harmonis. Kegiatan drama dan tari tidak
hanya meningkatkan keterampilan berbahasa tetapi juga meningkatkan pemahaman
budaya.

Kata kunci: drama, keterampilan berbicara, budaya

ABSTRACT
This research is motivated by drama play activities carried out by students

who receive darmasiswa scholarships, KNB and U to U Language Center of the
Universitas Pendidikan Indonesia. The drama activity was conceived as an
extracurricular activity which had an impact on improving students' speaking skills.
From the results of the research carried out using descriptive methods, it can be seen
that drama activities can improve the language skills of students at the Language
Center of the Universitas Pendidikan Indonesia. The results showed that drama
classes were able to improve the ability to pronounce words clearly, enrich
vocabulary, increase the use of words according to their meaning and context, reduce
shyness and fear of making mistakes in language, increase self-confidence in speaking
in Indonesian, and introduce literature and Indonesian culture is in the form of
folklore which is the storyline. Drama as a medium for speaking skills has a positive
and effective impact on developing students' ability to communicate. After the drama
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class is finished, students become more confident in speaking and no longer
experience communication constraints because of increased language skills. In
addition to increasing speaking skills, students also have traditional Indonesian
dance skills. The drama staged by the students was integrated with the dance class so
that it became a harmonious stage unit. Drama and dance activities not only improve
language skills but also enhance cultural understanding.

Keyword: drama, speaking skills, culture

Pendahuluan

Berbicara merupakan jenis keterampilan produktif yang harus dimiliki siswa

BIPA. Melalui kegiatan berbicara, siswa dapat melancarkan pelafalan, mengetahui

kosakata baru, memahami makna kosakata, dan menggunakan kosakata secara

fungsional. Tidak hanya itu, kegiatan berbicara juga dapat membangun kepercayaan

diri penutur bahasa. Hal ini menjadi bekal bagi pemelajar bahasa untuk dapat

berkomunikasi dengan baik dan percaya diri. Banyak pemelajar bahasa yang merasa

malu atau memiliki kesulitan berbicara bukan karena ketidakmampuan berbahasa,

melainkan karena rasa tidak percaya diri. Untuk menyiasati kendala personal tersebut,

perlu dilakukan berbagai upaya yang menyenangkan agar pemelajar bahasa dapat

menguasai kepercayaan diri dan mengurangi rasa malunya. Salah satu cara yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri sekaligus meningkatkan keterampilan

berbahasa ialah dengan menggunakan drama sebagai media pembelajaran bahasa.

Dalam konteks kemampuan produktif berbahasa, drama mampu meningkatkan

keterampilan berbahasa pemelajar bahasa. Dalam drama, pemelajar bahasa dilatih

untuk dapat melafalkan dialog dengan benar dan menghafalkannya dengan baik. Hal

ini menjadi stimulus bagi pemelajar bahasa dalam meningkatkan kemampuan

berbahasanya karena pemelajar dikondisikan dalam situasi ‘bermain’. Pemelajar

berada dalam kondisi ‘bermain’ ketika melafalkan dialog sebab dialog dalam drama

acap kali dibuat dengan alami sebagaimana komunikasi sehari-hari. Selain itu, gerak

dan interaksi (respons) antarpemain menjadikan dialog dalam drama terasa alami dan

menyenangkan. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya beberapa dialog yang

kurang fleksibel dan terkesan berat. Namun pada kenyataannya, drama mampu

meningkatkan keterampilan berbicara pemelajar bahasa karena pemelajar

dikondisikan untuk mengulang dialog yang sama secara simultan. Hal ini berdampak

pada kefasihan dalam melafalkan kata dan kalimat.
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Hal tersebut selaras dengan yang dilakukan Atas (2015) yang menggunakan

drama sebagai media pembelajaran bahasa Inggris. Dalam penelitiannya, Atas

menyebutkan bahwa drama dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, terlebih

dalam hal pelafalan kosakata. Siswa-siswa tidak lagi bermasalah dengan pengucapan

kosakata, tidak takut untuk membuat kesalahan dalam berbahasa, dan menjadi lebih

bersemangat ketika berbicara. Penelitian yang dilakukan Atas menunjukkan bahwa

drama dapat menjadi media pembelajaran berbicara yang efektif untuk meningkatkan

keterampilan berbahasa siswa.

