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ABSTRAK 

 

Imani, Ratna. 2013. Pengembangan Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa untuk Meningkatkan Kemampuan Ekspresi Sastra pada 

Siswa SMA. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Yusro Edy 

Nugroho,S.S.,M.Hum., Pembimbing II: Sucipto Hadi Purnomo,S.Pd, M.Pd. 

Kata kunci: buku panduan, menulis, teks drama, berbahasa Jawa. 

 

 

Salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran bahasa Jawa kelas XII SMA 

yaitu “menulis naskah drama/sandiwara”. Untuk mencapai ketuntasan kompetensi 

tersebut siswa harus mampu menulis teks drama berbahasa Jawa dengan lancar 

namun, berdasarkan observasi awal pada penelitian ini dan wawancara dengan guru 

dan siswa diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menulis naskah drama masih 

kurang. Siswa SMA masih merasa kesulitan dalam pembelajaran menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Hal tersebut dikarenakan belum tersedia buku khusus yang 

menyajikan materi tentang bagaimana menulis teks drama berbahasa Jawa. Siswa 

hanya menggunakan buku teks pembelajaran bahasa Jawa. Buku tentang drama 

yang ada masih bersifat umum dan bersifat teoretis, belum disesuaikan untuk 

tingkat SMA. Padahal buku yang dinginkan dan diharapkan oleh siswa maupun 

guru adalah buku yang lengkap, yaitu mencakup materi yang bersifat teoretis 

maupun materi yang bersifat praktis. Oleh karena itu, perlu dikembangkan buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

maupun guru. Dalam hal ini peneliti menyusun buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang sesuai dengan kebutuhan siswa SMA maupun guru. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup empat hal, yaitu (1) 

bagaimana kebutuhan siswa SMA terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa, (2) bagaimana karakteristik prototipe buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sesuai dengan kebutuhan siswa SMA, (3) bagaimana hasil 

penilaian dan saran oleh tim ahli terhadap prototipe buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA, (4) bagaimana hasil perbaikan prototipe 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa berdasarkan penilaian guru dan 

ahli. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mengetahui kebutuhan siswa SMA terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa, (2) mengetahui karakteristik prototipe buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sesuai dengan kebutuhan siswa SMA, (3) memperoleh hasil 

penilaian dan saran oleh tim ahli terhadap prototipe buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA, (4) memperoleh hasil perbaikan prototipe 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa berdasarkan penilaian guru dan 

ahli. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R&D) 

yang dikemukakan oleh Borg and Gall dalam buku Sugiyono, kemudian 

disesuaikan dengan kebutuhan peneliti yang meliputi lima tahapan, yaitu (1) 

pengumpulan data, (2) analisis kebutuhan siswa dan guru, (3) desain produk, (4) uji 

validasi produk, dan (5) revisi dan perbaikan produk. Sumber data penelitian ini 
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adalah siswa dan guru. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa 

langkah, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan angket untuk 

memperoleh data kebutuhan buku panduan yang dibutuhkan siswa maupun guru. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. 

Setelah melakukan penelitian didapatkan hasil, yaitu siswa dan guru 

membutuhkan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang praktis 

namun tetap mencakup keseluruhan materi. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

tersebut didapatkan dasar-dasar penyusunan buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa untuk siswa SMA. Proses pembuatan prototipe buku ini diawali 

dengan memilih dan menyusun draf materi isi yang akan dikembangkan dan 

disajikan sampai dengan tahap penyelesaian. Prototipe buku yang sudah 

dikembangkan tersebut kemudian akan diuji validasi oleh tim ahli. Berdasarkan 

hasil uji validasi oleh tim ahli, pengembangan prototipe buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sudah sesuai, meskipun masih harus ada beberapa perbaikan 

baik dari segi isi maupun tampilan. Prototipe yang sudah melalui tahap perbaikan 

lalu dicetak menjadi buku yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

Saran yang peneliti rekomendasikan yaitu buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang peneliti hasilkan dapat digunakan oleh siswa maupun guru 

dalam pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa. Buku ini dapat digunakan 

untuk mengatasi kekurangan bahan ajar khususnya pada kompetensi menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Dengan adanya buku ini diharapkan nantinya siswa lebih 

mudah menerima dan memahami materi sehingga siswa dapat menulis teks drama 

berbahasa Jawa dengan lancar. 
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SARI 

 

Imani, Ratna. 2013. Pengembangan Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa untuk Meningkatkan Kemampuan Ekspresi Sastra pada 

Siswa SMA. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Yusro Edy 

Nugroho,S.S.,M.Hum., Pembimbing II: Sucipto Hadi Purnomo, S.Pd, 

M.Pd.. 

Kata kunci : buku panduan, menulis, teks drama, berbahasa Jawa. 

 

 

Salah sawijine kompetensi dasar ing piwulangan basa Jawa kelas XII SMA 

yaiku “nulis naskah drama/sandiwara”. Supaya bisa  nggayuh ketuntasan ing 

kompetensi kasebut, siswa kudu bisa nulis teks drama nganggo basa Jawa kanthi 

lancar nanging, miturut observasi wiwitan ing panaliten iki bisa diwenehi dudutan 

yen kemampuan siswa anggone nulis teks drama isih kurang. Siswa SMA isih 

rumangsa kangelan nalika piwulangan nulis teks drama nganggo basa Jawa. 

Durung ana buku kang isine njlentrehake materi carane nulis teks drama nganggo 

basa Jawa. Buku babagan drama kang wis ana isih asipat umum lan teoretis, durung 

digawe mligi kanggo siswa SMA. Kamangka buku kang digoleki lan dibutuhake 

dening siswa lan guru yaiku buku kang isine jangkep, yaiku njlentrehake materi 

kang asipat teoretis lan uga materi kang asipat praktis. Mula, prelu ditindakake 

pengembangan buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa Jawa kang jumbuh 

karo kabutuhane siswa lan guru. Adhedhasar jalaran kuwi mau, panaliti bakal gawe 

buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa Jawa kang jumbuh karo kabutuhane 

siswa lan guru. 

Prekara kang diandharake sajroning panaliten, yaiku (1) kepriye kabutuhane 

siswa SMA marang buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa Jawa, (2) kepriye 

karakteristik prototipe buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa Jawa kang 

jumbuh karo kabutuhane siswa SMA, (3) kepriye asiling penilaian lan panyaruwe 

saka tim ahli marang buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa Jawa kanggo 

siswa SMA, lan (4) kepriye asiling perbaikan prototipe buku pitudhuh nulis teks 

drama nganggo basa Jawa adhedhasar penilaian saka guru lan dosen ahli. 

Adhedhasar prakara kasebut, panaliten iki nduweni ancas, yaiku (1) mangerteni apa 

kang dibutuhake siswa SMA marang buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa 

Jawa, (2) mangerteni karakteristik prototipe buku pitudhuh nulis teks drama 

nganggo basa Jawa kang jumbuh karo kabutuhane siswa SMA, (3) pikantuk asiling 

penilaian lan panyaruwe saka tim ahli marang buku pitudhuh nulis teks drama 

nganggo basa Jawa kanggo siswa SMA, (4) pikantuk asiling perbaikan prototipe 

buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa Jawa adhedhasar penilaian saka guru 

lan dosen ahli.  

Panaliten iki migunakake pendekatan research and development (R&D) kang 

diandharake dening Borg and Gall ing buku karangane Sugiyono, banjur 

dijumbuhake karo apa kang dibutuhake dening panaliti kang kaperang dadi limang 

urutan, yaiku (1) nglumpukake data, (2) analisis kebutuhan siswa lan guru, (3) 

desain produk, (4) uji validasi produk, lan (5) revisi lan perbaikan produk. Sumber 

data panaliten iki yaiku saka siswa lan guru. Anggone nglumpukake data ing 

panaliten iki kanthi cara observasi, wawanrembug, studi pustaka, dokumentasi, lan 
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angket supaya pikantuk data kabutuhane buku kaya ngapa kang dibutuhake dening 

siswa lan guru. Analisis data sajrone panaliten iki kanthi cara deskriptif kualitatif. 

Sawise nindakake panaliten, pikantuk asiling panaliten, yaiku siswa lan guru 

mbutuhake buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa Jawa kang praktis 

nanging tetep ngemot sakabehe materi. Adhedhasar asiling analisis kebutuhan 

kasebut, pikantuk paugeran anggone gawe buku pitudhuh nulis teks drama nganggo 

basa Jawa. Lelakone gawe prototipe buku iki diwiwiti kanthi milih lan gawe draf 

materi isi kang bakal dikembangkan lan diandharake nganti tekane tahap 

penyelesaian supaya mengkone buku katon apik lan kepenak nalika diwaca. 

Prototipe kasebut banjur diuji validasi marang para ahli yaiku dosen lan guru basa 

Jawa. Miturut uji validasi saka tim ahli, pengembangan prototipe buku pitudhuh 

nulis teks drama nganggo basa Jawa wis apik, nanging isih ana perangan-perangan 

kang kudu didandani yaiku saka segi isi lan uga tampilan. Prototipe buku kang wis 

direvisi banjur dicetak dadi buku kang sumadya dianggo sajroning piwulangan. 

Panyaruwe saka panaliti yaiku buku pitudhuh nulis teks drama nganggo basa 

Jawa kang panaliti gawe bisa dianggo dening siswa utawa guru sajroning 

piwulangan nulis teks drama. Buku iki bisa kanggo njangkepi bahan ajar kang 

kurang ing piwulangan kasebut. Kanthi buku iki, diajab supaya siswa luwih 

gampang nampa lan mahami materi saengga siswa bisa nulis teks drama nganggo 

basa Jawa kanthi lancar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Jawa pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu 

siswa memiliki kemampuan berbahasa dan bersastra Jawa dengan baik. 

Pembelajaran bahasa maupun sastra Jawa di sekolah merupakan satu unit kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan berbahasa meliputi kemampuan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan bersastra dititikberatkan 

pada kemampuan untuk mengapresiasi dan mengekspresikan karya sastra. 

Kegiatan berapresiasi merupakan kegiatan menikmati keindahan karya sastra 

itu sendiri. Kegiatan menikmati ini diwujudkan dengan cara membaca karya sastra 

atau melihat pementasan karya sastra seperti drama atau teater. Kegiatan 

berekspresi diimplementasikan dalam wujud penuangan ide atau gagasan ke dalam 

tulisan atau diimplementasikan dalam wujud kemampuan diri untuk tampil dalam 

suatu pementasan. 

Salah satu hasil dari karya sastra Jawa moderen adalah teks drama. Teks drama 

merupakan teks yang berupa dialog atau percakapan antar tokoh yang berisi suatu 

cerita atau lakon tertentu. Sebelum suatu drama dipentaskan, diperlukan sebuah 

teks atau naskah drama sebagai patokan apa yang akan diucapkan oleh para 

pemainnya. Oleh karena itu, teks drama menjadi sangat penting sekali dalam suatu 

pementasan drama di atas panggung. 
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Menulis teks drama berbahasa Jawa merupakan salah satu bentuk kegiatan 

produktif-ekspresif. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang penting 

dalam lingkungan pendidikan. Keterampilan menulis teks drama berbahasa Jawa 

bukan hanya untuk diketahui saja, melainkan untuk dikuasai dan dipraktikkan 

oleh siswa. Dengan pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa di sekolah, 

siswa akan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan 

gagasan atau ide, pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki, sehingga 

daya pikir, imajinasi, dan kreativitas siswa dapat berkembang.  

Sesuai dengan kurikulum muatan lokal (bahasa Jawa) tahun 2011 yang 

berlaku untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di provinsi Jawa Tengah, 

pada kelas XII terdapat Kompetensi Dasar (KD) menulis naskah 

drama/sandiwara. Pembelajaran menulis naskah drama berbahasa Jawa itu 

merupakan gabungan dari kemampuan berbahasa dalam hal ini menulis dan 

kemampuan bersastra yaitu  mampu mengekspresikan karya sastra Jawa dalam 

bentuk naskah drama. 

Menurut hasil observasi dan wawancara awal dengan beberapa siswa kelas 

XII pada salah satu SMA di kota Salatiga, menulis teks drama berbahasa Jawa 

dirasa cukup sulit karena mereka kurang begitu mengetahui teknik atau cara 

penulisan teks drama berbahasa Jawa dengan baik. Di samping itu, mereka juga 

belum terbiasa bahkan jarang sekali melakukan kegiatan menulis sebagai bentuk 

ekspresi diri sehingga banyak siswa yang mengeluh ketika mendapatkan tugas 

menulis.  Ditambah lagi dengan kurangnya minat siswa pada saat pembelajaran 

bahasa Jawa berlangsung, 
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Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru bahasa Jawa SMA di kota 

Salatiga, peran guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

dirasa masih kurang. Guru merasa masih kurang membantu siswa dalam 

menyampaikan materi menulis teks drama berbahasa Jawa kepada siswa. 

Referensi yang digunakan hanya buku teks bahasa Jawa dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang mencakup semua materi pelajaran bahasa Jawa, bukan buku khusus 

berisi materi menulis teks drama berbahasa Jawa. Guru membutuhkan referensi 

lain yang benar-benar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. 

Selain itu, sebagian besar guru menggunakan metode pembelajaran ceramah 

sehingga siswa merasa bosan dan sulit memahami materi menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang disampaikan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.  

Ada beberapa alasan pentingnya buku khusus dalam hal ini buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa. Pertama, siswa masih merasa 

kesulitan dalam proses pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa karena 

kegiatan pembelajaran tersebut merupakan hal yang dirasa cukup kompleks, 

seperti harus menentukan unsur-unsur intrinsik terlebih dahulu di antaranya 

menentukan tema, amanat, alur, tokoh dan penokohan, setting atau latar, dan 

dialog. Jadi, sebagai bahan penunjang pembelajaran dibutuhkan buku panduan 

khusus dalam pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa tersebut.  

Kedua, guru membutuhkan referensi untuk mengajarkan materi menulis teks 

drama, namun buku berbahasa Jawa yang khusus membahas tentang menulis teks 

drama belum ada. Buku yang ada tentang drama pun masih terdapat perbedaan-

perbedaan isi atau kekurangan pada pengemasan materi yang terdapat di 
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dalamnya. Saat ini sebagian besar buku-buku yang tersedia masih bersifat umum 

mengenai pembelajaran bahasa Jawa atau drama secara umum seperti buku teks 

bahasa Jawa untuk jenjang SMA, pembelajaran bermain drama seperti buku 

“Terampil Bermain Drama” karangan Asul Wiyanto, atau buku yang manjelaskan 

mengenai menulis teks drama secara umum seperti buku “Menjadi Penulis 

Skenario Profesional” karangan Sony Set dan Sita Sidharta.  

Ketiga, lembaga sekolah tingkat SMA sederajat belum menyediakan buku 

pengayaan mengenai menulis teks drama berbahasa Jawa untuk pegangan siswa, 

sehingga dibutuhkan penyesuaian agar dapat digunakan pada tingkatan tersebut. 

Buku yang sesuai inilah yang nantinya diharapkan dapat lebih tepat digunakan 

dalam pembelajaran menulis  teks drama berbahasa Jawa bagi siswa SMA.  

Dari beberapa alasan tersebut, maka dibutuhkan buku khusus yang mampu 

memberikan motivasi pada siswa untuk dapat membuat teks drama berbahasa 

Jawa dengan baik. Selain itu, buku tersebut merupakan buku yang dapat 

dijadikan sebagai panduan untuk mempermudah proses pembelajaran sastra. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menyusun buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa.  

Siswa menyukai hal-hal yang menarik perhatian mereka. Sesuatu yang 

menarik akan mudah diingat dan terkesan dalam pikiran siswa. Hal yang 

menyenangkan itulah yang dapat dikatakan sebagai hal yang manarik. Maka dari 

itu, pembelajaran yang dilakukan hendaknya menyenangkan agar dapat diterima 

oleh siswa. Maksud dari menyenangkan dalam hal ini yaitu dapat dikaitkan 

dengan sesuatu yang dapat ditemui atau dialami siswa dalam kehidupan sehari-
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hari. Pembelajaran model ini disebut model pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual, yaitu suatu pendekatan dengan mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. 

Pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa disesuaikan dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) saat ini yang menggunakan 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) sebagai alternatif 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Maka dari itu, buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa pun harus disesuaikan dengan pendekatan 

kontekstual.  

Suprijono (2009:79) memberi penjelasan batasan pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching Learning) yaitu konsep belajar di mana guru menghadirkan 

dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan dan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari; sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari 

konteks yang terbatas, sedikit-demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi 

sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sebagai 

anggota. 

Pengemasan isi materi, contoh-contoh, latihan-latihan, maupun tugas dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang disusun harus disesuaikan 

dengan pendekatan kontekstual yang mencakup ketujuh unsur. 

Buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa nanti diharapkan mampu 

membangkitkan minat siswa untuk dapat mempelajari bagaimana membuat teks 

drama yang baik berdasarkan kehidupan nyata siswa. Dengan melihat kehidupan 
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nyata siswa atau hal-hal yang pernah maupun sedang dilihat, akan membantu 

mereka dalam belajar menulis teks drama berbahasa Jawa.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pengembangan dengan menggunakan pendekatan kontekstual untuk menyusun 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil judul “Pengembangan Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa Berbahasa Jawa untuk Meningkatkan Kemampuan Ekspresi 

Sastra pada Siswa SMA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Tidak dapat dipungkiri, peran buku dalam pembelajaran di kelas merupakan 

hal vital yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini menyebabkan kebutuhan buku di 

dunia pendidikan menjadi tinggi. Namun, kenyataannya buku-buku yang beredar 

kurang sesuai dengan harapan dan kurang sesuai dengan pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa SMA belum ada. Sudah ada 

beberapa buku mengenai menulis teks drama secara umum, namun masih ada 

permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain sebagai berikut.  

Pertama,  masih adanya perbedaan isi serta kekurangan yang terdapat dalam 

buku. Banyaknya buku yang berkaitan dengan kesastraan, khususnya menulis teks 

drama, namun belum sesuai dengan materi pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. 

Guru dan siswa masih mengalami kesulitan untuk memilih dan memilah buku 

mana yang sesuai dalam pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa.  
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Kedua, banyak buku panduan menulis drama akan tetapi menggunakan 

bahasa Indonesia. Belum ada buku panduan menulis drama yang dibuat khusus 

menggunakan bahasa Jawa. Ketiga, siswa cenderung lebih menyukai buku-buku 

yang menarik, baik dipandang dari segi isi maupun kemasan. Padahal, menulis 

teks drama berbahasa Jawa merupakan pembelajaran sastra yang cukup kompleks 

dan dirasa cukup sulit serta dianggap kurang menarik bagi siswa. Kebutuhan 

siswa terhadap buku yang digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran 

haruslah dikemas semenarik mungkin. Buku yang menarik dapat menjadikan 

siswa lebih bersemangat dalam menerima pelajaran sehingga siswa tidak merasa 

bosan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud mengembangkan buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa  SMA.  

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan paparan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah 

terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran khususnya buku panduan. 

Produk yang akan peneliti hasilkan nantinya yaitu berupa bahan ajar buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa guna meningkatkan kemampuan 

ekspresi sastra pada siswa SMA. Pengembangan buku panduan ini diharapkan 

mampu membantu baik siswa maupun guru dalam melaksanakan pembelajaran 

khususnya menulis teks drama berbahasa Jawa. Dengan demikian, baik siswa 

maupun guru dapat dengan mudah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada 

materi menulis teks drama berbahasa Jawa. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasar pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

dituliskan adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana kebutuhan siswa SMA terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa?  

2) Bagaimana karakteristik prototipe buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa sesuai dengan kebutuhan siswa SMA? 

3) Bagaimana hasil penilaian dan saran oleh tim ahli terhadap prototipe buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA? 

4) Bagaimana hasil perbaikan prototipe buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa berdasarkan penilaian guru dan ahli? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

1) Mengetahui kebutuhan siswa SMA terhadap buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa  

2) Mengetahui karakteristik prototipe buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang sesuai kebutuhan siswa SMA 

3) Memperoleh hasil penilaian dan saran oleh tim ahli terhadap prototipe buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA. 

