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Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan (1) bagaimanakah 

perencanaan pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran 

menganalisis isi dan kebahasaan teks drama menggunakan metode discovery 

learning, (2) bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menganalisis isi dan 

kebahasaan teks drama dengan menggunakan metode discovery learning, (3) apa 

sajakah hambatan yang dihadapi saat proses pembelajaan menganalisis 

menganalisis isi dan kebahasaan teks drama dengan menggunakan metode 

discovery learning, (4) bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam 

pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan teks drama dengan menggunakan 

metode discovery learning.  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif 

kualitatif ini, untuk menguraikan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data dalam penelitian ini 

adalah (1) RPP yang digunakan dalam pembelajaran menganalisis isi dan 

kebahasaan teks drama, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3) faktor-faktor 

penghambat, (4) upaya mengatasi hambatan tersebut. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) teknik observasi, (2) teknik 

wawancara, (3) studi dokumen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa (1) rpp yang 

digunakan guru telah sesuai, (2) dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

dengan kegiatan penyampaian materi, siswa mendiskusikan drama dan 

menganalisis isi dan kebahasaan teks drama, (3) hambatan dalam pembelajaran 

menganalisis isi dan kebahasaan teks drama, (4) upaya mengatasi hambatan 

hambatan tersebut guru memperhatikan kembali rambu-rambu kegiatan dalam 

RPP, guru dan siswa harus saling berinterasi dengan menitikberatkan pada siswa 

yang harus lebih aktif. 
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