Penelitian ini berfokus pada penggunaan drama cerita rakyat Indonesia yang

dimainkan oleh siswa BIPA Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia.

Penggunaan drama sebagai media keterampilan berbicara memang bukan hal baru.

Namun penggunaan drama sebagai media keterampilan berbahasa yang berupa

pementasan secara utuh oleh siswa BIPA belum banyak dilakukan di Indonesia.

Penggunaan drama sebagai media keterampilan berbicara lebih banyak dilakukan

dalam bentuk metode bermain peran dalam pembelajaran di kelas. Penggunaan drama

sebagai media pembelajaran bahasa dimaksudkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler

yang bertujuan meningkatkan keterampilan berbahasa siswa BIPA. Selain itu,

penggunaan drama sebagai media pembelajaran bahasa juga merupakan kegiatan

integratif dengan pembelajaran budaya Indonesia untuk kelas tari. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa drama sebagai media pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler

mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam berbahasa. Hal itu terbukti dengan

peningkatan keterampilan berbahasa siswa (tingkat dasar dan menengah) dalam

melafalkan kosakata dan menggunakannya sesuai makna dan konteks kalimat. Selain

itu, drama pun memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai cerita rakyat

Indonesia. Melalui alur cerita, siswa memahami tafsir budaya Indonesia melalui

dialog, tari, riasan wajah, dan kostum yang sesuai konteks cerita.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan

untuk mendeskripsikan kaitan antara penggunaan drama sebagai media pembelajaran

dengan keterampilan berbahasa siswa BIPA. Data yang digunakan dalam penelitian

ini ialah drama yang diangkat dari cerita rakyat Indonesia yang berjudul Lelaki yang
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Menikahi Bidadari. Drama tersebut diangkat dari cerita rakyat yang berjudul Jaka

Tarub. Cerita rakyat tersebut adaptasi dan ditulis ulang oleh guru BIPA di Balai

Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia yaitu Burhan Sidiq. Pemain dalam drama

Lelaki yang Menikahi Bidadari merupakan siswa BIPA penerima beasiswa

darmasiswa, KNB, dan U to U yang belajar di Balai Bahasa Universitas Pendidikan

Indonesia. Kegiatan drama dilakukan selama lebih kurang 2 bulan yang dimulai pada

pertengahan Januari hingga April 2019. Data penelitian difokuskan pada pelafalan

dialog yang diucapkan siswa sebab beberapa siswa kesulitan mengucapkan beberapa

huruf dan kata. Selain itu, pengetahuan kosakata siswa juga menjadi bagian yang

diperhatikan dalam penelitian ini. hal ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan

drama sebagai sebuah media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan

berbicara.

Pembahasan

Sastra dapat menjadi media yang efektif bagi banyak orang untuk melakukan

berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hal non sastra, seperti memusikalisasi puisi,

berpidato, menulis kreatif, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijadikan

sebagai media pembelajaran. Begitupun halnya dengan drama yang memiliki dimensi

sebagai sastra dan seni. Sebagai sebuah karya sastra, drama dapat dikaji dari segi

kesastraan meliputi unsur pembangunnya seperti alur, tokoh, latar, dan gaya bahasa.

Selain itu, aspek interteks yang terdapat dalam drama juga dapat dikaji dalam

kaitannya sebagai teks sastra. Sementara sebagai sebuah seni, drama dapat diapresiasi

dalam bentuk pertunjukan. Sebagai sebuah karya seni (pertunjukan), drama mencakup

tiga unsur utama, yaitu unsur naskah, pementasan, dan penonton (Damono, 1983, hlm.

23). Dalam konteksnya sebagai seni, drama memiliki elemen yang lebih kompleks

karena meliputi tiga unsur utama yang di dalamnya terdapat komposisi pentas, tata

busana, tata rias, pencahayaan, tata suara; unsur sutradara; dan pemain. Dalam

konteks sebagai seni, drama tidak hanya berfokus pada bentuk pertunjukan, tetapi

juga pada dialog yang diucapkan pemain karena drama sebagai sastra (naskah) sudah

ditransformasi dan dialognya diartikulasikan oleh pemain di atas panggung. Jadi, baik