4) Memperoleh hasil perbaikan terhadap prototipe buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis. Berikut penjabaran kedua manfaat tersebut. 

Secara teoretis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan teori tentang pengembangan bahan ajar, terutama 

dalam penggunaan bahan ajar atau sumber referensi untuk menulis teks drama 

berbahasa Jawa di SMA.  

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah serta 

peneliti lain. Bagi siswa penelitian ini dapat bermanfaat, diantaranya siswa akan 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman menulis drama berbahasa Jawa yang 

selanjutnya diharapkan siswa mampu secara mandiri mengembangkan 

imajinasinya untuk membuat karya. Melalui buku panduan ini siswa yang merasa 

bermasalah dalam hal menulis drama berbahasa Jawa akan merasa diperhatikan 

dan memiliki motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya. 

Manfaat bagi guru diantaranya adalah sebagai pegangan untuk guru dalam 

membelajarkan menulis drama dengan pendekatan yang tepat. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi guru dan 

calon guru, khususnya  pembelajaran bahasa dan sastra Jawa dalam pemilihan 

buku panduan yang relevan untuk menulis drama.  

Bagi sekolah yaitu memberikan sumbangan yang positif bagi perbaikan 

pembelajaran bahasa Jawa yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa sehingga meningkatkan kualitas sekolah. 
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Bagi peneliti lain yaitu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan mengenai 

pengembangan buku panduan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kenyataan di sekolah bahwa kemampuan siswa dalam menulis masih rendah, 

karena menulis termasuk keterampilan yang bersifat aktif-produktif. Siswa masih 

merasa kesulitan untuk menuangkan ide dan mewujudkannya dalam bentuk 

tulisan, khususnya dalam pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa. 

Untuk itu,  penulis tertarik mengangkat topik buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa dengan melakukan penelitian pengembangan.  

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan penelitian lain sebagai bacaan acuan dan 

dijadikan sebagai landasan dasar untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, 

peninjauan terhadap penelitian lain sangat penting untuk mengetahui relevansi 

penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian 

yang telah lampau juga digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian 

dari penelitian yang akan dilaksanakan. 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

sebagai kajian pustaka dapat disajikan sebagai berikut, di antaranya McCammon 

dan Smigiel (2004), Susparni (2007), Utomo (2008), Anggraini (2008), Fitriyanti 

(2009), dan Wijayanti (2011). Adapun rinciannya sebagai berikut.
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McCammon dan Smigiel (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Whose 

Narrative is it?: Ethical Issues when Using Drama with Teacher Narratives 

menjelaskan bahwa guru dapat menggunakan teknik dengan teks drama sebagai 

cerita narasi dalam pembelajaran di kelas. Pertimbangan-pertimbangan yang 

meliputi kekuasaan, rasa hormat, kebenaran, representasi lain, dan mengelola 

beberapa interpretasi, perlu narasi yang dapat dieksplorasi yang lebih detail dan 

dikelola dengan sangat hati-hati, dan dengan kepekaan dalam drama, pengajaran 

lain, serta dalam situasi belajar. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru mampu 

membelajarkan cerita narasi kepada peserta didik melalui teknik dengan teks 

drama. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran dengan teknik ini dapat 

digunakan dalam pembelajaran narasi di kelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh McCammon dan Smigiel dengan penelitian 

yang peneliti lakukan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti bidang 

kesastraan, yaitu teks drama. Adapun perbedaan penelitian terletak pada teknik 

maupun pendekatan. Penelitian yang dilakukan McCammon dan Smigiel tidak 

menggunakan pendekatan, tetapi menggunakan teknik teks drama untuk 

menciptakan cerita narasi, sedangkan peneliti tidak menggunakan teknik, tetapi 

menggunakan pendekatan kontekstual. 

Selanjutnya pada tahun 2007, Susparni melakukan penelitian dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Drama melalui Teknik Pemberian Tugas 

dengan Media Lagu Siswa Kela VIII A SMP N I Bumijawa Tegal, Tahun Ajaran 

2006/2007. Berdasarkan analisis dan hasil penelitiannya dapat diketahui teknik 

pemberian tugas dengan media lagu dapat meningkatkan pembelajaran menulis 
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teks drama. Teknik ini mempermudah siswa saat pembelajaran berlangsung 

karena menulis teks drama dalam teks lagu sudah ada pengembangan tema. 

Perubahan pemerolehan nilai rata-rata dapat dilihat pada siklus I yaitu 70,76 

dengan kategori cukup kemudian meningkat pada hasil tes siklus II menjadi 76,87 

dengan kategori baik. Perubahan perilaku siswa yang semula negatif menuju ke 

arah positif setelah dilakukan penelitian. Di samping itu, siswa sangat tertarik, 

merasa senang, dan termotivasi dalam pembelajaran dengan teknik yang 

dilakukan guru. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Susparni dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti terletak pada aspek kesastraan menulis teks drama. Adapun 

perbedaannya terletak pada desain penelitian serta teknik yang digunakan. Dalam 

penelitiannya Susparni menggunakan desain penelitian tindakan kelas, sedangkan 

peneliti menggunakan desain penelitian pengembangan. Teknik yang digunakan 

Susparni dalam penelitiannya yaitu teknik pemberian tugas dengan media lagu, 

sedangkan peneliti tidak menggunakan teknik, melainkan menggunakan 

pendekatan kontekstual. 

Pada tahun selanjutnya, Utomo (2008) melakukan penelitian pengembangan 

tentang menulis laporan dengan judul Pengembangan Buku Panduan Menulis 

Laporan dengan Pendekatan Kontekstual bagi Siswa Kelas VIII SMP, 

menyimpulkan bahwa kebutuhan siswa dan guru terhadap buku panduan menulis 

laporan, yaitu: (1) motivasi siswa pada buku sangat kurang, (2) pemahaman awal 

mengenai cara menulis laporan masih sangat kurang, (3) kebutuhan buku panduan 

menulis laporan sangat tinggi, (4) siswa dan guru menginginkan adanya 
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perpaduan materi dan penerapan meskipun menggunakan pendekatan kontekstual, 

masih ada materi yang dipaparkan, (5) siswa dan guru menginginkan bentuk buku 

yang menarik, baik dari sampul sampai pada bagian isi agar lebih enak membaca 

dan menikmati buku tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, 

dapat diketahui bahwa buku pengembangan menulis laporan dapat membantu 

siswa belajar secara interaktif mengenai menulis laporan.  

Penelitian yang dilakukan Utomo dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

memiliki persamaan, yaitu sama-sama melakukan penelitian pengembangan 

menulis dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun perbedaannya 

terletak pada aspek yang dikaji. Penelitian yang dilakukan Utomo lebih menyoroti 

aspek kebahasaan yaitu keterampilan menulis laporan, sedangkan peneliti lebih 

menyoroti pada aspek kesastraan yaitu menulis kreatif teks drama. 

Pada tahun 2008, Anggraini melakukan penelitian dengan judul 

Pengembangan Bahan Ajar Membacakan Puisi untuk SD Kelas Rendah. Dalam 

penelitiannya, Anggraini menyimpulkan bahwa pembelajaran puisi pada siswa SD 

masih dalam kategori kurang. Hal ini terbukti bahwa pembelajaran guru yang 

kurang referensi atau panduan dalam mengajar pembelajaran puisi, sehingga 

pembelajaran kurang mengena sasaran dan siswa merasa kesulitan untuk 

menerima pembelajaran. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan pun 

dihasilkan produk berupa bahan ajar serta VCD pemodelan membacakan puisi 

yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Dengan demikian, 

pembelajaran lebih efektif dan secara otomatis siswa lebih mudah dalam 

menerima pelajaran. 
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Persamaan yang dilakukan Anggraini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

terletak pada desain penelitian, yaitu sama-sama menggunakan penelitian 

pengembangan bahan ajar. Di samping itu, aspek yang diteliti pun sama-sama 

tertumpu pada aspek kesastraan. Adapun perbedaannya terletak pada jenis 

keterampilan berbahasa serta jenis sastra yang dikaji. Anggraini menekankan pada 

aspek keterampilan berbahasa dan jenis sastra membaca puisi untuk siswa SD, 

sedangkan peneliti menekankan aspek keterampilan berbahasa dan jenis sastra 

menulis teks drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA. 

Fitriyanti (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Drama dengan Teknik Transformasi Puisi Siswa 

Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

Berdasarkan analisis data, keterampilan menulis teks drama dengan menggunakan 

teknik transformasi puisi mengalami peningkatan. Rata-rata pada siklus I 

mencapai 68,85, sedangkan pada siklus II mencapai 81,07. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 12,22% dan termasuk dalam 

kategori baik. Perubahan perilaku yang terjadi yaitu siswa lebih antusias dan 

bersemangat dalam menulis naskah drama. 

Penelitian yang dilakukan Fitriyanti memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan peneliti. Persamaannya yaitu pada aspek tujuan untuk meningkatan 

kemampuan dalam menulis naskah drama. Perbedaannya penelitian Ekayanti 

menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas(PTK) sedangkan peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (R&D). 
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Wijayanti pada tahun 2011 juga melakukan penelitian yang berjudul 

Pengembangan Buku Panduan Menulis Surat Dinas Berbasis Kegiatan Siswa 

SMP. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebutuhan siswa terhadap buku 

panduan menulis surat dinas. Produk yang dihasilkan adalah berupa buku 

panduan. Setelah menggunakan buku panduan kesulitan siswa dalam menulis 

surat dinas dapat teratasi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti terletak pada jenis penelitian dan produk yang dihasilkan, yaitu 

penelitian pengembangan yaitu membuat buku panduan. Adapun perbedaannya, 

dalam penelitian ini menghasilkan buku panduan menulis surat dinas, sedangkan 

yang peneliti hasilkan adalah buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini adalah 

teori tentang buku panduan, keterampilan menulis teks drama, pendekatan 

kontekstual, serta pengembangan buku menulis teks drama berbahasa Jawa. 

 

2.2.1 Buku Panduan 

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai pengertian buku panduan, fungsi 

buku panduan, dan kategori buku panduan. Adapun rinciannya adalah sebagai 

berikut. 

 

2.2.1.1 Pengertian Buku Panduan  

Semua informasi dan segala sumber pengetahuan dapat diperoleh hanya 

melalui buku. Semua unsur atau segi kehidupan pun dapat diketahui melalui buku. 
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Maka dari itu, segala sumber ilmu tidak terlepas dari adanya buku. Buku panduan 

merupakan salah satu penunjang kegiatan belajar dan mengajar dalam pelajaran 

tertentu yang termasuk dalam buku nonteks pelajaran.  

Menurut Kusmana (2009) buku nonteks pelajaran memiliki kedudukan 

sebagai buku yang dapat melengkapi pendalaman materi dan penambahan 

wawasan bagi pembaca dari pembahasan materi yang tidak tersaji secara lengkap 

dalam buku teks pelajaran. Salah satu buku nonteks yang digunakan dalam 

pembelajaran adalah buku pengayaan. Buku pengayaan merupakan buku yang 

digunakan sebagai salah satu referensi pembelajaran karena kurangnya 

pemahaman atau menemukan sesuatu yang belum dimengerti. 

Menurut Permendiknas No 2/2008 pasal 1 menyatakan sebagai berikut. 

Buku pengayaan pendidikan adalah buku yang memuat materi yang dapat 

memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. 

Adapun buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, 

deskripsi materi pokok, atau model pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

para pendidik.  

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa buku 

panduan yang diperuntukkan bagi siswa seperti yang akan peneliti susun dapat 

dikategorikan kedalam buku nonteks pelajaran yaitu buku pengayaan 

pembelajaran. 

Selain itu, Kusmana (2009) juga menambahkan bahwa materi buku 

pengayaan harus memiliki manfaat bagi kehidupan pembaca, khususnya bagi 

peserta didik. Dengan demikian, materi dalam buku jenis ini adalah keterampilan-

keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan siswa harus terusung dalam 

materi buku panduan tersebut. Oleh karena itu, indikator dari aspek ini adalah: (1) 
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dapat digunakan untuk memecahkan masalah; (2) dapat mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya; dan (3) dapat mendorong untuk berusaha mencari dan 

melakukan sesuatu. Materi buku pengayaan juga harus dapat mengembangkan 

kecakapan hidup (life skills) pembaca, terutama bagi peserta didik. Kecakapan 

hidup yang harus dikembangkan sebagai materi buku panduan adalah kecakapan 

akademik, sosial, dan kejuruan. Oleh karena itu, indikator dari aspek ini adalah (1) 

mengembangkan kecakapan akademik; (2) mengembangkan kecakapan sosial; 

dan (3) mengembangkan kecakapan motorik. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa buku panduan merupakan 

suatu buku yang dapat digunakan sebagai acuan belajar dalam pembelajaran 

sekaligus dapat memberikan pengetahuan kepada siswa. Buku panduan 

merupakan suatu buku yang dapat digunakan sebagai acuan belajar dalam 

meningkatkan kemampuan pemahaman materi yang ditangkap oleh siswa. 

 

2.2.1.2 Fungsi Buku Panduan 

Menurut Muslich (2010:23) buku merupakan bagian dari kelangsungan 

pendidikan. Dengan buku, pelaksanaan pendidikan dapat lebih lancar. Guru dapat 

mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien lewat sarana buku. 

Siwa pun dalam mengikuti kegiatan belajar dengan maksimal dengan sarana buku. 

Keberadaan buku dewasa ini tidak dapat dipungkiri tingkat kebutuhannya 

dalam dunia pendidikan. Buku diperlukan manusia untuk menuntut ilmu, terlebih 

lagi bagi siswa sebagai peserta didik serta guru sebagai pendidik. Tanpa adanya 

buku, proses kegiatan pembelajaran di kelas kurang berjalan dengan lancar karena 
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akan menemukan kesulitan dalam mencari teori maupun hal-hal yang mendukung 

dalam belajar. 

Kusmana (2009) menyebutkan bahwa buku pengayaan merupakan buku yang 

memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan ipteks dan 

keterampilan; membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, pengelola 

pendidikan, dan masyarakat lainnya. Buku ini dapat menjadi bacaan bagi peserta 

didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan mengenai fungsi buku panduan 

yang penting dalam proses pembelajaran. Buku panduan sebagai buku pengayaan 

diharapkan dapat  melengkapi kebutuhan buku teks pelajaran yang masih kurang 

di lapangan. Dengan adanya buku panduan, mempermudah siswa maupun guru 

untuk berinteraksi dalam mempelajari suatu materi. 

 

2.2.1.3 Kategori Buku Panduan  

Permendiknas Nomor 11/2005 pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional tersebut, selain menggunakan buku teks pelajaran 

sebagai acuan wajib, guru dapat menggunakan buku pengayaan dan buku 

referensi dalam proses pembelajaran dan menganjurkan peserta didik 

membacanya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. 

Buku panduan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai buku nonteks 

pelajaran yang termasuk dalam buku pengayaan pendidikan. Buku panduan ini 

termasuk dalam buku pengayaan karena ditujukan khususnya untuk meningkatkan 

pemahaman siswa. 
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Kusmana (2009) menyebutkan bahwa buku pengayaan mempunyai kategori 

yang memuat di dalamnya, yaitu (1) buku pengayaan dapat digunakan di sekolah 

atau lembaga pendidikan, namun bukan merupakan buku pegangan pokok bagi 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) tidak diterbitkan secara 

berseri berdasarkan tingkatan kelas atau jenjang pendidikan; (3) berisi materi yang 

tidak harus terkait secara langsung dengan sebagian atau salah satu Standar 

Kompetensi atau Kompetensi Dasar yang tertuang dalam Standar Isi, namun 

memiliki keterhubungan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan 

nasional; (4) materi atau isi dari buku pengayaan dapat dimanfaatkan oleh 

pembaca dari semua jenjang pendidikan dan tingkatan kelas atau lintas pembaca, 

sehingga materi tersebut dapat dimanfaatkan pula oleh pembaca secara umum; (5) 

penyajian buku pengayaan bersifat longgar, kreatif, dan inovatif sehingga tidak 

terikat pada ketentuan-ketentuan proses dan sistematika belajar yang ditetapkan 

berdasarkan ilmu pendidikan dan pengajaran.  

Selain kategori buku pengayaan yang disebutkan di atas, Kusmana (2009) 

juga menambahkan ciri-ciri buku pengayaan yang harus terkandung di dalamnya. 

Ciri-ciri buku pengayaan tersebut, yaitu (1) materi/isi buku mengembangkan 

keterampilan yang bersifat faktual; (2) materi/isi buku berupa prosedur melakukan 

suatu jenis keterampilan; (3) penyajian materi dilakukan secara prosedural, (4) 

bentuk penyajian dapat berupa narasi atau deskripsi yang dilengkapi 

gambar/ilustrasi, dan (5) bahasa yang digunakan bersifat teknis. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa buku panduan 

memuat materi-materi yang berfungsi sebagai bahan pengayaan, referensi, atau 



21 

 

 

panduan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan 

penyajian yang longgar, kreatif, dan inovatif serta dapat dimanfaatkan oleh 

pembaca lintas jenjang dan tingkatan kelas atau pembaca umum.  

 

2.2.1.4 Teknik Menulis Buku Panduan 

Sesuai dengan fungsinya sebagai buku pengayaan pengetahuan dalam proses 

pembelajaran, penulisan buku panduan menulis teks drama harus memerhatikan 

empat aspek, yaitu yang berkaitan dengan materi/isi buku, penyajian, kebahasaan 

dan kegrafikaan. Kusmana (2009) menjelaskan empat aspek tersebut sebagai 

berikut. 

1) Aspek Materi/Isi Buku 

Dalam menulis buku pengayaan (baik pengetahuan, keterampilan, maupun 

kepribadian) harus memerhatikan tiga kriteria pokok, yaitu: (1) memiliki 

kesesuaian dengan tujuan pendidikan; (2) menyesuaikan dengan perkembangan 

ilmu; (3) mengembangkan kemampuan bernalar. 

Kriteria pertama, “memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan” dijadikan 

dasar karena materi buku pengayaan diharapkan dapat membantu pencapaian 

tujuan pendidikan. Materi buku pengayaan harus sesuai dengan tujuan pendidikan, 

yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Tentu saja, kriteria ini tidak terungkap secara eksplisit dalam 

materi buku pengayaan melainkan materi atau isi buku tersebut memiliki 

kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan ini. Oleh karena itu, seorang penulis 
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dapat mengusung materi dalam buku pengayaan berdasarkan indikator dari 

kriteria ini, yaitu materi atau isi (a) mendukung pencapaian tujuan pendidikan; (b) 

mengembangkan tujuan pendidikan, dan (c) tidak bertentangan dengan tujuan 

pendidikan. 

Kriteria “menyesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 

dan Seni (Ipteks)” dimaksudkan bahwa materi buku pengayaan itu tidak 

bertentangan dengan perkembangan dan konsep Ipteks. Indikator dari kriteria ini 

adalah materi atau isi buku pengayaan itu (a) sesuai dengan kebenaran konsep 

keilmuan; (b) sesuai dengan perkembangan Ipteks; (c) sesuai dengan kondisi dan 

data mutakhir; (d) sesuai dengan kenyataan atau bersifat faktual. Apabila penulis 

buku pengayaan menyusun materi, maka materi yang ditulis harus sesuai dengan 

kebenaran konsep keilmuan, sesuai dengan perkembangan Ipteks, sesuai dengan 

kondisi mutakhir dan sesuai dengan kenyataan faktual. 

Kriteria, “mengembangkan kemampuan bernalar” dimaksudkan bahwa materi 

buku pengayaan itu harus dapat mendorong pembacanya untuk bernalar atau 

berpikir. Indikator dari kriteria ini adalah mendorong pembaca untuk berpikir (a) 

kritis; (b) kreatif; dan (c) inovatif. Pada setiap lembaga pendidikan pembelajaran 

berpikir tidak secara khusus dilakukan sebagai mata pelajaran, melainkan 

diselipkan dalam kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Oleh karena itu, apabila menulis buku pengayaan, materi yang ditulis harus dapat 

menjalankan fungsi mengembangkan kemampuan bernalar. 

