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Abstrak
Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan pelaksanaan implementasi
pendekatan ilmiah dalam pembelajaran teks drama di kelas VIII A SMP Negeri 1
Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sasaran penelitian
guru Bahasa Indonesia dan peserta didik kelas VIII A. Secara keseluruhan, proses kegiatan
berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Guru sudah menerapkan kegiatan mengamati/
memperhatikan dengan teliti, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan/menggabungkan data,
menghubungkan, dan mengkomunikasikan/menyampaikan pada pembelajaran drama dengan
baik. Peserta didik melakukan pengamatan dengan suasana kondusif. Peserta didik
dipisahkan menjadi beberapa kelompok untuk mencoba berdiskusi agar menemukan
informasi dan menuliskan hasil temuannya. Guru mengarahkan peserta didik untuk aktif.
Namun pada teknik mengkomunikasikan belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan ada
sedikit kendala.
Kata Kunci: pendekatan saintifik, teks drama.
Abstract
This study intends to describe the implementation of the scientific approach in the teaching of
drama texts in class VIII A of SMP Negeri 1 Banjarmasin. This research is a qualitative
descriptive study with the aim of Indonesian language teacher research and participants
sitting in class VIII A. Overall, the process of activities goes well and as expected. The
teacher has implemented observing/paying attention carefully, asking questions,
collecting/combining data, connecting, and communicating/delivering to drama learning
well. Students are separated into groups to try to discuss in order to find information and
write down their findings. The teacher encourages students to be active. But the
communication technique has not been implemented optimally, because there are few
obstacles.
Keywords: scientific approach, drama text.
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dengan

cara

2. Guru hendaknya mengembangkan
inovasi dalam pembelajaran, agar

Simpulan

tercapai mutu pendidikan yang

Berdasarkan hasil dan pembahasan,
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