drama sebagai sastra dan seni, sama-sama memiliki kekuatan pada dialog–selain

unsur pendukung pertunjukan juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan.
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Dalam sebuah pertunjukan, terdapat aktivitas berbahasa sebab apresiator tidak hanya

menonton serangkaian lakuan, segala rupa, bentuk, suara, tetapi juga masuk dalam

tindak berbahasa tertentu (He, 2006, 18). Dapat disimpulkan bahwa drama baik dalam

konteks sebagai sastra maupun sebagai seni, keduanya sama-sama memiliki

kemampuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, baik itu kemampuan

reseptif melalui kegiatan membaca naskah dan menyimak dialog, maupun

kemampuan produktif meliputi kegiatan menulis dialog (naskah) dan melafalkan

dialog dalam naskah. Bahasa (dialog) menjadi penyampai gagasan yang efektif dalam

drama, baik dalam konteks sebagai teks sastra maupun dalam konteks kelisanan di

atas panggung (Fahmi, 2017, 35).

Drama mampu menjadi kegiatan efektif dalam belajar bahasa, baik dalam

konteks bahasa pertama atau bahasa kedua. Dalam drama, dialog disusun berdasarkan

jalinan alur yang logis. Bahasa drama memungkinkan untuk meningkatkan

keterampilan bahasa seseorang sebab dialog akan terus diucapkan secara berulang.

Pengulangan pelafalan tersebut dapat melatih artikulasi, intonasi, pemaknaan

kata–kalimat, dan penggunaannya sesuai dengan konteks situasi. Kekuatan drama

yang bertumpu pada bahasa (dialog) mampu menjadikan drama sebagai media

pembelajaran bahasa yang efektif dan interaktif. Drama dapat menjadi media

pembelajaran efektif karena adanya kalimat yang dibuat menjadi dialog dan sesuai

dengan penggunaan sehari-hari. Dialog dalam drama bersifat fungsional dan dapat

diterapkan dalam kehidupan nyata. Drama pun dapat menjadi media pembelajaran

yang interaktif karena mengandung kalimat yang menjadi dialog antartokoh dan

pengucapannya disertai gerak, intonasi, ekspresi, dan emosi. Selain itu, ketika sudah

menjadi pertunjukan, dialog dalam drama berkaitan dengan elemen lain seperti musik,

pencahayaan, kostum, riasan wajah, dan penonton. Hal inilah yang menjadikan drama

menjadi media pembelajaran yang menarik minat pemelajar bahasa, minimal dari

pemanjaan visual (warna dalam kostum, cahaya, dan riasan wajah) dan keriuhan

suasana pentas (musik dan respons penonton).

Drama yang dipentaskan siswa BIPA Balai Bahasa Universitas Pendidikan

Indonesia merupakan kegiatan pertama yang dijadikan sebagai kegiatan

ekstrakurikuler selama program BIPA diselenggarakan di Balai Bahasa Universitas

Pendidikan Indonesia. Pada mulanya, kelas drama ini ditujukan untuk siswa BIPA
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level menengah. Namun siswa pada level dasar pun tertarik berpartisipasi aktif dalam

drama. Alasan siswa tingkat dasar tertarik berpartisipasi dalam drama ialah karena

mereka belum pernah memiliki pengalaman pentas, ingin menerapkan kemampuan

berbahasanya, dan ingin terlibat dalam kegiatan yang diikuti oleh siswa tingkat

menengah agar memiliki interaksi dan komunikasi dengan berbagai tingkatan. Pada

kenyataannya tidak semua siswa tingkat dasar sangat antusias terlibat dalam kelas

drama. Beberapa di antara mereka memiliki respons yang biasa saja ketika terlibat

dalam kelas drama. Hal ini didasarkan karena kondisi mental yang kurang percaya

diri untuk berbahasa menggunakan bahasa kedua (Indonesia). Hal itu tidak hanya

terjadi di kelas drama, tetapi juga di kelas bahasa setiap harinya. Beberapa siswa

memiliki masalah dengan kepercayaan diri karena merasa tidak memiliki kemampuan

yang maksimal dalam berbahasa. Ada juga yang memang memiliki karakter pemalu

dan cenderung menjadi pendiam. Namun dalam kelas drama, setiap siswa diharuskan

berbahasa sesuai dengan naskah. Hal ini cukup memaksa siswa pemalu dan kurang

percaya diri untuk berbahasa. Mereka berbahasa karena situasi menuntut mereka

harus berbahasa sebab dialog harus terus dilafalkan. Proses yang dilakukan oleh siswa