Kusmana (2009) juga menambahkan tentang kriteria khusus materi buku 

pengayaan pengetahuan adalah “mengembangkan nilai-nilai moral dan budaya”. 
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Aspek ini dimaksudkan agar buku pengayaan pengetahuan itu dapat 

mengembangkan nilai-nilai moral bangsa Indonesia sebagai nilai luhur yang 

merupakan karakter bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai budaya bangsa 

Indonesia pun perlu terus dikembangkan termasuk materi yang diusung dalam 

buku pengayaan pengetahuan. Untuk itu, indikator dari aspek ini adalah materi 

buku pengayaan (a) mengembangkan nilai-nilai moral dan budaya bangsa 

Indonesia; (b) tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia; dan 

(c) tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa.  

2) Aspek Penyajian 

Dalam menyajikan materi dalam buku pengayaan (baik pengetahuan, 

keterampilan, maupun kepribadian) harus memerhatikan empat kriteria pokok, 

yaitu sebagai berikut. 

(1) Sistematikanya logis 

Penyajian materi buku pengayaan harus logis dan sistematis. Kelogisan sajian 

materi ini ditandai oleh penataan bagian-bagian yang disajikan secara apik, baik 

secara deduktif maupun induktif. Selain itu, materi buku pengayaan harus 

sistematis baik berdasarkan pertimbangan urutan waktu, ruang, maupun jarak 

yang disajikan secara teratur. Penulis buku pengayaan harus dapat mengarahkan 

kerangka berpikir (mind frame) pembaca melalui penyajian materi yang logis dan 

sistematis. 

(2) Penyajian materi mudah dipahami 

Pesan yang sangat dalam dan berharga dalam buku akan menjadi sia-sia 

apabila isi buku sulit dipahami pembaca karena penyajiannya “berat”. Untuk itu, 
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seorang penulis buku pengayaan harus dapat menyajikan materi/isi dalam bentuk 

yang familiar (intim) dengan pembaca sasaran (siswa). Materi buku pengayaan 

akan mudah pula dipahami oleh pembaca jika materi disajikan dalam suasana 

yang menyenangkan dan tidak membuat pembaca berpikir terlalu “berat”. Selain 

itu, untuk memudahkan penyajian buku, penulis buku pengayaan harus dapat 

melengkapi materi atau isi buku dengan ilustrasi (gambar atau foto) dan pesan 

(ilustrasi dengan bahasa). Oleh karena itu, indikator penyajian buku mudah 

dipahami adalah (a) penyajian materi dalam buku familiar dengan pembaca; (b) 

penyajian materi dapat menimbulkan suasana menyenangkan; (c) penyajian 

materi dilengkapi dengan ilustrasi. 

(3) Merangsang pengembangan kreativitas 

Rangsangan kreativitas yang harus dapat tercipta melalui penyajian buku 

pengayaan, misalnya aktivitas kreatif dan akademis, fisik dan psikhis, dan 

dorongan untuk mencoba melakukan hal-hal yang positif. Indikator penyajian 

buku pengayaan yang merangsang pengembangan kreativitas ini ditandai oleh 

indikator penyajian materi buku yang: (a) mendorong pembaca untuk melakukan 

aktivitas akademik dan kreatif; (b) mengarah pada pengembangan aktivitas fisik 

atau psikhis; (c) merangsang pembaca untuk mencoba melakukan hal-hal yang 

positif. 

(4) Menghindari masalah SARA, bias jender, serta pelanggaran HAM & Hak 

Cipta  

Penulis buku pengayaan harus memprediksi masalah yang akan timbul karena 

perbedaan Suku, Agama, Ras (keturunan), dan Antar Golongan (SARA) sehingga 
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dalam menyajikan materi dilakukan secara cermat. Penyajian materi buku 

pengayaan harus juga menghindari persoalan yang dimungkinkan dapat timbul 

dari diskriminasi jender (wanita atau laki-laki). Perlakuan jender secara berbeda 

dalam materi pengayaan dapat memunculkan permasalahan yang sangat serius. 

Selain itu, penyajian materi buku pengayaan harus menghindari pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM). Penyajian materi harus menghindari pelanggaran Hak 

Cipta, baik dari tinjauan orisinalitas gagasan maupun bentuk terjemahan yang 

perlu disajikan secara jelas. 

Kusmana (2009) menambahkan aspek yang harus diperhatikan dalam 

menyajikan materi buku pengayaan. Selain empat kriteria pokok di muka, seorang 

penulis harus memerhatikan pula aspek-aspek ini dalam menyajikan buku 

pengayaan pengetahuan. Penyajian buku pengayaan pengetahuan harus dapat 

menumbuhkan motivasi pembaca untuk mengetahui lebih jauh. Adapun hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam menyajikan materi buku pengayaan yang 

menumbuhkan motivasi untuk mengetahui lebih jauh ditandai oleh penyajian 

materi yang (a) mendorong keingintahuan pembaca; (b) mendorong minat untuk 

mengumpulkan informasi; (c) mendorong untuk mencari buku/teks sejenis. 

Penyajian materi buku seharusnya dapat mengembangkan kecakapan akademik. 

Menulis buku pengayaan yang mengembangkan kecakapan akademik itu ditandai 

oleh indikator (a) menuntun pembaca untuk menggali informasi; (b) menuntun 

kecakapan dalam memecahkan masalah; (c) menuntun untuk mengambil 

keputusan. 
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3) Aspek Kebahasaan  

Dalam menulis buku pengayaan (baik pengetahuan, keterampilan, maupun 

kepribadian) harus memerhatikan kriteria penggunaan kaidah kebahasaan. Kaidah 

bahasa dalam buku pengayaan harus diperhatikan sekali oleh penulis. Kurang 

cermat dalam menerapkan kaidah bahasa seringkali membuat komunikasi tertulis 

pembaca terganggu, bahkan mungkin pembaca mencampakkan buku itu. Oleh 

karena itu, dalam menulis buku pengayaan, seorang penulis harus menggunakan 

(a) ejaan secara benar; (b) kata dan istilah dengan tepat; (c) kalimat dengan baik 

dan benar; (d) paragraf yang harmonis dan kompak. 

4) Aspek Kegrafikaan 

Aspek kegrafikaan yang harus diperhatikan penulis buku nonteks terutama 

berkaitan dengan tata letak unsur grafika estetis, dinamis, dan menarik serta 

menggunakan ilustrasi yang memperjelas pemahaman materi/isi buku, tidak lupa 

juga diperhatikan tipografi yang digunakan harus mempunyai tingkat keterbacaan 

yang tinggi. Dalam penulisan buku pengayaan diperlukan ketepatan dalam 

menggunakan gambar, foto, atau ilustrasi dalam buku pengayaan harus tepat dan 

berfungsi. Penggunaan gambar yang semena-mena tidak akan dapat meningkatkan 

keterbacaan dan keterpahaman pembaca. Oleh karena itu, dalam menggunakan 

gambar, foto, atau ilustrasi dalam buku pengayaan harus menggunakan (a) ukuran 

dan bentuk yang sesuai dan menarik; (b) warna gambar yang sesuai dan 

fungsional. 
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2.2.2 Keterampilan Menulis Teks Drama 

2.2.2.1 Hakikat Drama   

Brahim (1968:52) menyatakan bahwa drama merupakan suatu cerita yang 

dikarang dan disusun untuk dipertunjukkan oleh pelaku-pelaku di atas panggung. 

Seni drama didasarkan pada naskah yang sudah disiapkan terlebih dahulu, maka 

seni drama mempunyai hubungan yang erat dengan seni sastra.   

Menurut Waluyo (2003:2) secara terminologi istilah drama biasanya 

didasarkan pada wilayah pembicaraan, apakah yang dimaksud drama naskah atau 

drama pentas. Drama naskah dapat diberi batasan sebagai salah satu jenis karya 

sastra yang ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin dan 

mempunyai kemungkinan dipentaskan. Drama naskah merupakan genre sastra 

yang disejajarkan dengan prosa atau puisi. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Moulton. Menurut Moulton (dalam Waluyo 

2003:2) bahwa drama (pentas) sebagai hidup manusia yang dilukiskan, maka 

drama baik naskah maupun pentas berhubungan dengan bahasa sastra. 

Hal yang sama dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat Leksono 

(2007:42) mengatakan bahwa teks drama adalah suatu rangkaian perucapan 

maupun percakapan, dalam bentuk tulisan yang tersusun sedemikian rupa, dengan 

mempertimbangkan: tema, isi, alur cerita, maupun irama. Biasanya disertakan 

keterangan tentang karakter atau perwatakan tokoh, usia, suasana, waktu, serta 

latar belakang (tempat) peristiwa itu terjadi. Perbedaan latar belakang dari suatu 

tempat peristiwa, waktu serta suasana, biasanya dibedakan dalam bentuk 

pembagian babak.   
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Menurut Rendra (2007:36) drama atau sandiwara adalah seni yang 

mengungkapkan pikiran atau perasaan orang dengan mempergunakan laku 

jasmani dan ucapan kata-kata. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa drama terbagi menjadi 

dua, yaitu drama pentas dan drama naskah. Keduanya memiliki fungsi masing-

masing. Drama pentas merupakan drama yang dipentaskan oleh aktor dan aktris di 

atas panggung, sedangkan drama naskah digunakan sebagai teks yang harus 

dipelajari pemain sebelum melakukan pementasan. Adapun teks drama itu sendiri 

merupakan salah satu dari hasil karya seni sastra.  

 

2.2.2.2 Unsur-Unsur Teks Drama  

Unsur-unsur karya sastra drama terdiri atas unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan hal-hal yang terkandung di dalam karya 

sastra drama, sedangkan unsur ekstrinsik berkaitan dengan faktor-faktor luar yang 

melatarbelakangi karya sastra drama tersebut lahir. Kedua unsur ini tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. 

Waluyo (2003) menyatakan bahwa dalam memahami naskah secara lengkap 

dan terinci, maka antarstruktur saling menjalin membentuk kesatuan dan saling 

terikat satu sama lain. Adapun unsur-unsur intrinsik naskah drama adalah sebagai 

berikut. 

1) Plot  (alur)  

Set (2003: 25) menyatakan bahwa plot adalah jalan cerita dari awal, tengah 

dan akhir. Akan lebih baik apabila kita mengetahui plotnya sebelum kita menulis 



29 

 

 

naskah; kita sudah tau kemana tujuan cerita ini, apa masalahnya, dan bagaimana 

solusinya. 

Gustaf  Freytag (dalam Waluyo 2003:8-12) memberi unsur-unsur plot 

meliputi hal-hal berikut. 

(1)  Exposition (Pelukisan Awal Cerita) 

Pada tahap ini pembaca diperkenalkan dengan tokoh-tokoh drama dengan 

watak masing-masing. Pembaca mulai mendapatkan gambaran tentang lakon yang 

dibaca.  

(2) Komplikasi (Pertikaian Awal) 

Pada tahap ini terjadi konflik awal cerita. Pengenalan terhadap para pelaku sudah 

menjurus pada pertikaian. Konflik mulai menanjak. 

(3) Klimaks (Titik Puncak Cerita) 

Konflik yang meningkat itu akan meningkat terus sampai mencapai klimaks 

atau titik puncak atau kegawatan dalam cerita. 

(4) Resolusi (Penyelesaian atau Falling Action) 

Pada tahap ini, konflik mereda atau menurun. Tokoh-tokoh yang 

memanaskan situasi atau meruncingkan konflik telah mati atau menemukan jalan 

pemecahan. 

(5) Catastrophe (Denaoument atau Keputusan) 

Dalam tahap ini, ada ulasan penguat terhadap seluruh kisah lakon itu. Pada 

tahap ini, konflik sudah tidak ada lagi. 

Sedikit berbeda dengan Gustaf  Freytag (dalam Waluyo 2003:8-12) yang 

membagi alur menjadi lima tahap. Wiyanto (2002:25-26) mengatakan bahwa plot 
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atau alur cerita dalam drama dibagi menjadi enam, yakni (1) eksposisi, (2) 

konflik, (3) komplikasi, (4) krisis, (5) resolusi, dan (6) keputusan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa plot (alur) adalah 

jalinan cerita secara keseluruhan pada suatu drama itu. Pembicaraan tentang alur 

cerita perlu ditekankan bahwa jalinan cerita hendaknya mengalir secara lancar. 

Rangkaian kejadian hendaknya merupakan jalanya peristiwa sebab akibat yang 

runtut. Pada akhirnya, pembaca maupun penonton akan dapat menghayati lakon 

dengan baik, jika jalinan ceritanya runtut.  

2) Penokohan (Perwatakan) 

Tokoh-tokoh yang disebutkan harus memiliki watak. Watak para tokoh harus 

konsisten dari awal sampai akhir. Watak tokoh protagonis dan tokoh antagonis 

harus memungkinkan keduanya menjalin pertikaian yang memiliki kemungkinan 

untuk bekembang mencapai klimaks. Kedua tokoh ini haruslah tokoh-tokoh yang 

memiliki watak kuat (berkarakter) dan watak yang kuat itu kontradiktif 

antarkeduanya. Dapat juga keduanya memiliki kepentingan yang sama, saling 

berebut sesuatu, saling bersaing, dan sebagainya (Waluyo 2003:17). 

Sependapat dengan Waluyo, menurut Wiyanto (2002:80) peristiwa-peristiwa 

dalam cerita dialami oleh pelaku-pelaku atau tokoh cerita. Tokoh satu dan tokoh 

lainnya tentu tidak sama sebab masing-masing tokoh mempunyai watak. 

Pemberian watak itu dinamakan perwatakan. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tokoh dalam 

drama memiliki watak yang berbeda. Masing-masing tokoh harus memiliki watak 

yang kuat sesuai dengan perannya agar nantinya dapat terjadi jalinan cerita yang 
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utuh. Dengan demikian, drama yang nantinya dipentaskan dapat dinikmati oleh 

penonton sesuai naskah drama yang disusun. 

3) Dialog (Percakapan) 

Set (2003:76) mengatakan bahwa dialog menggambarkan berbagai ucapan 

yang disampaikan dari seorang karakter. Dialog menggambarkan logika berpikir 

dan berinteraksi sang karakter. 

Selain itu, Waluyo (2003:20) mengatakan bahwa ciri khas suatu drama adalah 

naskah itu berbentuk cakapan atau dialog. Dalam menyusun dialog ini, pengarang 

harus benar-benar memerhatikan pembicaraan tokoh-tokoh dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembicaraan yang ditulis oleh pengarang naskah drama adalah 

pembicaraan yang akan diucapkan dan harus pantas untuk diucapkan di atas 

panggung. Bayangan pentas di atas panggung merupakan mimetik (tiruan) dan 

kehidupan sehari-hari, maka dialog yang dituliskan juga mencerminkan 

pembicaraan sehari-hari. 

Pendapat Waluyo sama halnya dengan Wiyanto (2002:13) yang menyatakan 

bahwa dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang 

amat penting karena menjadi pengarah lakon. Artinya, jalannya cerita drama itu 

diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Agar dialog tidak hambar, 

pengucapannya harus disertai penjiwaan emosional. Selain itu, pelafalannya harus 

jelas dan cukup keras, sehingga dapat didengar semua penonton. Seorang pemain 

yang berbisik, misalnya, harus diupayakan agar bisikannya tetap dapat didengar 

penonton. 
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Pendapat Set, Waluyo, dan Wiyanto dapat disimpulkan bahwa dialog 

merupakan bentuk percakapan antarpemain yang akan diucapakan di atas 

panggung pementasan. Ragam bahasa yang digunakan dalam dialog tokoh-tokoh 

drama adalah bahasa lisan yang komunikatif dan bukan ragam bahasa tulis. Hal 

ini disebabkan karena drama merupakan potret kenyataan kehidupan manusia.  

4) Setting/Landasan/Tempat Kejadian 

Waluyo (2003:23) menyatakan bahwa setting atau tempat kejadian cerita 

yang sering pula disebut latar cerita. Penentuan ini harus secara cermat sebab 

drama naskah harus juga memberikan kemungkinan harus dipentaskan. Setting 

biasanya meliputi tiga dimensi, yaitu tempat, ruang, dan waktu. Dalam sebuah 

lakon atau cerita ketiga setting (tempat, ruang, dan waktu) tidak berdiri sendiri, 

tetapi  berhubungan satu sama lain. 

Brahim (1968:96) juga menyatakan bahwa pertunjukan drama harus 

dijalankan pada suatu tempat yang dikhususkan untuk keperluan itu.  

Jadi, dapat dikatakan bahwa latar atau setting merupakan hal yang penting 

untuk melukiskan kejadian-kejadian suatu peristiwa yang dialami oleh para tokoh. 

Tidak hanya tempat, melainkan ruang dan waktu merupakan unsur penting yang 

menggambarkan serangkaian cerita yang akan disampaikan. Ketiga hal tersebut 

saling melengkapi satu sama lain. 

5) Tema/Nada Dasar Cerita 

Tema merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam drama. Tema 

berhubungan pula dengan premis drama tersebut yang berhubungan pula dengan 

nada dasar dan sebuah drama serta sudut pandangan yang dikemukakan oleh 
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pengarangnya. Sudut pandang ini sering dihubungkan dengan aliran yag dianut 

oleh pengarang tersebut (Waluyo 2003:24) 

Wiyanto (2002:23) memberikan batasan tema sebagai berikut. 

Tema adalah pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Pikiran pokok ini 

dikembangkan sedemikian rupa mmenjadi cerita yang menarik. Jadi seorang 

penulis harus menentukan lebih dulu tema yang akan dikembangkan. 

 

Jadi, dapat dikatakan bahwa tema merupakan hal yang paling mendasar untuk 

terbentuk suatu drama. Jalinan cerita tersusun dalam suatu naskah drama yang 

dituangkan haruslah memiliki tema untuk menjadikan cerita drama tersebut 

menjadi padu dan utuh agar nantinya dapat dinikmati para pembaca atau penonton 

pementasan drama.  

6) Amanat/Pesan Pengarang 

Dalam drama tentunya terdapat amanat yang terkandung di dalamnya. 

Waluyo (2003:28) menyatakan bahwa amanat sebuah drama akan lebih mudah 

dihayati penikmat, jika drama itu dipentaskan. Amanat itu biasanya memberikan 

manfaat dalam kehidupan secara praktis. Jika meminjam istilah Horace dulce et 

utile, maka amanat itu menyorot pada masalah utile atau manfaat yang dapat 

dipetik dari karya drama itu. Dalam keadaan demikian, karya yang jelek sekalipun 

akan memberikan manfaat kepada kita, jika mampu memetik manfaatnya. 

Hampir sama yang dikatakan oleh Waluyo, Wiyanto (2002:24) memberi 

batasan tentang amanat adalah sebagai berikut. 

Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca 

naskah atau penonton drama. Pesan itu tentu saja tidak disampaikan secara 

langsung, tetapi lewat lakon naskah drama yang ditulisnya. Artinya, pembaca atau 

penonton dapat menyimpulkan pelajaran moral apa yang diperoleh dari membaca 

atau menonton drama itu.    
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Sesuai dengan pendapat Wiyanto, RN Herman (2009) mengungkapkan bahwa 

amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan penulis dari sebuah cerita. 

Jika tema bersifat lugas, objektif, dan khusus, amanat lebih umum, kias, dan 

subjektif.  

Jadi dapat disimpulan bahwa amanat merupakan suatu pesan moral yang 

hendak disampaikan pengarang melalui drama. Hal-hal positif maupun negatif  

akan terlihat saat drama dipentaskan. Tujuannya adalah agar penonton selaku 

penikmat dapat mengambil pelajaran yang terkandung di dalam drama tersebut.  

7) Petunjuk Teknis 

Dalam naskah drama diperlukan juga petunjuk teknis yang sering juga 

disebut dengan teks samping. Dalam sandiwara radio, sandiwara televisi atau 

skenario film, kedudukan teks samping ini sangat penting. Teks ini, memberikan 

petunjuk teknis tentang tokoh, waktu, suasana pentas, suara, musik, keluar 

masuknya aktor atau aktris, dan sebagainya. Teks samping ini biasanya ditulis 

dengan tulisan berbeda dari dialog misalnya dengan huruf miring atau huruf besar 

semua (Waluyo 2003:29). Jadi, petunjuk teknis befungsi sebagai cara atau 

petunjuk pelaksanaan yang ditulis dengan tulisan berbeda guna sebagai indikasi 

cerita dalam naskah.  

Brahim (1968:69) menyatakan bahwa dalam drama tedapat petunjuk yang 

diberikan pengarang bagi laku-tubuh yang harus dilakukan oleh pemain, yaitu 

dengan keterangan-keterangan yang terdapat diantara tanda kurung disamping 

kata-kata yang harus diucapkan oleh pemain. 

http://lidahtinta.wordpress.com/2009/02/09/
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Sama halnya yang dipaparakan Waluyo dan Brahim, Wiyanto (2002:23-30) 

juga menyatakan bahwa unsur lakon drama setidaknya mencakup delapan unsur, 

yaitu (1) tema yang merupakan  pikiran pokok yang mendasari lakon drama, (2) 

amanat yang merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada 

pembaca naskah atau penonton drama, (3) plot atau alur cerita, (4) karakter yang 

merupakan keseluruhan ciri-ciri jiwa seorang tokoh dalam lakon drama, (5) dialog 

yang merupakan perwujudan jalannya cerita, (6) setting yang merupakan tempat, 

waktu, dan suasana terjadinya suatu adegan, (7) bahasa , dan (8) interpretasi yang 

merupakan makna bagian kehidupan masyarakat yang diangkat ke panggung oleh 

seniman. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa petunjuk teknis dalam naskah drama sangat 

penting adanya untuk mempermudah pemain memahami naskah dan memainkan 

perannya di atas panggung. Dalam drama mengandung unsur-unsur yang 

membangun terbentuknya sebuah drama. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, 

maka drama tidak akan terwujud.   

 

2.2.2.3 Hakikat Menulis Teks Drama 

Akhtadiah,dkk. (1988:1-2) menyatakan bahwa melalui menulis kita dapat 

lebih mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Melalui menulis kita 

mengembangkan berbagai gagasan. Menulis merupakan suatu proses, yaitu 

proses penulisan. Ini berarti bahwa kita melakukan kegiatan dalam beberapa 

tahap, yakni tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi. 

Wiyanto (2002:1-2) memberikan pengertian bahwa menulis mempunyai dua 

arti. Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi 
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tanda-tanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang dapat diubah itu disebut bunyi 

bahasa, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (mulut dan perangkat 

kelengkapannya: bibir, lidah, gigi, dan langit-langit). Bunyi bahasa itu 

sebenarnya menjadi lambang atau wakil sesuatu yang lain. Sesuatu yang diwakili 

dapat berupa benda, perbuatan, sifat, dan lain-lain. Kedua, kata menulis 

mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Orang yang 

melakukan kegiatan ini dinamakan penulis dan hasil kegiatannya berupa tulisan. 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa dari empat 

ketarampilan berbahasa menyimak, berbicara, membaca, dan terakhir menulis. 

Keterampilan yang satu ini merupakan salah satu keterampilan yang paling 

kompleks di antara empat keterampilan yang lain. Maka dari itu, perlu adanya 

latihan yang lebih intensif untuk menguasainya. Pada keterampilan inilah penulis 

mencoba untuk menuangkan ide-idenya ke dalam wujud lambang grafis. 

Lambang-lambang grafis tersebut menggambarkan bahasa. Bentuk-bentuk abjad 

ini dapat dirangkai menjadi kata, frase, kalimat, dan paragraf yang berkembang 

menjadi sebuah wacana. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil simpulan bahwa keterampilan 

menulis adalah kemampuan seseorang dalam melahirkan pemikiran, gagasan, atau 

ide melalui lambang-lambang grafis. Melalui kegiatan menulis, kita bisa 

mengetahui sejauh mana potensi diri dalam mengungkapkan ide atau gagasan 

melalui bahasa tulis. 

Teks biasa juga disebut juga dengan naskah. Naskah atau teks adalah 

rangkaian tulisan yang disusun secara sistematis. Naskah drama merupakan 
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rangkaian percakapan antar tokoh yang disusun oleh pengarang untuk dimainkan 

para pemain di atas panggung. 

Sebagaimana pernyataan di atas bahwa Wiyanto (2002:31) juga menyebutkan 

teks drama atau naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. 

Dalam naskah tersebut termuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang 

diucapkan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. Bahkan kadang-

kadang juga dilengkapi dengan penjelasan tentang tata busana, tata lampu, dan 

tata musik pengiring/musik pengiring.  

Naskah lakon merupakan bahan dasar sebuah pementasan dan belum 

sempurna bentuknya apabila belum dipentaskan. Naskah lakon disebut juga 

sebagai ungkapan pernyataan penulis (playwright) yang berisi nilai-nilai 

pengalaman umum, juga merupakan ide dasar bagi aktor. Proses pengembangan 

laku bersumber dari hasil studi dan analisis isi. Hal ini dapat membangkitkan daya 

kreatif dalam menghayati laku secara pas, melaksanakan peran dengan takaran 

seimbang dalam asas keutuhan, keseimbangan serta keselarasan. Naskah sering 

juga disebut dengan skenario, terutama untuk film ( RN Herman 2009).  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa naskah 

drama merupakan rangkaian dialog dalam bentuk tulisan yang mengandung 

unsur-unsur  intrinsik karya sastra sekaligus disertakan perwatakan tokoh. Di 

samping itu, disertakan pula petunjuk-petunjuk pementasan sebagai pemerjelas 

para pemain dalam memerankan tokoh di atas panggung. 

 Jadi, menulis naskah atau teks drama merupakan kegiatan menulis berupa 

teks-teks yang berbentuk dialog yang disertakan unsur-unsur intrinsik dan 

http://lidahtinta.wordpress.com/2009/02/09/
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ekstrinsik di dalamnya. Mengekspresikan naskah drama untuk kepentingan 

pementasan memberikan drama mempunyai dua penafsiran. Sutradara dan pemain 

menafsirkan teks drama itu sendiri, sedangkan penonton menafsirkan versi yang 

telah ditafsirkan oleh para pemain. 

 

2.2.2.4 Langkah-Langkah Menulis Teks Drama 

 Seorang pembuat naskah drama tentunya sudah ahli dalam meyusun suatu 

lakon atau cerita drama. Ide atau gagasan mengalir di dalam pikiran yang 

selanjutnya ditulis dalam bentuk teks drama. Pada dasarnya tidak sulit dalam 

membuat teks atau naskah drama. Ada kriteria-kriteria yang harus diketahui dan 

diperhatikan dalam menyusun teks drama. Jika kriteria-kriteria ini dipahami 

dengan baik, maka langkah-langkah penyusunan membuat naskah drama akan 

mudah dilakukan.  

 Leksono (2007:43-47) mengatakan bahwa secara teoretis, membuat teks 

drama harus mempertimbangkan beberapa hal, misalnya, menentukan tema, 

susunan kata dalam kalimat, alur cerita, konflik, penggunaan bahasa, dan lain 

sebagainya. Namun, secara sederhana apabila ingin membuat naskah, sementara 

lupakan saja ketentuan yang terurai dalam teori kesastraan tersebut. Langkah 

sederhana untuk membuat naskah atau teks drama adalah sebagai berikut. 

1) Obeservasi 

Obeservasi dilakukan untuk terjun langsung ke lokasi yang akan dibuat 

sebagai objek penulisan naskah. Misalnya, di kantin sekolah, ruang perpustakaan, 

ruang kelas, taman parkir, toko buku, pasar, swalayan, halte, terminal, stasiun, dan 
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sebagainya. Melakukan pengamatan secara cermat, tentang suasana, tingkah laku, 

dan dialog para pelaku yang berada di objek tersebut.  

Setelah melakukan observasi, susun kembali peristiwa yang terjadi. Mulai 

dari suasana objek, tingkah laku orang yang ada di dalamnya, dan dialog yang 

diucapkan. Nama tokoh dapat fiktif, dialog dapat dikurangi atau ditambah, atau 

dapat juga menghadirkan tokoh lain. 

2) Berimajinasi      

Berimajinasi merupakan mereka-reka suatu cerita, berdasarkan pengalaman 

serta peristiwa masa lalu atau anganan masa depan. Baik yang dialami sendiri, 

manurut cerita orang lain, menyaksikan peristiwa, mendengarkan/membaca dari 

berita, atau berdasarkan khayalan sendiri suatu peristiwa yang belum terjadi. 

Menulis teks drama/skenario dengan teknik ini akan mendapatkan hambatan yang 

lebih berat, dibanding menulis dengan teknik observasi. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dan dilakukan bagi penulis naskah/skenario, antara lain penguasaan 

materi, perbendaharaan kata dan bahasa, pengalaman kemasyarakatan. 

Penguasaan materi berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari, perbendaharaan 

kata dan bahasa dapat dilakukan dengan cara rajin membaca (buku, koran, 

majalah) maupun mengikuti perkembangan lewat media lain (radio, televisi, 

internet), sedangkan pengalaman masyarakat dapat dilihat dari kehidupan sosial 

masyarakat atau berbaur langsung dengan dalam segala bentuk, karakter, tradisi, 

adat istiadat, lingkungan sosial, kondisi alam, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menulis teks 

drama yang paling penting adalah mempertimbangkan unsur-unsur intrinsik yang 
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terkandung di dalam cerita. Menulis naskah drama melalui terdiri dari dua cara, 

yaitu dengan cara observasi atau imajinasi. Observasi adalah mengamati secara 

langsung, sedangkan imajinasi merupakan rekaan gambaran pikiran. Dalam 

langkah-langkah penulisan teks drama tersebut, gagasan dijadikan sebagai dasar 

pembentukan drama. Selain itu, cara lain untuk membuat naskah drama, secara 

umum yaitu menentukan tema, membuat urutan cerita, menulis cerita dalam 

bentuk percakapan antartokoh (dialog), dan sertakan petunjuk teknis. 

 

2.2.2.5 Tujuan Menulis Teks Drama 

Menulis mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan seseorang dalam melakukan 

kegiatan menulis ada bermacam-macam. Secara umum, tujuan kegiatan menulis 

adalah untuk menyampaikan ide, gagasan, atau buah pikiran melalui bahasa tulis. 

Tujuan lain dari kegiatan menulis adalah untuk menyampaikan informasi secara 

tertulis kepada orang lain atau khalayak umum. 

Menurut Gie (2002:10) tujuan seseorang mengarang itu bermacam-macam 

sejalan dengan aneka ragamnya keinginan orang seperti misalnya ingin terkenal, 

mendapat honorarium, mempengaruhi orang lain, mencerdaskan masyarakat, 

mengibur kanak-kanak, menenangkan kalbu, menyampaikan pengetahuan, atau 

sekedar untuk menghabiskan waktu senggang. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa menulis mempunyai tujuan tertentu dan 

bermacam-macam. Tujuan menulis bergantung pada individu itu sendiri seperti 

yang dipaparkan di atas. Dengan demikian, tujuan menulis tidak dapat dikatakan 

secara mutlak. 
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Pada dasarnya penggunaan bahasa dalam teks drama adalah bahasa sastra 

yang berupa bahasa lisan. Maka dari itu, menulis teks drama sebenarnya bukan 

merupakan hal yang sulit. Hanya saja memang membutuhkan syarat-syarat dalam 

penulisan teks drama, seperti harus menentukan tema, alur, tokoh dan penokohan, 

dan lain sebagainya. Dengan demikian, teks drama yang akan dihasilkan nantinya 

sistematis dan dapat digunakan untuk pentas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis teks 

drama yaitu siswa mampu menulis bahasa sastra melalui pembelajaran menulis 

teks drama. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu membuat teks drama dengan 

sistematis dan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

 

2.2.2.6 Manfaat Menulis Teks Drama 

Di samping memiliki tujuan tertentu, menulis mempunyai manfaat yang akan 

diperoleh penulis itu sendiri. Banyak manfaat yang dapat dicapai dalam 

menghasilkan tulisan.  

Menurut Nurrudin (2010:19) menyatakan bahwa menulis mempunyai 

manfaat positif. Tentu saja manfaat yang didapat satu orang dengan orang lain 

sangat berbeda. Itu semua paling tidak sangat tergantung pada apa tujuan menulis, 

apa target yang ingin dicapai dan sejauh mana usaha yang telah dilakukan. 

Menurut Bernard Percy dalam Nurrudin (2010:21-26)  manfaat menulis 

adalah sebagai berikut. 

(1) Sarana untuk mengungkapkan diri (A Tool for Self Expression) 

(2) Sarana untuk pemahaman (A Tool for Understanding) 
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Maksudnya adalah bahwa dengan menulis bisa mengikat kuat suatu 

pengetahuan ke dalam otaknnya. 

(3) Membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggan, perasaan harga 

diri (A Tool to Help Developing Personal Satisfaction, Pride, a feeling of 

Self Worth) 

(4) Meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan (A Tool for 

Increasing Awarneness and Perception of Enviroment) 

(5) Keterlibatan secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah (A 

Tool for Active Involvement, not Passive Acceptance) 

(6) Mengembangkan suatu pemahaman tentang dan kemampuan 

menggunakan bahasa ( A Tool for Developing an Understanding of and 

Ability to use The Language) 

Selain itu menurut Gie (2002:21) menyatakan bahwa betapa pentingnya 

kegiatan mengarang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan 

perseorangan tidak dapat diragukan lagi. Ketrampilan menulis merupakan 

kepandaian yang amat berguna bagi setiap orang. Dengan memiliki kepandaian 

itu, seseorang dapat mengungkapkan berbagai gagasannya untuk dibaca oleh 

peminat yang luas. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa ada beragam manfaat yang dapat dipetik dalam 

menulis. Manfaat tersebut di antaranya yaitu sarana untuk pengungkapan diri, 

sarana untuk memahami sesuatu, sarana untuk mengembangkan kepuasan pribadi, 

kebanggaan, dan rasa percaya diri, serta sarana untuk meningkatkan kesadaran 

dan peka terhadap lingkungan sekitar.  
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 Kaitannya dengan naskah atau teks drama, naskah drama merupakan suatu 

rangkaian dialog atau percakapan yang ditulis yang dijadikan sebagai konsep 

penceritaan pementasan drama. Perbendaharaan kata pun harus dimiliki dan 

dikuasai untuk membuat suatu dialog yang cocok atau sesuai dengan konteks dan 

konsep yang akan ditulis. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam kehidupan 

sosial atau masyarakat yang kurang mampu, bagaimana bahasa yang digunakan 

dalam kehidupan sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis teks 

drama yaitu meningkatkan kepekaan perasaan siswa terhadap kehidupan sekitar 

yang dekat dengan kehidupannya. Dengan memiliki kepekaan, siswa dapat 

dengan mudah membaca situasi kehidupan sekitar. Di samping itu, dapat 

meningkatkan keterampilan kebahasaan siswa di bidang menulis, terutama dalam 

menulis kreatif teks drama berbahasa Jawa.  

 

2.2.3 Pendekatan Kontekstual 

Pada subbab ini akan dipaparkan teori-teori tentang hakikat pendekatan 

kontekstual dan komponen pendekatan kontekstual. Adapun pejelasannya adalah 

sebagai berikut. 

2.2.3.1 Hakikat Pendekatan Kontekstual 

Sebagai pendidik, guru diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang 

tepat sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membawa peserta didik untuk 

dapat melihat kehidupan atau terjun secara langsung dalam kehidupan nyata. Hal-

hal nyata yang dapat dilihat atau dirasakan peserta didik dapat meningkatkan 
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pemahaman secara cepat dan tepat. Dengan demikian, pembelajaran yang 

berlangsung akan menyenangkan dan mudah dikuasai. 

Suprijono (2009:79) memberi penjelasan batasan pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching Learning) yaitu konsep belajar di mana guru menghadirkan 

dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan dan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari; sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari 

konteks yang terbatas, sedikit-demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi 

sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sebagai 

anggota. 

Menurut Ardiana dalam Suyatno (2004:39) menyebutkan bahwa 

pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. 

Pembelajaran kontekstual adalah konsepsi pembelajaran yang membantu guru 

menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran 

yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya 

dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluraga dan masyarakat. 

 

Dari beberapa penjelasan pembelajaran kontekstual di atas dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran kontekstual  merupakan pembelajaran yang interaktif. Guru 

bukan hanya sebagai orang yang serba tahu, tetapi sebagai orang yang senantiasa 

mengarahkan peserta didiknya, pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan nyata 

yang berada di sekelilingnya. Kehidupan nyata yang dihadirkan guru di dalam 

kelas diharapkan memberikan kemudahan pemahaman materi kepada siswa. 
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2.2.3.2 Komponen Pendekatan Kontekstual 

Suprijono (2009:85-88) menyatakan ada tujuh komponen pembelajaran 

kontekstual yaitu sebagai berikut. 

1) Konstruktivisme 

Belajar berdasarkan konstruktivisme adalah “mengonstruksi” pengetahuan. 

Pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi (pengintegrasian 

pengetahuan baru terhadap struktur kognitif yang sudah ada dan penyesuain 

struktur kognitif dengan informasi baru). Belajar dalam konteks konstruktivistik 

berangkat dari kenyataan bahwa pengetahuan itu terstruktur. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa  komponen konstruktivisme merupakan hal 

untuk membangun pemahaman siswa terhadap apa yang sedang dipelajari. Kedua 

pendapat tersebut saling melengkapi mengenai konstruktivisme yang menekankan 

bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman siswa. 

2) Inkuiri 

Kata kunci pembelajaran kontekstual salah satunya adalah “penemuan”. 

Belajar penemuan menunjuk pada proses dan hasil belajar. Belajar penemuan 

melibatkan peserta didik dalam keseluruhan proses metode keilmuan sebagai 

langkah-langkah sistemik menemukan pengetahuan baru atau memferivikasi 

pengetahuan lama. 

Jadi, proses kreatif siswa serta penjajakan dapat dijumpai pada komponen ini. 

Siswa dituntut untuk dapat berpikir secara mandiri untuk dapat menemukan hal-

hal yang belum diketahui dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa 

dituntut untuk benar-benar secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).  
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3) Bertanya 

Dalam rangka objektivikasi pengetahuan yang dibangun melalui 

intersubjektif, bertanya sangatlah penting. Kegiatan bertanya sangat penting untuk 

menggali informasi, mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Melalui berbagai 

pertanyaan peserta didik dapat melakukan probing sehingga informasi yang 

diperolehnya lebih bermakna. 

Dapat dikatakan bahwa proses bertanya bertujuan agar siswa mampu mencari 

serta menemukan hal-hal yang mereka anggap belum paham atau untuk 

menguatkan pengetahuan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan 

suatu diskusi kecil antarteman, ataupun kepada guru yang bersangkutan. Dengan 

komponen bertanya inilah diharapkan siswa secara aktif dan ikut berpartisipasi 

dalam pembelajaran yang dilakukan. Syarat atau kunci belajar terdapat dalam 

komponen ini.  

4) Masyarakat belajar 

Dalam praktiknya “masyarakat belajar terwujud dalam pembentukan 

kelompok kecil, pembentukan kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, 

bekerja sama dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kelas diatasnya, 

bekerja sama dengan masyarakat. Melalui interaksi dalam komunitas belajar 

proses dan hasil belajar menjadi lebih bermakna. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat belajar bisa 

diartikan sebagai kelompok belajar atau kerja kelompok. Siswa membentuk suatu 
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kelompok untuk melakukan suatu diskusi atau kerja tim untuk membahas atau 

menyelesaikan suatu persoalan dalam pembelajaran.  

5) Pemodelan 

Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting pendemonstrasian 

terhadap hal yang dipelajari peserta didik. Pemodelan memusatkan pada arti 

penting pengetahuan prosedural. Melalui pemodelan peserta didik dapat meniru 

terhadap hal yang dimodelkan. Model bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, 

contoh karya tulis, melafalkan bahasa dan sebagainya. 

Jadi, pemodelan merupakan sesuatu yang diperlihatkan kepada siswa yang 

dapat ditiru siswa agar mereka dapat melihat secara langsung hal-hal konkret yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman siswa terhadap 

materi lebih matang dan benar-benar dapat diaplikasikan secara langsung. 

6) Refleksi 

Refleksi adalah bagian penting dalam pembelajaran kontekstual. Refleksi 

merupakan upaya untuk melihat kembali, mengorganisir kembali, menganalisis 

kembali, mengklarifikasi kembali, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. 