BIPA dalam mengikuti kelas drama seperti halnya pementasan drama sesungguhnya

karena tujuan akhir kelas drama ialah siswa BIPA akan melakukan pertunjukan drama

yang sesungguhnya dan ditonton oleh khalayak umum. Semua siswa mengikuti proses

pemilihan peran, membaca naskah, berolah tubuh, berlatih vokal dan pernapasan,

berlatih ekspresi, dan berlatih gerak. Semua proses tersebut membuat hubungan

antarsiswa makin dekat dan akrab. Siswa pada semua tingkat menjadi berbaur dan

secara tidak disadari, kemampuan berkomunikasi mereka meningkat. Siswa level

dasar mengalami peningkatan komunikasi karena terbantu oleh siswa menengah.

Begitupun dengan siswa menengah yang makin mahir berbahasa karena mampu

berbahasa sesuai dengan kondisi dan kemampuan berbicara lawan tutur.

Proses berlatih drama terbilang cukup singkat karena seluruh proses dilakukan

selama lebih kurang 2,5 bulan. Untuk membuat sebuah pertunjukan yang sempurna,

setidaknya dibutuhkan waktu selama 3-4 bulan, itupun untuk ukuran seorang aktor

profesional dengan intensitas berlatih yang rutin. Proses berlatih dilakukan dua kali

dalam seminggu. Satu pertemuan untuk berlatih dialog dan satu pertemuan lagi

digunakan untuk berlatih gerak (tari tradisional). Jadi siswa BIPA hanya berlatih satu
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minggu satu kali untuk mengoptimalkan dialog. Meski hanya memiliki waktu satu

minggu satu kali untuk berlatih dialog, siswa BIPA menunjukkan sikap yang antusias

dan disiplin. Langkah pertama yang dilakukan setelah menentukan peran ialah

membiasakan siswa BIPA dengan kebiasaan yang dilakukan ketika berlatih drama.

Hal itu meliputi persiapan pernapasan, vokal, tubuh, dan konsentrasi. Setelah itu,

dilanjutkan dengan membaca naskah. Dalam proses pembacaan naskah, pertama-tama

siswa BIPA diminta untuk membaca dialog sesuai perannya masing-masing.

Kesalahan pelafalan atau ketidakmengertian makna kata dan kalimat diabaikan dalam

proses ini. Setelah proses pembacaan selesai, dimulailah proses pembacaan secara

intensif tiap dialog yang menjadi tanggung jawab masing-masing siswa BIPA. Proses

pembacaan intensif bertujuan agar siswa dapat melafalkan dialog dengan benar.

Dalam proses ini, setidaknya melibatkan enam guru yang membantu siswa BIPA

dalam melafalkan tiap dialog dengan benar. Hal-hal yang berkaitan dengan ekspresi

dan pemberian emosi tidak dilakukan pada tahapan ini sebab bagian terpenting ialah

siswa dapat melafalkan dialog dengan benar dan memahami maksud dialog. Persoalan

yang menyangkut ekspresi dan emosi diserahkan kepada siswa agar tidak terlalu

membebani mereka dengan persoalan ekspresi dan emosi. Pemberian ekspresi dan

emosi dilakukan siswa seiring proses.

Selama proses pembacaan intensif, siswa BIPA menunjukkan peningkatan

kemampuan berbahasanya. Hal ini terlihat jelas dari pelafalan beberapa siswa asal

Tiongkok dan Korea yang kesulitan melafalkan beberapa bunyi konsonan seperti /b/

dan /p/; /r/ dan /l/; /c/dan /j/; dan /d/dan/t/. Kemudian pada siswa asal Tajikistan dan

Kazakstan pada bunyi /g/, /k/, /h/, dan bunyi konsonan rangkap /kh/ dan /ny/.

Beberapa kata dalam naskah yang sulit diucapkan oleh siswa BIPA di antaranya ialah

harus, pulang, surga, padi, dandang, menyembunyikannya, mencintaimu, mencium,

penutup, jika, pulang, selendang, menghilang, tangisan, setiap, sayang, dan jantung.

Kesulitan dalam melafalkan bunyi-bunyi konsonan tersebut dapat diatasi oleh siswa

BIPA karena melakukan proses pembacaan intensif. Pengucapan dialog secara

berulang-ulang membuat siswa dapat merasakan perbedaan bunyi-bunyi tersebut

karena digunakan secara berulang dan fungsional. Hal ini agak sulit dilakukan dalam

kelas bahasa karena persoalan keterbatasan waktu dan capaian materi pembelajaran.

Dalam proses ini, guru hanya membantu siswa untuk dapat melafalkan bunyi
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konsonan yang dianggap sulit. Guru tidak berupaya menghilangkan aksen tiap siswa

karena itu akan menjadi daya tarik tersendiri ketika mereka berdialog dalam sebuah

pertunjukan yang utuh.

Setelah proses pembacaan intensif selesai, dialog dilafalkan tanpa membaca

naskah. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki motivasi sehingga dapat segera

menghafal dialog. Tahapan ini dilakukan berkala secara per adegan. Setiap minggu

satu adegan dihafalkan dan dilatihkan secara bersama-sama. Setelah tahapan

penghafalan selesai, dilakukan tahapan blocking, yaitu penempatan pemain dan

pergerakannya dalam tiap adegan. Pada tahapan ini, gerak berupa tari tradisional pun

diintegrasikan. Proses integrasi dialog, gerak, dan tari dilakukan selama lebih kurang

satu bulan terakhir menjelang pentas. Pada tahapan ini, siswa dibebaskan untuk

berupaya menyederhanakan kalimat jika dianggap terlalu sulit untuk dilafalkan karena

dialog yang terlalu panjang atau kosakata yang terlalu sulit diucapkan. Hal ini terjadi

pada siswa asal Tajikistan yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata

menyembunyikannya. Siswa tersebut kesulitan melafalkan kata karena dalam kata

tersebut setidaknya ada tiga konsonan rangkap /ny/ yang harus diucapkan. Akhirnya

kata tersebut diganti dengan kata menyimpannya agar memudahkan siswa.

Penggantian kata disesuaikan pula dengan konteks kalimat dan situasi peristiwa dalam

cerita.

Drama yang dilakukan siswa BIPA Balai Bahasa Universitas Pendidikan

Indonesia dipentaskan tanggal 26 April 2019. Semula pementasan hanya dijadwalkan

satu kali namun respons audiens melebihi ekspektasi sehingga pementasan

dijadwalkan menjadi dua kali. Hal ini merupakan tantangan berat bagi siswa BIPA

karena mereka harus melakukan pertunjukan drama dalam bahasa Indonesia dengan

durasi selama 60 menit sebanyak dua kali pentas dalam satu hari. Tidak hanya dua

kali jadwal pentas, siswa BIPA juga memiliki waktu untuk istirahat selama 45

menit_itupun sudah termasuk menyiapkan kembali semua perangkat pentas meliputi

kostum dan riasan wajah. Semangat siswa dan kesediaan mereka untuk melakukan

pentas sebanyak dua kali dengan interval yang singkat menjadi prestasi dan

kebanggaan tersendiri bagi mereka dan guru-guru. Mereka mampu konsentrasi

melakukan pertunjukan selama 60 menit dalam bahasa Indonesia disertai tari

tradisional pada tiap adegan. Audiens yang mengapresiasi pun memberikan respons
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yang baik. Hal itu terbukti dari respons yang disampaikan audiens ketika sesi tanya

jawab berlangsung selepas pentas. Selain audiens, siswa pun memberikan respons atas

pertunjukan yang mereka lakonkan. Mereka merasa cemas dan takut tetapi di satu sisi

merasa nyaman, bersemangat, dan senang karena dapat menunjukkan kemampuan

berbahasa dan menari mereka di hadapan banyak orang. Pada sesi pertama pentas,

siswa terlihat sangat cemas karena pentas yang dilakukan merupakan pentas perdana

mereka dan ditonton oleh pihak universitas. Namun pada sesi kedua, siswa lebih

santai dan lebih menikmati perannya dalam bermain drama. Bahkan dialog siswa

yang direspons oleh audiens direspons balik secara spontan oleh siswa sehingga

pertunjukan seperti berkonsep teater tradisional (terdapat respons antara pemain dan

penonton). Respons spontan yang dilakukan tidak mengganggu dan merusak keutuhan

artistik pertunjukan karena dilakukan dengan sangat alami, cair, dan logis. Hal itu

menunjukkan bahwa drama mampu membuat siswa merespons dialog dengan spontan

dan menunjukkan kemampuan berimprovisasi mereka di atas panggung. Untuk

ukuran siswa BIPA yang baru bermain drama, improvisasi merupakan prestasi luar

biasa dalam berdrama.