Jadi, refleksi merupakan suatu kegiatan mengingat hal-hal yang telah 

dipelajari atau dilakukan sebelumnya. Apabila mereka menemukan sebuah 

kesalahan, mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan dengan bimbingan guru.  

7) Penilaian Autentik 

Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Data dikumpulkan 
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dari kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat melakukan 

pembelajaran. 

Dengan kata lain, penilaian autentik merupakan proses pengumpulan berbagai 

data siswa yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar. Data yang 

dikumpulkan melalui kegiatan penilaian bukanlah untuk mencari informasi 

tentang belajar siswa. Hal ini dikarenakan penilaian menekankan pada proses 

pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata 

yang dikerjakan siswa saat melakukan proses pembelajaran.  

 

2.3 Pengembangan Buku Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa 

dengan Pendekatan Kontekstual 

Buku merupakan hal yang sangat vital dalam pembelajaran. Tidak dapat 

dikatakan seorang pelajar atau siswa jika tidak menggunakan buku sebagai sarana 

belajarnya. Pentingnya buku dalam pembelajaran, memudahkan siswa untuk dapat 

mengikuti pembelajaran di kelas.  

Pendekatan kontekstual yang mengkaitkan materi dengan peristiwa-peristiwa 

nyata yang dapat ditemukan di sekeliling siswa diharapkan dapat mempermudah 

dalam proses pembelajaran siswa. Mereka dapat melihat secara langsung di 

lapangan masalah-masalah atau hal-hal yang ditemukan dalam kehidupan, 

sehingga dapat dilakukan analisis serta pemecahan masalah. 

Pengembangan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang 

peneliti lakukan merupakan buku yang menggunakan pendekatan kontekstual. 

Dalam hal ini, pengemasan materi-materi, penyajian contoh-contoh, dan 

penyertaan latihan-latihan yang ada dikaitkan langsung dalam kehidupan nyata 
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yang dapat dilihat secara langsung atau bahkan dapat dialami sendiri oleh siswa. 

Buku ini merupakan perpaduan materi dan proses pemahaman yang dilakukan 

langsung oleh siswa. Pengembangan buku panduan yang peneliti susun 

disesuaikan dengan kurikulum yang ditentukan, yaitu berupa buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa SMA. 

 

2.4 Spesifikasi Produk 

Buku panduan yang akan peneliti kembangkan diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa tentang menulis teks drama 

berbahasa Jawa dengan baik sekaligus sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. 

Peneliti memberi batasan pada substansi buku tersebut berisi materi-materi yang 

berkenaan dengan menulis teks drama, teknik dalam penulisan teks drama, 

contoh-contoh teks drama berbahasa Jawa, disertai latihan-latihan menulis teks 

drama berbahasa Jawa yang nantinya dapat dijadikan sebagai aplikasi atau 

penerapan atas materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, siswa diharapkan 

mampu untuk membuat teks drama berbahasa Jawa dengan baik sesuai kaidah 

yang benar.  

Gambaran secara umum pada buku ini yaitu berupa teori-teori yang berisi 

penjelasan drama secara umum, menulis teks drama, dan langkah-langkah menulis 

teks drama berbahasa Jawa. Teknik penulisan teks drama berbahasa Jawa 

berkaitan dengan bagaimana membuat teks drama berbahasa Jawa, cara penulisan 

yang benar, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Contoh-contoh teks drama berbahasa Jawa disajikan guna 

memberikan pemahaman yang bersifat konkrit kepada siswa. Latihan-latihan 
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dalam menulis teks drama berbahasa Jawa berisi lembar kerja yang harus 

dikerjakan siswa untuk menulis teks drama berbahasa Jawa. Buku yang peneliti 

hasilkan ditujukan untuk siswa karena diharapkan dapat membantu dalam 

pembelajaran di kelas.   

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan pengamatan serta diskusi dengan guru bahasa Jawa, bahwa 

hanya sebagian kecil siswa dalam satu kelas lancar dalam keterampilan menulis. 

Siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis teks drama berbahasa 

Jawa di kelas. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya buku yang 

secara khusus menjelaskan tentang menulis teks drama berbahasa Jawa.  

Buku-buku yang ada di sekolah tidak semuanya secara khusus sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Terutama dalam pembelajaran sastra drama, dalam hal ini 

pembelajaran menulis teks drama. Selama ini buku sastra drama yang beredar di 

lapangan berkaitan dengan materi drama secara umum. Meskipun ada buku 

tentang menulis teks drama, itu pun hanya sebatas pengetahuan tentang menulis 

teks drama secara umum, belum disesuaikan dengan tingkat serta pemahaman 

siswa secara khusus. Padahal siswa membutuhkan buku khusus tentang menulis 

teks drama untuk membantu mereka dalam pembelajaran menulis teks drama di 

kelas.  Untuk itu, perlu adanya buku yang dapat memberikan kontribusi kepada 

siswa dalam mempermudah pemahaman mereka dalam menguasai materi 

sekaligus mampu untuk menulis teks drama berbahasa Jawa dengan baik.  

Di samping itu, pendekatan kontekstual yang digunakan merupakan konsep 

belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata 
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siswa dan mendorong keaktifan siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Siswa diajak untuk 

selalu aktif, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Siswa yang belum paham 

betul dengan materi yang diajarkan dapat bertanya dengan guru, sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif. 

Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa pendekatan kontekstual  dapat 

dilakukan sebagai dasar susunan materi buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang peneliti susun. Hal ini disebabkan oleh karya sastra sangat 

erat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat tepat jika dikaitkan dengan 

pendekatan tersebut. Maka dari itu, buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa diperlukan dalam pembelajaran dengan harapan dapat membantu siswa 

maupun guru dalam proses pembelajaran. Kerangka berpikir dapat dilihat pada 

bagan 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Kemampuan meningkat 

Menggunakan buku panduan 

Berlatih menulis naskah drama 

Bisa membuat naskah drama 

dengan baik 

Siswa SMA   Pembelajaran menulis naskah 

drama 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan secara berturut-turut tentang pendekatan 

penelitian, prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan instrumen 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan perencanaan penyusunan produk.  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development 

(R&D) yakni suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2006:164). Tujuan penelitian dan 

pengembangan bukan hanya mengembangkan suatu produk saja, namun juga 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono,2006:407). Langkah-langkah 

penelitian Research and Development dikemukakan oleh Borg and Gall dalam 

buku Sugiyono (2006:298), yaitu (1) potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3) 

desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6)  uji coba produk, (7) revisi 

produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi massal. 

Mempertimbangkan lamanya waktu pelaksanaan penelitian dan 

menyesuaikan kebutuhan peneliti, maka langkah penelitian ini akan 

disederhanakan menjadi lima langkah penelitian. Kelima langkah penelitian 

tersebut meliputi: (1) Analisis kebutuhan, (2) Pengumpulan data, (3) Penyusunan 

desain produk, (4) Validasi desain atau uji ahli, dan (5) Revisi menjadi prototipe. 
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3.2 Prosedur Penelitian 

Berdasarkan desain di atas, maka prosedur penelitian yang akan dilakukan 

seperti uraian di bawah ini. 

3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan 

kebutuhan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa SMA. 

Analisis ini dilakukan sebelum menentukan model buku yang akan disusun. Pada 

tahap analisis kebutuhan, yang diteliti adalah kebutuhan yang diharapkan dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang akan disusun. 

 

3.2.2 Pengumpulan Data  

Data-data pendukung dalam mengembangkan buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa harus dilengkapi. Data pendukung yang dapat dilengkapi 

adalah perangkat pembelajaran dan buku teks bahasa Jawa yang digunakan. 

 

3.2.3 Penyusunan Desain Produk 

Setelah analisis kebutuhan dan pengumpulan data lapangan dilakukan, maka 

langkah selanjutnya adalah membuat desain awal buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Desain ini disebut model konseptual karena desain yang 

dihasilkan adalah desain secara konsep berdasarkan analisis kebutuhan dan data-

data pendukung yang telah dihimpun sebelumnya. 

  



54 

 

 

 

3.2.4 Validasi Desain/ Uji Ahli 

Validasi desain dilakukan untuk menganalisis model konseptual yang disusun 

oleh peneliti yang telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Hasil validasi 

dapat menunjukkan kualitas desain dan menjadi bahan dalam melakukan revisi. 

Uji ahli berupa lembar penilaian media berupa angket yang akan diberikan 

kepada para ahli. Para ahli yang dimaksud adalah pakar bidang menulis, pakar 

bidang drama, dan guru bahasa Jawa kelas XII SMA. Hasil uji ahli tersebut 

berupa masukan dan saran dari para ahli yang dimaksudkan untuk 

menyempurnakan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang telah 

dibuat.  

 

3.2.5 Revisi  Desain 

Segala kritik dan masukan para ahli menjadi dasar dalam melakukan 

perbaikan atau revisi buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang 

dibuat. Revisi buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa merupakan 

tahap akhir dalam penelitian ini dan akan menghasilkan buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa bagi siswa SMA.  
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Rancangan penelitian tersebut divisualisasikan dalam bagan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1  Bagan tahapan penelitian 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Data yang hendak dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini ada lima jenis 

data. Pertama, data tentang kebutuhan buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa bagi siswa SMA. Data kedua adalah data-data pendukung berupa 

perangkat pembelajaran dan buku teks bahasa Jawa. Data ketiga yaitu model atau 

draf buku yang dikembangkan peneliti. Data keempat berupa koreksi, masukan, 

dan evaluasi dari dosen ahli dan guru bahasa Jawa SMA. Data kelima adalah 

prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. 

Data pertama diperoleh pada tahap observasi, wawancara, dan analisis 

kebutuhan. Data yang diperoleh dari tahap analisis kebutuhan adalah data yang 

berupa deskripsi kondisi pembelajaran menulis teks drama dan kebutuhan siswa 

Analisis Kebutuhan 
Pengumpulan Data 

2. TAHAP PENGEMBANGAN 

Penyusunan desain 

produk 

 

Validasi desain/ Uji Ahli 

Revisi desain  

 

PROTOTIPE 

1. TAHAP PENDAHULUAN 
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terhadap buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Data kebutuhan 

siswa terhadap buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa digunakan 

sebagai acuan dalam menyusun produk buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa bagi siswa SMA agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

Data penelitian kedua diambil dari hasil dokumentasi dan studi pustaka yaitu 

data-data pendukung yang berupa perangkat pembelajaran dan buku teks bahasa 

Jawa yang digunakan. Data-data pendukung digunakan sebagai pelengkap dan 

bahan rujukan dalam mendeskripsikan keadaan buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang selama ini belum ada.  

Data ketiga adalah model atau draf yang disusun dan dikembangkan oleh 

peneliti. Draf ini disusun berdasarkan kebutuhan siswa. Data selanjutnya 

diperoleh dari langkah uji ahli. Dalam uji ahli, data yang akan dihasilkan adalah 

koreksi dan masukan tentang buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

bagi siswa SMA yang telah disusun berdasarkan kebutuhan lapangan. Koreksian 

dan masukan para ahli akan menjadi dasar untuk menyempurnakan draf buku 

menjadi prototipe. Dalam penelitian ini, prototipe adalah data kelima yang akan 

dihasilkan. 

 

3.3.1 Sumber Data  

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini ada lima jenis data. Kelima 

data tersebut diperoleh dari dua sumber yang berbeda yaitu peneliti, guru bahasa 

Jawa, dan dosen ahli. 

Secara jelas, uraian sumber data di atas akan tergambarkan dalam tabel 

berikut ini. 
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Tabel 3.1 Jenis Data dan Sumber Data 

No Jenis Data Sumber Data 

1. Analisis kebutuhan buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa 

bagi siswa SMA 

Siswa dan guru bahasa Jawa 

SMA N 3 Salatiga 

2. Perangkat-perangkat pembelajaran 

(kurikulum dan buku teks bahasa Jawa) 

Guru bahasa Jawa SMA N 3 

Salatiga 

3. Model atau draf awal buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa 

hasil pengembangan peneliti 

Peneliti 

4. Koreksi, kritik, saran ahli Dosen ahli dan guru bahasa 

Jawa SMA N 3 Salatiga 

5. Prototipe Peneliti 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Teknik dan instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

3.4.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai proses pembelajaran 

menulis teks drama di kelas. Selain itu juga untuk mencatat hasil penelitian 

terhadap proses pembelajaran menulis teks drama pada siswa maupun guru. Data 

yang diperoleh dari observasi ini akan menjadi bahan pengembangan buku 

panduan untuk menulis teks drama. 

 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara ini ditujukan untuk guru pengampu mata pelajaran bahasa Jawa dan 

siswa kelas XII. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan 

pertanyaan yang mengacu pada kondisi pembelajaran menulis teks drama pada 

siswa SMA kelas XII selama ini. 
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3.4.3 Dokumentasi 

Selain observasi dibutuhkan juga dokumentasi seperti perangkat pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks drama pada siswa SMA kelas 

XII. 

 

3.4.4 Studi Pustaka 

Pada langkah ini merupakan langkah pengumpulan buku teks bahasa Jawa dan 

buku referensi lain yang digunakan sebagai materi pembelajaran yang selama ini 

digunakan dalam pembelajaran menulis teks drama. 

 

3.4.5 Angket 

Angket yang digunakan adalah angket kebutuhan dan angket uji validasi. Angket 

kebutuhan ditujukan kepada siswa dan guru untuk menjaring data yang 

dibutuhkan dalam penyusunan buku panduan. Angket uji validasi ditujukan 

kepada guru dan dosen ahli untuk memperoleh data pengujian prototipe buku 

panduan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

1) Angket Kebutuhan  

Tujuan pokok pembuatan angket kebutuhan ini adalah untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan tujuan menganalisis kebutuhan pembuatan buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa  SMA. Angket dibagikan 

kepada komponen yang diteliti yaitu siswa dan guru untuk mengetahui kebutuhan 

buku panduan tersebut. Peneliti menjelaskan mengenai angket yang disebar 

tersebut, sehingga siswa dan guru dapat memahami dalam pengisian angket. 

Angket tersebut merupakan sarana siswa dan guru untuk menyampaikan 
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pendapat, gagasan serta kebutuhan terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang diinginkan. 

Siswa dan guru bahasa Jawa sebagai sumber data berasal dari SMA negeri 3 

Salatiga. Data kebutuhan yang diperoleh nantinya akan dianalisis dan disimpulkan 

berdasarkan angket kebutuhan yang telah diisi oleh siswa dan guru. Hasil 

simpulan data kebutuhan inilah yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa SMA. 

 

2) Angket Uji Validasi 

Tujuan pokok pembuatan angket uji validasi ini adalah untuk memperoleh 

informasi dengan reabilitas dan validitas setinggi mungkin. Angket uji validasi ini 

akan membantu peneliti melihat kelemahan prototipe yang telah dibuat.  

Prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa disusun 

berdasarkan pertimbangan hasil analisis dan simpulan angket kebutuhan yang 

sudah diperoleh. Setelah prototipe buku panduan tersusun, proses selanjutnya 

adalah pengujian prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

dengan menggunakan angket. Angket dibagikan kepada penguji prototipe buku 

panduan yaitu guru bahasa Jawa SMA Negeri 3 Salatiga, serta dosen ahli untuk 

mengoreksi dan merevisi prototipe buku panduan tersebut. Peneliti menjelaskan 

mengenai angket yang disebar tersebut, sehingga pemahaman pengisian angket 

lebih jelas. Angket tersebut merupakan sarana guru dan dosen ahli untuk 

menyampaikan pendapat, gagasan terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang benar dan sesuai dengan pendekatan kontekstual. Berbagai 

saran dan masukan yang diperoleh dari guru dan dosen ahli ini digunakan untuk 
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menyempurnakan kekurangan-kekurangan prortotipe buku panduan yang ada, 

sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kelayakan yang lebih baik 

dari sebelumnya. Setelah proses perbaikan prototipe selesai, buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa SMA yang sudah tersusun dengan 

baik dapat digunakan.   

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan rancangan analisis 

faktor yang didapatkan dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) data analisis 

kebutuhan prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa siswa 

SMA; (2) data uji validasi guru dan ahli sebagai proses perbaikan dan penguatan 

produk yang akan dibuat. 

1) Analisis Data Kebutuhan Prototipe  

Teknik yang digunakan dalam menganalisis peta kebutuhan prototipe buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa SMA dilakukan 

mengarah pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mentranformasikan, dan merespon data mentah yang ada di lapangan. Dari data 

inilah akan dikembangkan prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa bagi siswa  SMA. 

 

2) Analisis Data Uji Validasi Guru dan Ahli 

Untuk menganalisis data uji validasi teknik analisis data yang digunakan 

dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari angket yang ditujukan 

kepada guru dan dosen ahli. Dari analisis data yang dikumpulkan, memungkinkan 
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peneliti untuk mengambil simpulan. Penarikan simpulan dari paparan data, yang 

berupa hasil temuan yang menonjol serta koreksi dari guru serta dosen ahli, 

sehingga mampu memenuhi tujuan penelitian. 

 

3.6 Perencanaan Penyusunan Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa untuk Siswa SMA  

Perencanaan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dengan 

pendekatan kontekstual bagi siswa  SMA, meliputi konsep dan rancangan 

(design). Berikut penjelasan perencanaan buku paduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa tersebut. 

3.6.1 Konsep 

Buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dikembangkan dengan 

disusunnya sebuah buku menggunakan pendekatan kontekstual dalam pemaparan 

materi, penyajian contoh, dan latihan-latihan pada buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Konsep-konsep yang akan diterapkan dalam buku 

panduan tersebut adalah buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi 

SMA dengan menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang 

mengaitkan pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa dengan kehidupan 

nyata yang dapat ditemui sehari-hari. Selain itu, dalam penyusunan buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa, peneliti menggunakan perinsip-prinsip 

pengembangan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sebagai berikut.  

1) Penyajian materi, contoh, maupun latihan-latihan dalam buku panduan 

berdasarakan pendekatan kontekstual yang meliputi tujuh komponen.  
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2) Penyajian contoh-contoh naskah drama disesuaikan dengan kondisi 

kehidupan siswa agar mereka mudah memahami naskah drama. 

3) Penyajian latihan-latihan secara bertahap dengan tujuan agar siswa mampu 

menulis naskah drama dengan baik dan benar. 

4) Penyajian  gambar-gambar dan variasi warna dalam buku sebagai daya tarik 

pembaca sesuai dengan kondisi siswa. 

 

3.6.2 Rancangan (Design) 

Setelah konsep dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan 

(design) buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa  SMA. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam membuat buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa tersebut. Rancangan buku panduan 

dibuat dalam bentuk buku yang berisi teori, petunjuk, contoh teks drama 

berbahasa Jawa, serta praktik dalam menulis teks drama berbahasa Jawa. 

 

3.6.3 Rancangan Buku Panduan 

Buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa menyajikan materi serta 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dari beberapa sumber. Materi yang 

dipilih merupakan materi yang disesuaikan dengan siswa SMA. Adapun 

rancangan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa  SMA 

tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 

 

3.6.3.1 Sampul Buku 

Sampul dirancang dengan komposisi warna dan ilustrasi gambar yang 

dipadukan sedemikian rupa agar menarik bagi siswa disertai penataan gambar dan 
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judul buku pada sampul. Variasi warna yang dipilih adalah warna-warna yang 

sesuai dengan karakter siswa SMA. Bagian sampul buku ini terdiri atas sampul 

depan, punggung buku, dan sampul belakang. Untuk sampul depan terdapat judul 

buku, nama penulis, dan ilustasi gambar. Untuk punggung buku terdapat judul 

buku dan nama penulis. Untuk sampul belakang selain komposisi warna dan 

penataan tulisan atau judul buku juga terdapat ringkasan buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa. 

 

3.6.3.2 Bentuk Buku 

Buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa akan disusun dalam 

bentuk yang praktis dan mudah dibawa yang disesuaikan dengan siswa maupun 

guru sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran. Buku disertai dengan 

tampilan gambar dan komposisi warna pada tiap halaman.  