Drama sebagai sebuah media pembelajaran bagi siswa BIPA Balai Bahasa

Universitas Pendidikan Indonesia efektif sebagai media pembelajaran bahasa. Drama

mengandung bentuk-bentuk ekspresi pikiran, tubuh, bahasa, dan budaya secara

holistik dan komprehensif (Feyerabend dalam Atas, 2015). Ekspresi yang dimiliki

dalam drama bermanfaat dalam meningkatkan rasa percaya diri karena melibatkan

persoalan emosi dan meningkatkan keterampilan berbahasa karena drama berisi

dialog yang fungsional. Adanya kosakata yang asing dan harus dipahami maknanya,

kalimat yang harus dilafalkan dengan artikulasi yang benar, dialog yang harus

dihafalkan, ekspresi yang harus dimunculkan sesuai konteks kalimat membuat siswa

sebagai pemelajar bahasa memiliki peningkatan keterampilan berbahasa. Melalui

drama, siswa BIPA dapat meningkatkan perbendaharaan kata, penguasaan struktur

bahasa, dan kemampuan penguasaan berkomunikasi sehari-hari. Selama proses

latihan, siswa BIPA terlihat antusias dengan kelas drama karena siswa merasa

diajarkan item kosakata baru dengan aspek bahasa lainnya. Setiap siswa memiliki

gaya dan kemampuan menghafal yang berbeda-beda, namun melalui drama, proses

pemerolehan kosakata baru dan menggunakannya menjadi lebih mudah karena dalam
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drama kata-kata tidak dihafal secara terpisah, tetapi digunakan secara fungsional

dalam dialog. Pembelajaran kosakata dalam drama melibatkan pembelajaran

kontekstual secara intelektual dan emosional (Demircioğlu).

Selain berdampak pada keterampilan berbahasa, drama pun berdampak pada

persoalan psikologis. Pada beberapa orang, berbicara di hadapan banyak orang dapat

menjadi salah satu situasi yang paling memicu kecemasan yang berdampak pada

persoalan psikologis (Ohata, 2005; Woodrow, 2006). Begitupun dengan siswa BIPA

yang merasa cemas ketika mendapat giliran harus berbicara di depan banyak orang.

Berbagai ketakutan melakukan kesalahan memenuhi pikiran dan memengaruhi

kondisi mental siswa. Melalui drama, hal itu dapat diatasi karena siswa dilatih untuk

dapat mengatasi situasi semacam itu melalui proses latihan yang panjang. Drama

memaksa siswa untuk selalu berbicara karena peran yang diberikan sutradara sudah

menjadi tanggung jawabnya. Lambat laun paksaan ini membuat siswa menjadi

terbiasa dan menilai berbicara bukanlah suatu hal yang berat dan membuatnya malu.

Siswa dapat mengoptimalkan pengalaman ketika berdrama untuk menciptakan situasi

dalam kehidupan nyata. Pengoptimalan pengalaman ini berupaya untuk memicu

motivasi siswa dalam penemuan diri (Verriour, 1994). Keterampilan berbicara yang

dilatihkan dalam drama berfungsi sebagai pengalaman untuk membangun

kepercayaan diri. Tinggi rendahnya kepercayaan diri sangat memengaruhi kompetensi

siswa terlebih dari segi kompetensi produktif, seperti berbicara. Melalui drama, siswa

dilatih untuk mengatasi situasi gugup, tidak percaya diri, malu, dan rasa takut

melakukan kesalahan. Rasa gugup, tidak percaya diri, ketakutan membuat kesalahan

membuat siswa merasa tidak nyaman dan cemas yang akhirnya membuatnya tidak

percaya diri, menarik diri dari lingkungan kelas, menjadi pendiam, minder, tidak

memiliki inisiatif, dan berdampak buruk untuk perkembangan psikologisnya. Drama

dapat memediasi hal itu karena melatih siswa untuk membiasakan diri dalam

mengatasi situasi sulit semacam itu dengan proses pengulangan dialog dan gerak

secara simultan. Hal ini terlihat dari perubahan sikap pada siswa pemalu dan kurang

percaya diri dalam berbahasa dan berinteraksi. Siswa pemalu beranjak menjadi lebih

percaya diri karena terbiasa tampil di depan umum dan disaksikan oleh banyak orang.