Kertas cetak yang akan digunakan adalah A5 80 gram. Jenis huruf yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk ukuran huruf pada teks isi adalah 11 

point, sedangkan untuk judul maupun subjudul pada buku disesuaikan dengan 

kebutuhan. Tebal pada buku panduan ini diharapkan antara 60 s.d. 80 halaman 

disesuaikan dengan kondisi siswa. 
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3.6.3.3 Desain Isi 

Pada desain isi terdapat beberapa dimensi yaitu: halaman awal, halaman isi, 

dan halaman akhir. Berikut penjelasan desain isi tersebut. 

1) Halaman Pendahulu 

Halaman pendahulu merupakan halaman pembuka atau halaman pengantar 

sebelum halaman isi. Di dalamnya terdapat halaman judul utama, halaman hak 

cipta, halaman prakata, dan halaman daftar isi. Halaman judul memuat judul dan 

nama penulis buku. Halaman hak cipta memuat identitas buku yang meliputi 

judul, penulis, hingga tahun pembuatan. Halaman prakata merupakan ucapan 

terima kasih dan penjelasan secara umum tentang buku panduan. Halaman daftar 

isi berguna untuk mempermudah pembaca mengetahui bagian keseluruhan isi 

buku.  

Di samping itu, pada halaman awal buku panduan ini akan dilengkapi dengan 

petunjuk penggunaan buku. Selain untuk membedakan buku ini dengan buku 

yang ada, juga untuk mempermudah siswa maupun guru dalam memahami isi 

buku tersebut.  

 

2) Halaman isi 

Pada bagian isi terdapat bagian pertama (I) dan bagian kedua (II). Pada 

bagian pertama lebih banyak berisi urain materi tentang bagaimana cara menulis 

naskah drama. Pada bagian kedua lebih kepada bagaiman praktik atau proses 

pembuatan naskah drama. Isi dari bagian pertama ataupun bagian kedua 

disesuaikan dengan pendekatan kontekstual untuk mempermudah siswa dan guru. 
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Bentuk tulisan dan penataan tulisan pada buku ini disesuaikan dengan 

kebutuhan berdasarkan hasil angket. Pada bagian isi bisa diberikan ilustrasi 

gambar, penataan gambar, dan warna yang juga disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

3) Halaman Penyudah 

Pada bagian halaman penyudah memuat daftar pustaka yang berisikan 

referensi-referensi yang digunakan penulis dalam penyusunan buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa tersebut. Penulisannya mengikuti kaidah 

penulisan daftar pustaka yang telah ditetapkan. Pada bagian ini juga memuat foto 

dan biografi penulis yang berisikan latar belakang penulis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang akan dipaparkan pada bab ini meliputi lima hal, yaitu: 

(1) hasil analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa; (2) karakteristik prototipe buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sesuai dengan kebutuhan siswa SMA; (3) prototipe awal 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sesuai dengan kebutuhan siswa 

SMA (4) hasil penilaian dan saran oleh tim ahli terhadap prototipe buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA; dan (5) hasil perbaikan 

prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa berdasarkan penilaian 

guru dan ahli 

 

4.1.1 Analisis Kebutuhan terhadap Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa untuk Siswa  SMA 

Hasil analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap prototipe buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa dijadikan acuan dalam pengembangan 

prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Hasil analisis 

kebutuhan siswa dan guru terhadap buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa akan dipaparkan sebagai berikut. 
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4.1.1.1 Analisis Kebutuhan Siswa terhadap Buku Panduan Menulis Teks 

Drama Berbahasa Jawa 

Analisis kebutuhan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa ini 

merupakan penelitian awal untuk mengetahui bagaimana keberadaan buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa di lapangan. Dengan demikian, 

peneliti dapat mempertimbangkan penyusunan prototipe buku agar sesuai dengan 

kebutuhan siswa SMA dan diharapkan dapat digunakan dalam pembelajaran di 

kelas. 

Kebutuhan siswa terhadap buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

bagi siswa SMA meliputi empat aspek: (1) aspek kebutuhan terhadap buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa, (2) aspek kebutuhan materi atau isi 

buku, (3) aspek kebutuhan fisik buku, dan (4) aspek harapan terhadap buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Berikut ini adalah pemaparan 

keempat aspek kebutuhan siswa terhadap buku  panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa. 

1) Aspek Kebutuhan terhadap Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa 

Aspek kebutuhan adanya buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

ini terdiri atas empat indikator yaitu: (1) kesulitan-kesulitan belajar menulis teks 

drama berbahasa Jawa, (2) sumber belajar menulis teks drama berbahasa Jawa, (3) 

ketersediaan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa di lapangan, dan 

(4) tanggapan terhadap buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Untuk 
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memperoleh gambaran tentang aspek kebutuhan terhadap buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Kebutuhan terhadap Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa untuk Siswa SMA 

No Indikator  Kesimpulan Jawaban Siswa 

1.  Kesulitan yang biasa 

dihadapi siswa dalam 

menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

Siswa mengalami kesulitan untuk menulis 

teks drama berbahasa Jawa karena kurang 

memahami bahasa pengantar yang 

digunakan untuk menjelaskan materi 

tersebut. Oleh karena itu, untuk menjelaskan 

materi menulis teks drama berbahasa Jawa 

harus digunakan bahasa pengantar yang 

mudah dipahami siswa. 

2.  Sumber belajar siswa yang 

digunakan dalam menulis 

teks drama berbahasa 

Jawa 

Siswa lebih banyak belajar melalui internet 

karena tidak ada buku khusus yang berisi 

tentang materi menulis teks drama 

berbahasa Jawa. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sumber belajar berupa buku untuk 

memperkaya pengetahuan siswa tentang 

materi menulis teks drama berbahasa Jawa 

3.  Pendapat siswa mengenai 

ketersediaan buku 

panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa di 

sekolah 

Siswa mengharapkan keberadaan buku 

pengayaan pembelajaran khususnya dalam 

materi menulis teks drama berbahasa Jawa 

karena memang belum dijumpai di sekolah. 

4.  Tanggapan siswa terhadap 

buku panduan menulis 

teks drama berbahasa 

Jawa 

Siswa setuju jika ada buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa yang dapat 

digunakan sebagai buku pengayaan 

pembelajaran di kelas. 

     

2) Aspek Kebutuhan Materi atau Isi Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa 

Aspek kebutuhan materi atau isi buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa ini merupakan desain isi yang akan dituangkan ke dalam buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa. Adanya kebutuhan materi atau isi buku 

panduan merupakan langkah peneliti dalam mengemas pemaparan teori-teori yang 

berkaitan dengan menulis teks drama berbahasa Jawa maupun penyajian contoh-
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contoh, latihan, dan tugas menulis teks drama yang disusun dalam prototipe buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang dibutuhkan siswa SMA. 

Aspek kebutuhan isi buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa ini 

terdiri atas empat belas komponen indikator, yaitu (1) cara pemaparan teori, (2) 

perincian materi, (3) bahasa yang digunakan, (4) menentukan ide cerita, (5) jenis 

tema, (6) tokoh dan penokohan, (7) setting atau latar, (8) alur cerita, (9) amanat 

atau pesan moral, (10) jumlah babak,( 11) contoh-contoh teks drama berbahasa 

Jawa, (12) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan teks drama berbahasa 

Jawa, (13) perlu tidaknya ilustrasi gambar, dan (14) perlu tidaknya lembar 

evaluasi. Untuk memperoleh gambaran tentang aspek kebutuhan materi atau isi 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut ini. 

Tabel 4.2 Kebutuhan Materi atau Isi Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa untuk siswa SMA 

No Indikator  Kesimpulan Jawaban Siswa 

1.  Isi buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa 

Siswa menginginkan buku yang tidak hanya 

berisi teori, melainkan juga berisi praktik 

atau berlatih menulis teks drama berbahasa 

Jawa dan disertai contoh-contoh teks drama 

berbahasa Jawa agar siswa dapat 

mengetahui secara konkret seperti apa 

bentuk teks drama berbahasa Jawa. 

2.  Rincian materi dalam buku 

panduan 

Materi yang dicantumkan pada buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

sesuai dengan kebutuhan. Siswa lebih 

menyukai buku yang simpel namun 

mencakup semua materi yang dibutuhkan. 

3.  Materi-materi yang perlu 

dicantumkan 

Siswa menginginkan materi yang ditekankan 

dalam buku panduan lebih kepada materi 

tentang cara penulisan teks drama berbahasa 

Jawa.    

4.  Bahasa yang digunakan 

dalam buku panduan 

Siswa mengaharapkan penggunaan 

campuran bahasa Jawa ngoko dan krama 
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dalam penyampaian materi menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Siswa merasa bahwa 

akan lebih mudah untuk memahami materi 

menulis teks drama jika disampaikan 

menggunakan bahasa Jawa ngoko. 

5.  Kesesuaian bahasa dalam 

buku panduan 

Siswa membutuhkan buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa yang 

penggunaan bahasa dalam penyampaian 

materinya dapat dipahami oleh semua 

kalangan.  

6.  Hal yang dilakukan dalam 

mencari ide cerita 

Siswa lebih mudah mencari ide berdasarkan 

kehidupan sekitar dalam menentukan ide 

cerita.  

7.  Keefektifan dalam mencari 

ide cerita 

Keefektifan dalam mencari ide cerita yaitu 

melalui imajinasi siswa sendiri. Dengan 

berimajinasi siswa akan lebih kreatif untuk 

menyusun sebuah cerita. Selain itu siswa 

juga menggali ide dengan berdasarkan pada 

pengalaman mereka sehari-hari. 

8.  Tema cerita yang sering 

dijumpai 

Tema cerita yang sering ditemukan dalam 

suatu teks drama adalah tentang percintaan 

9.  Tema yang diharapkan 

dalam menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

Harapan siswa tentang tema yang akan 

dituangkan pada contoh teks drama 

berbahasa Jawa pada buku panduan adalah 

percintaan. Namun, contoh-contoh teks 

drama berbahasa Jawa nanti yang dikemas 

tidak hanya bertemakan percintaan saja, 

melainkan bervariasi agar siswa bertambah 

luas wawasannya.  

10.  Tokoh cerita yang sering 

dijumpai 

Tokoh yang sering dijumpai siswa dalam 

suatu teks drama adalah tokoh remaja. 

 

11.  Tokoh cerita yang 

diharapkan dalam buku 

panduan  

Tokoh yang diharapkan siswa dalam contoh 

teks drama berbahasa Jawa pada buku 

panduan adalah tokoh remaja. Namun, tokoh 

dalam contoh teks drama berbahasa Jawa 

akan disesuaikan dengan kebutuhan. 

12.  Watak/sifat yang sering 

dijumpai dalam sebuah 

cerita 

Siswa  sering menemukan watak yang jahat 

dan baik dalam suatu teks drama. 

13.  Watak/sifat yang 

diharapkan dalam cerita 

pada buku panduan  

Sifat atau watak yang diharapkan siswa pada 

contoh teks drama berbahasa Jawa pada 

buku panduan adalah jahat dan baik hati. 

Namun, watak tokoh dalam contoh teks 

drama berbahasa Jawa akan disesuaikan 

dengan kebutuhan. 
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14.  Jumlah tokoh pada cerita 

teks drama berbahasa Jawa 

Siswa menyatakan bahwa jumlah tokoh 

yang harus dicantumkan pada cerita 

bergantung pada cerita itu sendiri. Maka dari 

itu, contoh teks drama berbahasa Jawa yang 

akan disajikan nantinya akan disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

15.  Latar tempat cerita dalam 

teks drama berbahasa Jawa 

yang diharapkan pada 

buku panduan 

Latar tempat yang diharapkan siswa dalam 

contoh naskah drama berbahasa Jawa pada 

buku panduan adalah sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan kondisi cerita yang 

ada. Dengan demikian, contoh-contoh yang 

disajikan akan lebih bervariasi. 

16.  Latar waktu cerita yang 

diharapkan pada buku 

panduan 

Latar waktu yang diharapkan siswa dalam 

contoh naskah drama berbahasa Jawa pada 

buku panduan adalah waktu pagi. Namun 

agar contoh-contoh yang disajikan akan 

lebih bervariasi, tentunya disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam penyajiannya. 

17.  Jenis alur cerita teks drama 

berbahasa Jawa yang 

diharapkan pada buku 

Panduan 

Siswa mengaharapkan alur campuran yang 

dicantumkan pada contoh teks drama 

berbahasa Jawa dalam buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa. Namun, 

tidak menutup kemungkinan contoh yang 

disajikan nanti juga dapat berupa alur maju 

sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk 

membedakan antara cerita yang satu dengan 

cerita lainnya dalam buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa. 

18.  Amanat yang sering 

dijumpai pada cerita 

Amanat yang sering dijumpai siswa dalam 

suatu naskah drama adalah berbakti kepada 

orang tua serta jangan mudah menyerah dan 

putus asa.  

19.  Amanat cerita yang 

diharapkan pada contoh 

cerita teks drama 

berbahasa Jawa dalam 

buku panduan  

Siswa mengharapkan contoh amanat pada 

teks drama dalam buku panduan adalah 

berkaitan dengan perilaku atau sikap. Untuk 

itu, contoh cerita teks drama berbahasa Jawa 

yang disajikan nantinya dapat dipetik 

pelajaran berkaitan dengan perilaku atau 

sikap antartokoh. Dengan demikian, siswa 

mampu mengambil hikmah dari cerita 

tersebut. 

20.  Jumlah babak yang 

diharapkan dalam teks 

drama berbahasa Jawa 

pada buku panduan 

Jumlah babak yang diharapkan pada contoh 

teks drama berbahasa Jawa dalam buku 

panduan adalah dua dan tiga babak. Dengan 

demikian, contoh teks drama berbahasa 

Jawa pada buku panduan tidak hanya satu, 
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melainkan lebih dari satu. Perbedaan 

penyajian jumlah babak pada teks drama 

berbahasa Jawa yang dicantumkan 

diharapkan akan memberikan pemahaman 

yang lebih kepada siswa mengenai teks 

drama berbahasa Jawa. 

21.  Perlukah contoh teks 

drama berbahasa Jawa 

pada buku panduan  

Siswa membutuhkan adanya contoh teks 

drama berbahasa Jawa dalam buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa. Adanya 

contoh teks drama berbahasa Jawa akan 

memberi kemudahan siswa dalam belajar 

menulis teks drama berbahasa Jawa. Contoh 

teks drama berbahasa Jawa tersebut 

merupakan pemodelan dari salah satu 

komponen pendekatan kontekstual.  

22.  Jumlah contoh teks drama 

berbahasa Jawa pada buku 

panduan  

Peneliti akan menyajikan beberapa contoh 

teks drama berbahasa Jawa sesuai dengan 

kebutuhan agar siswa lebih memahami teks 

drama berbahasa Jawa dan mampu menulis 

teks drama berbahasa Jawa dengan baik.  

23.  Contoh teks drama 

berbahasa Jawa pada buku 

panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa 

yang sesuai dengan siswa 

Sesuai dengan pendekatan kontekstual, 

dalam cerita yang disajikan diharapkan 

berdasarkan kehidupan sekitar.  

24.  Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam 

penulisan teks drama 

berbahasa Jawa 

Cerita sangat mempengaruhi dalam 

penulisan teks drama berbahasa Jawa. Cerita 

yang akan ditulis sangat berkaitan dengan 

penentuan ide maupun tema. Namun, dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa nantinya pun akan dijelaskan kaidah 

penulisan teks drama berbahasa Jawa dan 

lainnya yang disesuaikan dengan pendekatan 

kontekstual. 

25.  Perlukah ilustrasi gambar 

pendukung dalam buku 

panduan  

Siswa membutuhkan adanya ilustrasi 

gambar pendukung pada buku panduan.  

26.  Ilustrasi gambar 

pendukung yang 

dicantumkan dalam buku 

panduan 

Siswa mengharapkan ilustrasi gambar 

pendukung berupa gambar objek yang akan 

dijadikan cerita. Jadi, cerita atau contoh teks 

drama berbahasa Jawa yang disajikan 

berdasarkan gambar objek yang 

dicantumkan. Dengan demikian, siswa lebih 

memperoleh gambaran tentang gambar 

konkret sekaligus teks drama berbahasa 

Jawa yang sesuai dengan gambar.  
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27.  Perlu tidaknya lembar 

evaluasi menulis teks 

drama berbahasa Jawa 

Siswa membutuhkan adanya lembar evaluasi 

atau penilaian dalam buku panduan. Hal ini 

terlihat sebagian besar siswa memilih 

jawaban tersebut. Lembar evaluasi 

digunakan untuk melatih kemampuan siswa 

dalam menulis teks drama berbahasa Jawa 

setelah mempelajari materi-materi yang 

disajikan. 

 

3) Kebutuhan Fisik Buku Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa 

Analisis kebutuhan fisik buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

ini merupakan gambaran-gambaran mengenai bentuk fisik buku yang akan 

peneliti susun. Aspek kebutuhan fisik buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa ini terdiri atas sepuluh indikator, yaitu: (1) judul buku, (2) 

petunjuk penggunaan buku, (3) kebutuhan cover buku, (4) ketebalan buku, (5) 

jenis kertas, (6) ukuran buku, (7) gambar cover buku, (8) desain/model buku, (9) 

warna cover buku, dan (10) ukuran dan jenis huruf. Untuk memperoleh gambaran 

tentang aspek kebutuhan fisik buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 Kebutuhan Fisik Buku Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa 

Jawa untuk siswa SMA 

No Indikator Kesimpulan Jawaban Siswa 

1.  Judul buku yang sesuai pada 

buku panduan menulis teks 
drama berbahasa Jawa 

Siswa menyatakan judul yang sesuai untuk 

buku panduan menulis teks drama 
berbahasa Jawa adalah Prigel Nulis Teks 

Drama Basa Jawa Tataran SMA. Namun, 

peneliti sedikit merevisi kata dalam judul 

tersebut, yaitu kata ”Teks” diganti dengan 

kata ”Naskah”. Selain itu, kata “Nulis” 

diganti dengan kata “Gawe”. Penggunaan 

kata “Naskah” dan “Gawe” dinilai lebih 

tepat. 

2.  Perlu tidaknya petunjuk 

penggunaan buku panduan 

Siswa mengharapkan adanya petunjuk 

penggunaan buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Petunjuk 
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penggunaan buku bertujuan untuk 

memudahkan siswa mempelajari materi-

materi dalam buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa. 

3.  Kebutuhan cover buku 

panduan 

Siswa mengharapkan sampul atau cover 

buku yang menarik. Akan terkesan lebih 

menarik lagi apabila cover dipadukan 

dengan gambar yang bervariasi sesuai 

dengan pilihan jawaban terbanyak kedua 

pada pertanyaan tersebut dan tentunya 

disesuaikan dengan isi buku. Di samping 

itu juga akan dipadukan dengan warna dan 

tulisan yang sesuai. 

4.  Jumlah halaman buku 

panduan 

Siswa tidak terlalu suka buku yang tebal. 

Jawaban sebagian besar siswa adalah antara 

50 s.d. 80 halaman. Siswa lebih suka buku 

yang sedang-sedang saja, tidak terlalu tebal 

dan tidak terlalu tipis. Siswa menginginkan 

agar buku panduan ini akan dikemas 

sesederhana mungkin agar dapat dipahami 

dengan mudah. 

5.  Jenis kertas cover yang 

digunakan 

Siswa menginginkan sampul buku berjenis 

hard cover. Namun, peneliti lebih 

cenderung pada jenis soft cover sebagai 

sampul buku panduan nantinya karena lebih 

terkesan sederhana dan rapi. Di samping 

itu, buku-buku yang beredar di lapangan 

pun lebih banyak menggunakan jenis soft 

cover sebagai sampul buku. Maka dari itu, 

peneliti akan menggunakan jenis soft cover 

sebagai sampul buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa. 

6.  Ukuran buku panduan Siswa mengharapkan ukuran buku yang 

sedang saja. Dengan ukuran buku yang 

sedang, maka buku tersebut akan terlihat 

lebih praktis dan mudah dibawa ke mana-

mana.  

7.  Gambar cover buku panduan Siswa lebih suka sampul buku yang 

bergambarkan pementasan drama. Akan 

tetapi, apabila hanya gambar pementasan 

drama saja yang dijadikan sebagai cover 

buku panduan, maka sangat tidak relevan 

dengan judul maupun isi buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa. 

Padahal buku panduan yang akan disusun 

adalah buku panduan menulis teks drama 
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berbahasa Jawa, bukan buku panduan 

bermain drama. Maka dari itu, peneliti akan 

mengkreasikan gambar cover agar menarik 

perhatian pembaca. 

8.  Desain/model buku panduan Siswa mengharapkan model atau desain 

buku yang simple, sederhana, dan praktis 

dengan tujuan agar mudah di bawa ke 

mana-mana.  

9.  Warna cover buku panduan Siswa lebih menyukai variasi warna pada 

cover buku daripada dengan satu warna. 

Warna yang divariasikan tidak terlalu 

banyak agar tidak terkesan ramai atau 

mencolok, namun disesuaikan dengan 

kebutuhan.   

10.  Ukuran dan jenis huruf 

tulisan pada buku panduan 

Jenis dan ukuran huruf yang diharapkan 

siswa dalam buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa yaitu Times New 

Roman ukuran 12. Ukuran dan jenis huruf 

tersebut lebih terkesan resmi dibanding 

dengan yang lain. Namun, tidak menutup 

kemungkinan, jenis maupun ukuran huruf 

lain juga peneliti gunakan agar lebih 

bervariasi dan menarik. 

  

4) Harapan Siswa terhadap Prototipe Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa 

 Secara garis besar, harapan siswa terhadap buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, 

dan jelas  sehingga siswa lebih dapat memahami materi-materi yang ada pada 

buku panduan. Di samping itu, cover buku panduan diharapkan menarik, isinya 

dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik, serta didesain dengan desain 

yang menarik.  
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4.1.1.2 Analisis Kebutuhan Guru terhadap Buku Panduan Menulis Teks 

Drama Berbahasa Jawa untuk Siswa SMA 

Kebutuhan guru terhadap buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

untuk siswa SMA meliputi lima aspek, yaitu: (1) aspek pemahaman awal 

mengenai menulis teks drama berbahasa Jawa, (2) aspek kebutuhan adanya buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa, (3) aspek kebutuhan materi atau isi 

buku, (4) aspek kebutuhan fisik buku, dan (5) aspek harapan terhadap buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Pemaparan  keempat aspek 

kebutuhan guru terhadap buku  panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi 

siswa SMA sebagai berikut. 

1) Aspek Pemahaman Awal Mengenai Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa  

Analisis pemahaman awal mengenai menulis teks drama berbahasa Jawa ini 

merupakan langkah peneliti untuk mengetahui pemahaman awal guru terhadap 

menulis teks drama berbahasa Jawa. Pada dasarnya, guru sudah ahli dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang sudah 

dilakukan, khususnya pada materi menulis teks drama berbahasa Jawa. 

Berdasarkan pengetahuan guru mengenai pemahaman awal menulis teks drama 

berbahasa Jawa tersebut merupakan dasar peneliti untuk menyusun prototipe buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang  sesuai dengan kebutuhan 

siswa.  

Aspek pemahaman awal mengenai menulis teks drama berbahasa Jawa ini 

terdiri atas tiga indikator, yaitu: (1) kebutuhan penulisan teks drama berbahasa 

Jawa bagi siswa, (2) fungsi menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa, dan 
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(3) tahapan dalam menulis teks drama berbahasa Jawa. Untuk memperoleh 

gambaran tentang aspek pemahaman awal menulis teks drama berbahasa Jawa 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Pemahaman Awal Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa pada 

Siswa SMA 

No Indikator Kesimpulan Jawaban Guru 

1.  Kebutuhan penulisan teks 

drama berbahasa Jawa bagi 

siswa 

Siswa perlu mengembangkan diri dalam 

berkreasi, dalam hal ini adalah menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Dengan menulis teks 

drama berbahasa Jawa, mereka dapat 

mengembangkan sekaligus meningkatkan 

kreativitas dalam berkespresi. Maka dari itu, 

guru mengharapkan buku panduan yang akan 

disusun dapat membantu siswa dalam 

menunjang kreativitas menulis teks drama 

berbahasa Jawa.      

2.  Fungsi menulis teks drama 

berbahasa Jawa bagi siswa 

Menulis teks drama berbahasa Jawa memiliki 

fungsi untuk melatih siswa berekspresi dan 

agar siswa dapat membedakan cara penulisan 

teks drama berbahasa Jawa dengan karya 

sastra lain. Guru mengharapkan dengan 

adanya buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa, siswa memperoleh 

pengetahuan yang lebih pada materi tersebut, 

sehingga mereka mampu berkarya dengan 

baik.  

3.  Tahapan dalam menulis 

teks drama berbahasa Jawa 

Pada dasarnya tahapan dalam menulis teks 

drama berbahasa Jawa yaitu mencari ide, 

menentukan tema dan amanat, menyusun 

kerangka, dan menulisnya sampai menjadi 

naskah drama yang utuh. Di samping itu juga 
harus mengetahui kaidah-kaidah penulisan 

teks drama berbahasa Jawa. Guru 

mengharapkan agar buku panduan ini juga 

akan dicantumkan tahapan membuat cerita 

dan kaidah penulisan teks drama berbahasa 

Jawa agar siswa dapat menulis teks drama 

berbahasa Jawa dengan baik dan benar.  

 

  



78 

 

 

 

2) Aspek Kebutuhan Adanya Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa 

Aspek kebutuhan adanya buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

ini terdiri atas empat indikator yaitu: (1) kesulitan-kesulitan belajar menulis teks 

drama berbahasa Jawa, (2) sumber mengajar dalam menulis teks drama berbahasa 

Jawa, (3) ketersediaan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa di 

lapangan, dan (4) tanggapan terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa,. Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan adanya buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut 

ini. 

Tabel 4.5 Kebutuhan Adanya Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa untuk siswa SMA 

No Indikator Kesimpulan Jawaban Guru 

1.  Kesulitan yang biasa 

dihadapi siswa dalam 

menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

Guru beranggapan kesulitan siswa dalam 

menulis teks drama berbahasa Jawa yaitu 

mencari ide. Mencari ide merupakan sesuatu 

yang dianggap sulit sebagian besar siswa 

SMA.  

2.  Sumber belajar siswa yang 

digunakan dalam menulis 

teks drama berbahasa Jawa 

Guru menggunakan referensi buku sastra dan 

buku teks dalam mengajar. Maka dari itu, 

buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa yang akan peneliti susun, diharapkan 

dapat digunakan guru sebagai tambahan 

referensi mengajar khususnya berkaitan 

dengan materi menulis teks drama berbahasa 

Jawa dan tentunya disesuaikan dengan 

pendekatan kontekstual. 

3.  Pendapat siswa mengenai 

ketersediaan buku panduan 

menulis teks drama 

berbahasa Jawa di sekolah 

Guru menyatakan bahwa buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa yang ada 

kurang memadai. Untuk itu, disusunnya buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

ini diharapkan dapat menambah 

perbendaharaan buku tentang drama. 

4.  Tanggapan siswa terhadap 

buku panduan menulis teks 

Guru sangat mendukung jika akan disusun 

sebuah buku panduan menulis teks drama 
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drama berbahasa Jawa berbahasa Jawa. Buku panduan ini 

diharapkan dapat membantu guru mata 

pelajaran bahasa Jawa khususnya dalam 

pembelajaran materi menulis teks drama 

berbahasa Jawa. Di samping itu, buku 

panduan ini diharapkan akan memperkaya 

perbendaharaan buku sastra yang ada 

khususnya tentang drama.    

 

3) Aspek Kebutuhan Materi atau Isi Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa 

Aspek kebutuhan isi buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa ini 

terdiri atas empat belas komponen indikator, yaitu 1) cara pemaparan teori, 2) 

perincian materi, 3) bahasa yang digunakan, 4) menentukan ide cerita, 5) jenis 

tema, 6) tokoh dan penokohan, 7) setting atau latar, 8) alur cerita,      9) amanat 

atau pesan moral, 10) jumlah babak, 11) contoh-contoh teks drama berbahasa 

Jawa, 12) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan teks drama berbahasa 

Jawa, 13) perlu tidaknya ilustrasi gambar, dan 14) perlu tidaknya lembar evaluasi. 

Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan materi buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Kebutuhan Materi atau Isi Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa untuk siswa SMA 

No Indikator  Kebutuhan Guru 

1.  Isi buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa 

Guru mengaharapkan buku panduan yang 

akan disusun tidak hanya berisi teori, 

melainkan berisi praktik dan disertai 

contoh-contoh teks drama berbahasa Jawa. 

Dengan adanya teori, praktik, dan disertai 

contoh, maka siswa akan lebih mudah 

memahami materi serta sekaligus dapat 

berkarya secara mandiri.  

2.  Rincian materi dalam buku 

panduan 

Guru menyatakan bahwa buku disusun 

sesuai dengan kebutuhan termasuk buku 

panduan menulis teks drama berbahasa 



80 

 

 

 

Jawa ini. Begitu juga dengan materi-materi 

dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa.  

3.  Materi-materi yang perlu 

dicantumkan 

Maka dari itu, guru mengharapkan buku 

panduan yang akan disusun disesuaikan 

dengan kebutuhan dengan materi-materi 

yang disesuaikan pula.    

4.  Bahasa yang digunakan 

dalam buku panduan 

Guru menjawab campuran bahasa ngoko 

dan krama yang digunakan dalam buku 

panduan. 

5.  Kesesuaian bahasa dalam 

buku panduan 

Kesesuaian bahasa sebaiknya disesuaikan 

dengan kondisi siswa maupun guru karena 

buku panduan ini dikhususkan untuk siswa 

maupun guru SMA dan tentunya 

disesuaikan dengan pendekatan kontekstual. 

Namun, tidak menutup kemungkinan dapat 

digunakan oleh semua pelajar atau 

masyarakat secara umum.  

6.  Hal yang dilakukan dalam 

mencari ide cerita 

Kebiasaan siswa dalam mencari ide yaitu 

dari melihat kehidupan orang lain dan 

situasi kondisi saat ini. Dengan melihat 

kehidupan orang lain maupun situasi dan 

kondisi saat ini, siswa dengan mudah 

menentukan ide yang diharapkan sesuai 

dengan pendekatan kontekstual yang 

dituangkan dalam buku panduan.  

 

7.  Keefektifan dalam mencari 

ide cerita 

Guru menyimpulkan bahwa keefektifan 

mencari ide berdasarkan pengalaman 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

pendekatan kontekstual yang dituangkan 

dalam buku panduan ini diharapkan dapat 

membantu siswa dalam mencari ide untuk 

dijadikan cerita menulis teks drama 

berbahasa Jawa.   

8.  Tema cerita yang sering 

dijumpai 

Tema yang sering dijumpai guru yaitu 

tentang persahabatan. Tema persahabatan 

memang sangat sesuai dengan kondisi siswa 

sebagai pelajar  

9.  Tema yang diharapkan 

dalam menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

Harapan guru tentang tema pada contoh teks 

drama berbahasa Jawa dalam buku panduan 

yaitu persahabatan dan sosial budaya. 

Namun, tema yang akan dicantumkan pada 

contoh teks drama berbahasa Jawa dalam 

buku panduan akan bervariasi agar siswa 

lebih mendapatkan tambahan wawasan.  
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10.  Tokoh cerita yang sering 

dijumpai 

Tokoh yang sesuai dengan kondisi siswa 

adalah pelajar atau remaja dan watak yang 

diharapkan antagonis dan protagonis sesuai 

dengan sebagian besar cerita yang ada.  

11.  Tokoh cerita yang 

diharapkan dalam buku 

panduan  

Buku panduan yang peneliti susun terdapat 

tokoh dan penokohan yang bervariasi 

disesuaikan dengan kondisi siswa 

12.  Watak/sifat yang sering 

dijumpai dalam sebuah 

cerita 

Watak yang sering dijumpai dalam suatu 

naskah drama adalah antagonis dan 

protagonis. 

13.  Watak/sifat yang 

diharapkan dalam cerita 

pada buku panduan  

Watak yang diharapkan antagonis dan 

protagonis sesuai dengan sebagian besar 

cerita yang ada. 

14.  Jumlah tokoh cerita teks 

drama berbahasa Jawa 

sesuai dengan kondisi siswa 

SMA 

Jumlah tokohnya disesuaikan dengan cerita 

yang ada. Maka dari itu, buku panduan yang 

peneliti susun terdapat tokoh dan penokohan 

yang bervariasi disesuaikan dengan kondisi 

siswa. 

15.  Latar tempat cerita dalam 

teks drama berbahasa Jawa 

yang diharapkan pada buku 

panduan 

Latar tempat dalam suatu drama disesuaikan 

dengan kebutuhan 

16.  Latar waktu cerita yang 

diharapkan pada buku 

panduan 

Latar waktu, guru menjawab pagi, siang, 

dan malam. Untuk mengefektifkan latar 

cerita pada contoh teks drama berbahasa 

Jawa dalam buku panduan, akan peneliti 

sesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya 

diselaraskan dengan pendekatan kontekstual 

sebagai proses pemaparannya.   

17.  Jenis alur cerita teks drama 

berbahasa Jawa yang 

diharapkan pada buku 

panduan 

Guru menginginkan alur maju yang 

dicantumkan dalam buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa. Meskipun 

demikian, peneliti akan mencoba 

menggunakan dua alur, yaitu maju dan 

campuran pada contoh teks drama 

berbahasa Jawa dalam buku panduan 

dengan tujuan agar siswa lebih dapat 

memahami contoh-contoh yang beragam. 

18.  Amanat yang sering 

dijumpai pada cerita 

Guru sering menemukan amanat dalam 

suatu naskah drama yaitu berbakti kepada 

orangtua dan jangan mudah menyerah serta 

putus asa.  

19.  Amanat cerita yang 

diharapkan pada contoh 

cerita teks drama berbahasa 

Jawa dalam buku panduan  

Harapan guru tentang amanat yang terdapat 

pada contoh teks drama berbahasa Jawa 

dalam buku panduan yaitu berkaitan dengan 

pendidikan dan perilaku/sikap. Amanat 
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tersebut sesuai dengan kondisi siswa agar 

memiliki budi yang baik. 

20.  Jumlah babak yang 

diharapkan dalam teks 

drama berbahasa Jawa pada 

buku panduan 

Apabila kebutuhan jumlah babak 

disesuaikan dengan cerita, maka alur cerita 

tidak terpaku pada jumlah babak. Dengan 

demikian contohnya pun akan bervariasi. 

Buku panduan yang akan dihasilkan akan 

terdapat contoh yang bervariasi dan 

disesuaikan dengan pendekatan kontekstual. 

21.  Perlukah contoh teks drama 

berbahasa Jawa pada buku 

panduan  

Contoh teks drama berbahasa Jawa dalam 

buku panduan sangat diperlukan. Hal ini 

terlihat dari semua guru yang menyatakan 

perlu adanya contoh teks drama berbahasa 

Jawa. 

22.  Jumlah contoh teks drama 

berbahasa Jawa pada buku 

panduan  

Selanjutnya jumlah contoh teks drama 

berbahasa Jawa yang diharapkan guru 

dalam buku panduan yaitu 5 contoh sesuai 

dengan sebagian besar pilihan guru pada 

jawaban tersebut. Namun, peneliti akan 

menyajikan beberapa contoh sesuai dengan 

kebutuhan agar siswa lebih memahami 

beragam teks drama berbahasa Jawa yang 

ada 

23.  Contoh teks drama 

berbahasa Jawa pada buku 

panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang sesuai 

dengan siswa SMA 

Begitu juga untuk isi cerita mengisahkan 

kehidupan anak sekolah dan juga sosial 

masyarakat sesuai dengan sebagian besar 

harapan guru pada jawaban tersebut. Agar 

lebih bervariasi, isi cerita akan dibuat 

beragam untuk meningkatkan pemahaman 

siswa tentang teks drama berbahasa Jawa. 

24.  Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam 

penulisan teks drama 

berbahasa Jawa 

Secara umum, hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menulis teks drama 

berbahasa Jawa adalah kaidah menulis teks 

drama berbahasa Jawa dan juga cerita yang 

akan ditulis. Maka dari itu, dalam buku 

panduan ini akan disajikan materi tentang 

kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa 

dan juga tema-tema apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai cerita sesuai dengan 

kondisi siswa dengan pendekatan 

kontekstual.  

25.  Perlukah ilustrasi gambar 

pendukung dalam buku 

panduan  

Ilustarsi gambar pendukung sangat 

diperlukan dalam buku panduan. 

26.  Ilustrasi gambar pendukung 

yang dicantumkan dalam 

Adanya ilustrasi gambar pendukung 

sebaiknya adalah gambar objek yang akan 
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buku panduan dijadikan cerita. Dengan adanya ilustrasi 

gambar pendukung, diharapkan dapat 

menambah daya tarik sebuah buku panduan. 

27.  Perlu tidaknya lembar 

evaluasi menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

Guru menyatakan perlu dicantumkannya 

lembar evaluasi. Dengan adanya lembar 

evaluasi, siswa diharapkan mampu berkarya 

secara mandiri dalam menulis teks drama 

berbahasa Jawa.  

 

4) Aspek Kebutuhan Fisik Buku Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa 

Jawa 

Aspek kebutuhan fisik buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa ini 

terdiri atas sepuluh indikator, yaitu: (1) judul buku, (2) petunjuk penggunaan 

buku, (3) kebutuhan cover buku, (4) ketebalan buku, (5) jenis kertas, (6) ukuran 

buku, (7) gambar cover buku, (8) desain/model buku, (9) warna cover buku, dan 

(10) ukuran dan jenis huruf. Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan fisik 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut ini. 

Tabel 4.7 Kebutuhan Fisik Buku Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa 

Jawa untuk siswa SMA 

No Indikator Kesimpulan Jawaban Guru 

1.  Judul buku yang sesuai pada 

buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa 

Judul buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang diharapkan guru adalah 

Prigel Nulis Teks Drama Basa Jawa Tataran 

SMA. Namun, peneliti akan merevisi sedikit 

kata-kata pada judul tersebut. Kata yang 

peneliti revisi yaitu kata “Teks” diganti 

dengan kata “Naskah” agar terlihat lebih 

luwes didengar/dibaca. Selain itu, kata 

“Nulis” diganti dengan kata “Gawe” agar 

terlihat lebih cocok. Kata “tataran SMA” juga 

dihapuskan. 

2.  Perlu tidaknya halaman 

petunjuk penggunaan buku 

panduan 

Guru menginginkan buku panduan dilengkapi 

halaman petunjuk penggunaan buku panduan. 

Hal ini untuk mempermudah siswa 

memahami buku sebelum menggunakannya.  
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3.  Kebutuhan cover buku 

panduan 

Guru menginginkan adanya variasi gambar 

pada cover buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang akan peneliti susun. 

Dengan adanya variasi gambar, akan 

menambah daya tarik buku terhadap 

pembaca, sehingga mereka akan penasaran 

terhadap isi buku tersebut kemudian 

membacanya.  

4.  Jumlah halaman buku 

panduan 

Buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa ini diharapakan memiliki ketebalan 

yang sedang agar siswa tidak jenuh dan 

kesulitan dalam mempelajari materi yang ada.  

5.  Jenis kertas cover yang 

digunakan 

Harapan guru pada jenis kertas sampul yang 

digunakan adalah yang biasa. Namun, peneliti 

lebih cenderung pada kertas soft cover 

meskipun sebagian kecil guru yang memilih 

jawaban tersebut. Pertimbangan peneliti 

menggunakan jenis kertas tersebut karena 

lebih terkesan sederhana dan rapi. Di samping 

itu, sebagian besar adanya buku-buku di 

lapangan pun menggunakan jenis kertas soft 

cover. Sebagian besar guru memilih jenis 

kertas biasa kemungkinan mereka 

beranggapan bahwa sebagian besar kertas 

cover buku yang beredar di lapangan adalah 

kertas biasa, padahal itu adalah jenis kertas 

soft cover. Maka dari itu, peneliti akan 

menggunakan jenis kertas soft cover sebagai 

sampul buku.  