Proses latihan berdampak positif pada psikologis siswa karena dalam setiap latihan,

siswa yang mendapat giliran untuk melakukan adegan akan disaksikan oleh temannya.
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Hal inilah yang membuat siswa menjadi lebih terbiasa berdiri di depan dan disaksikan

banyak orang. Terlebih ketika mementaskan drama, ada sekitar 300 orang yang

menyaksikan siswa melakonkan peran. Begitupun dengan siswa yang kurang percaya

diri dalam berbahasa menjadi lebih dapat beradaptasi dan memiliki perubahan sikap.

Siswa tersebut menjadi lebih aktif baik selama proses berlatih drama maupun dalam

pembelajaran di kelas bahasa karena telah terbiasa berdialog menggunakan bahasa

Indonesia. Siswa menjadi lebih percaya diri karena sudah merasa kemampuan

berbahasanya meningkat. Dalam hal ini, drama terbukti mampu menjadi metode yang

kuat untuk menghadapi masalah sosial dan merangsang kreativitas dalam pemecahan

masalah karena memiliki keterlibatan emosional (Costa). Melalui drama, siswa BIPA

telah mengalahkan masalah psikologis mereka dan menunjukkan kemampuan

mengatasi situasi dan kemampuan berbahasa yang baik.

Penggunaan drama dalam pembelajaran bahasa berperan penting dalam

penguasaan bahasa Indonesia bagi siswa BIPA. Drama dapat meningkatkan

pengetahuan kosakata dan keterampilan membaca, bereksplorasi dengan berbagai

jenis tulisan, memperoleh idiom percakapan sehari-hari yang menambah umum

perkembangan kognitif siswa, dan meningkatkan suasana sosial dan aktivitas berpikir

kreatif (Guneysu, Krsteva, Kalidas). Drama mampu mengakomodasi siswa dalam

berpikir, memaknai dialog dan peristiwa yang menstimulasi siswa menjadi aktif dan

reflektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasinya. Dalam drama, siswa

memiliki kesempatan untuk mencoba situasi yang berbeda berdasarkan alur cerita

tertentu. Siswa pun bereksplorasi menafsirkan gerak tubuh dan ekspresi peran.

Beberapa siswa bahkan terlibat dalam pembuatan artistik. Mereka berupaya berkreasi

untuk mengekpresikan kemampuannya dalam berimajinasi. Keterlibatan penuh siswa

BIPA dalam drama tidak hanya melatih mereka untuk bisa bekerja sama dalam tim,

tetapi juga mengajarkan siswa tentang keterampilan komunikasi dan cara

menggunakan bahasa yang benar.

Tanggapan atas kelas drama menunjukkan respons yang positif. Siswa BIPA

Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa mereka sudah

tidak takut membuat kesalahan saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia, mereka

bersemangat ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, tidak mengeluh mengenai

kosakata yang dimiliki, pengucapan kata telah meningkat, dan kemampuan berbicara
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menjadi lebih baik setelah kelas drama. Hal penting dalam pengajaran bahasa kedua

adalah mengondisikan pemelajar untuk belajar bahasa dalam lingkungan bahasa alami.

Drama memberikan pengalaman belajar alami karena dalam drama ada aktivitas

mendengarkan produksi bahasa karena siswa dikondisikan untuk mengoptimalkan

inderanya sehingga berusaha keras memahami maksud dialog. Hal ini berdampak

pada peningkatan kemampuan berbahasa pemelajar. Secara tidak langsung, pemelajar

juga memahami unsur intrinsik sastra karena terdapat karakter tokoh dan alur yang

harus mereka tafsirkan dan pahami terlebih dahulu. Melalui cara ini, pemelajar dapat

dengan cepat menguasai kosakata baru dan lebih mudah mengidentifikasi struktur

kalimat karena kalimat yang digunakan lebih fungsional dan kontekstual.

Pencapaian pemelajar dalam berbahasa tidak hanya dilihat dari hasil

(pertunjukan) tetapi dari proses. Selama proses, pemelajar menunjukkan

perkembangan yang sangat signifikan. Sebagai bukti, pemelajar yang berada pada

tingkat dasar sudah dapat berkomunikasi dengan lancar dan tidak ragu, serta dapat

memediasi komunikasi antara penutur jati dengan teman senegaranya yang tingkatan

kelasnya lebih tinggi. Selain itu, pemelajar lainnya dapat menggunakan kosakata dan

kalimat naskah dalam konteks percakapan sehari-hari. Kepercayaan diri siswa pun

meningkat dengan keinginannya untuk mementaskan tarian yang ada dalam drama

dalam sebuah acara penutupan program di tingkat universitas. Kelas drama yang

diintergrasikan dengan tari tradisional mampu membuat siswa memiliki kepercayaan

diri yang tinggi dan kemampuan mengenali budaya dan beradaptasi dengan baik.

Beberapa hal yang berkaitan dengan kebiasaan orang Indonesia (ada dalam naskah)

yang menjadi ciri khas orang Indonesia, dipahami oleh siswa sebagai sebuah ide dan

cara hidup orang Indonesia. Terlebih ketika siswa harus menggunakan pakaian

tradisional yang membuat mereka gerah dan sedikit susah bernapas dilengkapi riasan

wajah yang tebal membuat siswa memahami budaya Indonesia. Pada mulanya,

mereka merasa kaget dan enggan menggunakan pakaian dan riasan yang tebal, namun

setelah memahami bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab dan bentuk penghargaan

budaya, siswa bersedia dan ‘ketagihan’ tampil dengan polesan tradisional.

Penutup
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Drama memiliki peran penting dalam penguasaan keterampilan bahasa

Indonesia bagi siswa BIPA. Drama dapat menjadi media pembelajaran berbicara yang

efektif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Melalui drama, pemelajar dapat

meningkatkan keterampilan berbahasanya sebab penguasaan kosakata bertambah,

penggunaan kata sesuai makna dan konteks, dan pemelajar dapat menguasai situasi

kehidupan sehari-hari dalam penggunaan bahasa. Penggunaan drama sebagai media

pembelajaran dapat mengatasi kegiatan atau proses berbicara pada kehidupan nyata

(Thornbury, 2005, hlm. 108). Drama juga dapat menjadi media pemahaman budaya

karena terjadi kesadaran antarbudaya dalam proses belajar bahasa kedua.
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Penyaji Makalah : Burhan Sidiq
Judul Makalah : Drama sebagai Media Ketrampilan Berbicara

Catatan Penyajian:
Drama dapat meningkatkan ketrampilan pelafalan kata dan juga melatih agar
mahasiswa tidak takut membuat kesalahan. Kegiatan tersebut dapat membuat penutur
merasa lebih semangat dalam berbicara dan mendorong proses kreatif pemelajar.
Melalui drama, mereka akan diprogram untuk menggunakan kosakata sederhana
dengan dialog yang berulang dan melatih kemampuan mereka seperti olah vokal, olah
tubuh, latihan konsentrasi serta kesadaran budaya melalui teks drama yang
ditampilkan.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Diah
Instansi : Bali
Pertanyaan: Kendala apa yang ditemui saat menerapkan drama, waktu ideal dalam

mencapai kesuksesan
Tanggapan: Melafalkan kata dan mengingat kata tersebut sehingga dialog harus

dipangkas agar lebih sederhana. Waktu yang ideal adalah 6 bulan, namun
apabila dipangkas dapat dilakukan dalam waktu 2.5 bulan.

Penanya 2
Nama : Nawari
Instansi : Balai Bahasa Riau
Pertanyaan: Apa kiat agar mahasiswa Tiongkok dapat melafalkan P dan B dengan

cepat?
Tanggapan: Sering membuat latihan yang mengharuskan pemelajar untuk pelafalan

bilabial.
Karena di dalam fonetik Tiongkok terjadi pelafalan yang berbeda untuk satu huruf.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
1. Media menarik dalam pembelajaran BIPA melalui media audiovisual
2. Karakteristik pemelajar harus dipertimbangkan dalam pembuatan materi
3. Ketrampilan bahasa asing melalui drama untuk melatih pelafalan
4. Komunikasi bilingual dapat melatih kemampuan otak kanan-kiri