6.  Ukuran buku panduan Ukuran buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yang diharapkan guru adalah 

sedang. Ukuran buku sedang terlihat lebih 

simpel dan praktis dibanding dengan ukuran 

buku yang lebih besar ataupun lebih kecil. 

Dengan dibentuknya ukuran buku yang 

sedang, siswa diharapkan lebih mudah 

membawanya ke mana-mana dan mudah 

dalam mempelajarinya..          

7.  Gambar cover buku panduan Guru lebih menyukai sampul buku yang 

bergambarkan pementasan drama.  

8.  Desain/model buku panduan Harapan guru tentang model atau desain buku 

yaitu simpel dan praktis dengan tujuan agar 

mudah di bawa ke mana-mana.  

9.  Warna cover buku panduan Guru lebih menyukai variasi warna pada 

cover buku daripada dengan satu warna. 

Variasi warna akan terkesan lebih menarik 
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perhatian pembaca. Warna yang divariasikan 

tidak terlalu banyak agar tidak terkesan ramai 

atau mencolok, namun disesuaikan dengan 

kebutuhan.  

10.  Ukuran dan jenis huruf 

tulisan pada buku panduan 

Jenis dan ukuran huruf yang diharapkan guru 

dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yaitu Times New Roman 

ukuran 12. Ukuran dan jenis huruf tersebut 

lebih terkesan resmi dibanding dengan yang 

lain.  

 

5) Harapan Guru terhadap Prototipe Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa 

Secara garis besar, harapan guru terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa yaitu buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang 

akan disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa, sehingga mereka 

pun lebih mudah memahami materi-materi yang ada dalam buku panduan. Di 

samping itu, buku panduan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi, situasi, 

emosi, dan budaya siswa SMA. Dengan demikian, akan lebih mudah diterima 

oleh siswa. 

 

4.1.2 Karakteristik Pengembangan Prototipe Buku Panduan Menulis Teks 

Drama Berbahasa Jawa Sesuai Kebutuhan Siswa  SMA 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan siswa dan guru tersebut, dapat 

disimpulkan kriteria penyusunan buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa. Ada empat aspek yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Berikut adalah pemaparan acuan 

penyusunan buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa tersebut. 
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1) Aspek Materi/Isi 

Bagian kelangkapan isi buku terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Pada 

bagian pendahuluan, peneliti mencantumkan latar belakang dan tujuan disusunnya 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Selain itu juga dilengkapi 

dengan petunjuk penggunaan buku.  

Bagian isi, peneliti mencantumkan materi-materi yang berkaitan dengan 

menulis teks drama berbahasa Jawa. Materi yang disusun mulai dari mengenal 

naskah drama, kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa yang benar, 

mengetahui unsur-unsur intrinsik drama, sampai dengan latihan menulis teks 

drama berbahasa Jawa. Semua tercakup dalam dua bagian dari isi buku. Bagian 

pertama lebih kepada materi, sedangkan bagian kedua lebih menekankan pada 

latihan menulis naskah drama.  

Bagian penutup buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa, peneliti 

cantumkan lampiran contoh naskah drama dan identitas atau biografi singkat 

penulis. Dengan demikian, pembaca akan sedikit mengetahui tentang diri penulis.        

Selain materi tentang menulis naskah drama, peneliti juga mencantumkan 

latihan-latihan dalam menulis teks drama berbahasa Jawa. Peneliti lebih 

menekankan pada latihan-latihan daripada soal-soal karena buku panduan yang 

disusun adalah buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Jadi, siswa 

lebih sering diajak untuk berlatih menulis teks drama berbahasa Jawa agar mereka 

mahir dalam menulis teks drama berbahasa Jawa sesuai dengan tujuan utama 

disusunnya buku panduan tersebut. 
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Selain materi dan latihan yang disajikan dalam buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa, sebagai parameter untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa berkaitan dengan materi maka diperlukan tugas. Tugas yang diberikan 

peneliti disini berupa perintah untuk membuat naskah drama berdasarkan contoh 

dan latihan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Tugas ini diharapkan dapat 

mengukur kemampuan siswa. Dasar penilaiannya disesuaikan dengan materi yang 

telah dipaparkan sebelumnya. 

Sesuai dengan pendekatan kontekstual yang digunakan dalam buku ini, 

contoh-contoh teks drama berbahasa Jawa yang dicantumkan dalam buku 

panduan disesuaikan dengan siswa sesuai dengan kehidupan nyata yang mereka 

alami atau yang mereka jumpai. Contoh teks drama berbahasa Jawa yang bercerita 

tentang kehidupan nyata sesuai dengan kehidupan siswa atau yang dijumpai 

siswa, akan memudahkan mereka dalam menulis teks drama berbahasa Jawa. Di 

samping itu, unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam contoh teks drama 

berbahasa Jawa pun disesuaikan dengan kehidupan siswa. Mulai dari tema, tokoh 

dan penokohan, alur, latar, dan amanat cerita semua disesuaikan dengan 

pendekatan kontekstual, yaitu dikaitkan dengan kehidupan nyata yang dijumpai 

siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu memahami teks drama 

berbahasa Jawa yang ada sekaligus mampu menulis teks drama berbahasa Jawa 

dengan baik dan benar.  

Tema cerita yang dicantumkan pada teks drama berbahasa Jawa dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bervariasi, seperti tema tentang 
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pendidikan, persahabatan, percintaan, dan sosial kemasyarakatan. Tema cerita 

disesuaikan dengan kondisi siswa SMA yang sedang menginjak masa remaja. 

Tokoh cerita pada teks drama berbahasa Jawa yang disajikan dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sebagian besar adalah pelajar atau 

remaja sesuai dengan harapan siswa maupun guru. Namun, ada juga tokoh-tokoh 

lain yang disesuaikan dengan cerita. Semakin variasi tokoh cerita, maka semakin 

banyak teks drama berbahasa Jawa yang disajikan dan semakin banyak pula 

latihan-latihan yang dikerjakan siswa. Dengan demikian, siswa akan mampu 

menulis teks drama berbahasa Jawa dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah. 

Watak tokoh cerita yang terdapat dalam cerita sangat bervariasi, antara lain 

baik, bijaksana, dan jahat. Namun, terdapat watak lain yang disajikan pada teks 

drama berbahasa Jawa bergantung pada susunan ceritanya. Dengan demikian, 

siswa akan lebih memahami beragam watak tokoh. 

Sesuai dengan harapan siswa dan guru amanat yang diinginkan adalah 

berbakti kepada orangtua dan jangan putus asa. Namun, peneliti akan menyajikan 

amanat cerita bergantung pada cerita dan dibuat beragam agar siswa memperoleh 

pengetahuan yang lebih. 

Alur cerita yang diharapakan adalah alur maju dan campuran sesuai dengan 

keinginan siswa dan guru. Dengan disajikan kedua alur tersebut, siswa diharapkan 

dapat membedakan cerita drama yang berbeda alurnya. 

Setting cerita yang diinginkan pun beragam, tidak hanya monoton pada satu 

setting saja. Setting cerita disesuaikan dengan cerita yang ada.  
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2) Aspek Penyajian 

Jumlah halaman buku akan disesuaikan dengan hasil analisis angket 

kebutuhan. Sebagian besar responden mengharapkan buku panduan yang disusun 

tidak terlalu tebal mengingat sasaran yang dituju adalah pelajar SMA. 

Kebanyakan dari mereka tidak begitu suka dengan buku tebal. Jumlah halaman 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang diharapkan siswa maupun 

guru yaitu antara 50 s.d. 80 halaman. Maka dari itu, peneliti akan mencoba 

menyusun buku panduan yang diharapkan responden tersebut. 

Isi dalam buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa disesuaikan 

dengan tema atau topik yang ada. Pembahasan dalam setiap pokok materi akan 

disesuaikan dan masih ada keterkaitan pada pokok materi berikutnya. Dengan 

pendekatan kontekstual isi buku dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada saat 

ini, dalam hal ini adalah siswa sebagai sasarannya. Kebutuhan materi yang 

dipaparkan dalam buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa disesuaikan 

dengan kondisi siswa. Secara umum, buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa yang akan memuat materi-materi mengenai drama, mengenal naskah drama, 

kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa, dan menulis teks drama berbahasa 

Jawa. Namun, tidak hanya materi yang disajikan dalam buku penduan tersebut, 

melainkan contoh-contoh teks drama berbahasa Jawa serta latihan-latihan dan 

tugas akan dicantumkan dalam buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa.   
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3) Aspek Bahasa 

 Penggunaan bahasa pada bagian judul buku dibuat bersifat dan mudah 

dipahami, namun tetap menggunakan bahasa Jawa yang sopan dan sesuai dengan 

unggah-ungguh. Aspek komunikatif dan estetis harus diperhatikan untuk 

menjadikan judul lebih menarik. Dengan demikian, buku tersebut dapat diterima 

oleh semua kalangan.  Buku panduan yang disusun adalah buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa yang disesuaikan dengan sasaran pembaca, yaitu siswa 

dan guru. Maka dari itu, bahasa pada judul buku panduan pun disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa dan guru.   

Berdasarkan pemaparan dasar penyusunan judul dapat disimpulkan bahwa 

penyesuaian penulisan judul buku pun sangat diperlukan. Dalam hal ini adalah 

bentuk tulisan atau penataan tulisan pada judul buku yang didesain dengan model 

yang menarik dan seindah mungkin dengan perpaduan warna dan jenis huruf, 

sehingga dapat diterima dan dinikmati oleh semua kalangan, khususnya siswa dan 

guru. 

Sesuai dengan hasil analisis angket kebutuhan, sebagian besar responden 

menginginkan bahasa yang digunakan adalah campuran bahasa ngoko dan krama. 

Terlihat dari semua responden guru yang menginginkan campuran kedua bahasa 

tersebut. Namun, siswa lebih cenderung pada penggunaan bahasa ngoko. 

Meskipun demikian, peneliti akan menggunakan campuran bahasa ngoko dan 

bahasa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan agar mudah dipahami. Untuk 

penyampaian materi tetap pada penggunaan bahasa Jawa ngoko, sedangkan untuk 

contoh teks drama berbahasa Jawa akan digunakan bahasa campuran. Meskipun 
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demikian, bahasa yang digunakan tetap mudah dipahami. Karena terdapat istilah-

istilah tertentu yang tidak ada persamaan kata dalam bahasa Jawa, maka peneliti 

tetap menggunakan bahasa aslinya atau bahasa Indonesia. 

Penggunaan kata maupun kalimat dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa ini disesuaikan dengan kondisi siswa sebagai pelajar maupun 

guru. Kata dan kalimat yang digunakan tetap mengedepankan pada kejelasan dan 

kemudahan pembaca untuk memahami materi, sehingga semua materi yang 

tertuang dalam buku panduan akan tersampaikan.  

Buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dilengkapi dengan hiburan 

berupa gambar-gambar dan variasi warna agak menarik perhatian. Dengan adanya 

gambar-gambar yang sesuai dengan penempatan yang sesuai pula diharapkan 

dapat menambah daya tarik buku panduan itu sendiri. Sesuai dengan usia anak 

SMA yang masih menyukai gambar sebagai daya tarik tersendiri. Dengan 

demikian, buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa ini dapat diterima 

oleh siswa maupun guru sebagai materi pembelajaran. 

4) Aspek Kegrafikaan 

Warna cover buku yang diharapkan responden siswa dan guru adalah 

bervariasi. Adanya variasi warna akan menjadikan buku itu semakin menarik 

minat pembaca, namun tidak terkesan ramai atau mencolok. Sebagai dasar warna 

buku, peneliti akan menggunakan warna hijau sebagai warna dasar sesuai dengan 

keinginan siswa yang sebagian memilih warna tersebut. Dengan demikian, warna 

yang dijadiakan sampul buku adalah bervariasi namun tetap dengan warna dasar 

hijau. 
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Gambar yang dipilih sebagai cover buku adalah gambar pementasan drama 

sesuai dengan sebagian besar pilihan responden. Namun, pilihan gambar harus 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan 

pilihan gambar yang tepat. Apabila gambar cover hanya gambar pementasan 

drama, maka terkesan buku tersebut terkesan seperti buku cara bermain drama, 

padahal buku yang disusun merupakan buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa. Dengan demikian, gambar cover buku akan dipilih semenarik 

mungkin yang penting menunjukkan identitas kalau itu adalah buku menulis 

naskah drama. 

Penataan tulisan pada cover buku disusun berdasarkan unsur kekomunikatifan 

dan estetis, sehingga para pembaca tertarik untuk membacanya. Jenis huruf dan 

ukuran huruf pun disesuaikan agar terkesan rapi, indah, dan menarik pembaca 

namun, dapat terbaca dengan jelas. Penataan tulisan ini bertuliskan judul buku dan 

nama penulis pada bagian depan cover. Begitu juga di bagian punggung buku 

bertuliskan judul buku dan nama penulis, sedangkan pada bagian belakang cover 

dicantumkan ringkasan isi buku. 

Berdasarkan pemaparan dasar penyusunan sampul atau Cover buku dapat 

disimpulkan bahwa sampul buku didesain dengan dipadukan sedemikian rupa 

antara penataan warna, gambar, maupun tulisan agar terkesan menarik minat 

pembaca. Perpaduan ketiga komponen tersebut diharapkan akan memiliki daya 

tarik tersendiri, sehingga menambah kelebihan buku dalam hal pengemasannya. 

Daya kreativitas dari peneliti diharapkan menjadikan buku ini layak untuk 

digunakan sebagai buku pengayaan pembelajaran. 
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Berkaitan dengan tata letak buku, peneliti mendesain layout yang sederhana 

dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, namun dibuat menarik, sehingga siswa 

dapat dengan mudah menerima dan tidak bosan ketika mempelajari buku tersebut. 

Dengan demikian, materi-materi yang tertuang dalam buku panduan dapat 

tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Sesuai dengan kondisi siswa SMA, mereka lebih suka hal-hal yang menarik. 

Maka dari itu, jenis huruf maupun ukuran huruf yang digunakan pun beragam 

sesuai dengan kebutuhan siswa yang dikemas semenarik mungkin. Dengan 

demikian, mereka akan lebih tertarik untuk mempelajari buku tersebut. Namun, 

sebagian besar jenis huruf yang digunakan adalah times new roman agar terkesan 

lebih formal dan sesuai dengan kebutuhan responden.      

Berdasarkan pemaparan dasar penyusunan isi, dapat disimpulkan bahwa buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang disusun dibuat sederhana dan 

sepraktis mungkin sesuai dengan jawaban responden agar nantinya mudah dibawa 

ke mana-mana dan didesain semenarik mungkin. Perpaduan warna, tulisan, 

maupun gambar-gambar yang didesain diharapkan dapat menarik minat para 

pembaca, khususnya siswa SMA dan guru. 
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4.1.3 Prototipe Awal Buku Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa 

yang Sesuai Kebutuhan Siswa  SMA 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan siswa dan guru serta acuan 

penyusunan, maka buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa disusun 

sesuai dengan acuan dan pertimbangan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru 

tersebut. Adapun dalam penyusunan buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa ini tetap memerlukan penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, namun 

hasil analisis angket kebutuhan tetap dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan 

buku panduan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  

1) Sampul Buku 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru, sampul buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa yang diharapkan yaitu dikomposisikan 

dengan tepat antara warna, gambar, dan tulisan. Warna yang diharapkan yaitu 

bervariasi, namun tidak terkesan mencolok atau ramai. Gambar-gambar yang 

dicantumkan adalah gambar simbol drama yaitu topeng pada sampul depan dan 

gambar gunungan sebagai gambar pada sampul belakang. Gambar tersebut dipilih 

agar buku lebih menarik namun terkesan sederhana dan tidak terlalu mencolok. 

Pemilihan gambar ini sebenarnya tidak sesuai dengan hasil angket kebutuhan, 

namun menurut pertimbangan gambar ini lebih tepat untuk dijadikan gambar 

sampul. Untuk tulisan disesuaikan dengan perpaduan warna dan jenis huruf yang 

dikemas dengan kemasan yang menarik. Penataan warna, gambar, maupun tulisan 

ditempatkan  pada posisi yang sesuai dan terlihat menarik. Untuk sampul 
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belakang buku dicantumkan ringkasan isi buku. Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat pada gambar 4.1 berikut.  

 

Gambar 4.1 Sampul Buku  

 

2) Bentuk Buku 

Bentuk buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dikemas dengan 

ukuran sedang sesuai dengan harapan siswa dan guru berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan. Selain itu, jumlah halaman pun peneliti sesuaikan dengan harapan 

siswa dan guru antara 50 s.d 80 halaman. Untuk buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa yang peneliti susun berukuran 14,8 x 21 cm (A5) dengan 

jumlah halama 60 halaman bagian isi, ditambah 80 halaman lampiran sampai 

dengan biografi penulis, dan ditambah 10 halaman bagian awal. Jadi, keseluruhan 

halaman pada buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa adalah 150 

halaman. Meskipun jumlah halaman terkesan terlalu banyak, namun isi dari buku 
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hanya 60 halaman saja. Selain itu adalah pelengkap. Jadi siswa tidak akan bosan 

untuk memahami materi. Jenis kertas cover buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa menggunakan soft cover dan bagian isi buku menggunakan kertas 

HVS 80 gram.  

3) Isi Buku 

Buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa berisi tentang materi-

materi tentang cara menulis naskah drama yang disusun sesuai dengan kebutuhan. 

Materi-materi yang dipaparkan diambil dari beberapa referensi buku maupun 

internet. Selain materi, buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa ini juga 

dilengkapi dengan latihan maupun tugas untuk mengetahui pemahaman siswa 

tentang materi yang dipelajari sekaligus untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam menulis teks drama berbahasa Jawa.  

Isi buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa ini dibagi menjadi dua 

bagian. Bagian pertama berisi materi-materi tentang menulis naskah drama dan 

contoh naskah drama. Bagian kedua berisi, latihan, dan tugas untuk menulis 

naskah drama. Untuk lebih jelasnya, materi-materi buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa yang dibagi menjadi dua bagian dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a) Nulis Naskah Drama (Perangan 1) 

(a) Drama lan Naskah Drama 

Pada subbab ini berisi penjelasan tentang pengertian drama secara umum, dan 

dari mana asalnya kata drama itu. Penjelasn selanjutnya adalah tentang pengertian 

naskah drama itu sendiri. Bab ini peneliti cantumkan dengan pertimbangan agar 
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siswa mengenal terlebih dulu tentang karya sastra yang berbentuk drama sebelum 

mempelajari dan praktik langsung menulis teks drama berbahasa Jawa. Pada 

bagian ini diharapkan siswa akan mengingat kembali pengetahuan atau apa yang 

sudah diketahui tentang drama dan naskah drama. Siswa akan mengkonstrusikan 

pengetahuannya tentang seluk beluk drama baik naskah maupun pentas drama itu 

sendiri. Dengan demikian mereka akan lebih mudah memahami materi-materi 

yang berkaitan dengan menulis teks drama berbahasa Jawa setelah penjelasan 

pada bagian ini. 

(b) Unsur Intrinsik Naskah Drama 

Sub bab kedua ini peneliti memaparkan penjelasan tentang unsur-unsur yang 

terdapat dalam naskah drama. Mulai dari tema, amanat, tokoh dan penokohan, 

alur, latar, dialog, petunjuk teknis, sampai penyelesaian akhir. Semua unsur itu 

peneliti berikan penjelasan agar memudahkan siswa untuk memahami. Unsur 

intrinsik sangat penting adanya dalam suatu naskah drama, oleh karena itu siswa 

perlu memahaminya sebelum mulai untuk menulis naskah drama. 

(c) Urut-urutan Nulis Naskah Drama 

Sub bab ketiga ini memaparkan tentang urut-urutan yang harus dilakukan 

untuk membuat naskah drama. Mulai dari kegiatan awal yaitu mencari ide, 

menentukan tema dan amanat, menentukan tokoh dan penokohan, menentukan 

alur, menentukan latar, menuliskan dialog dan petunjuk teknis, dan yang terakhir 

yaitu penyelesaian. Urut-urutan ini merupakan materi yang paling penting bagi 

siswa. Jika siswa sudah benar-benar paham materi ini maka siswa bisa mulai 

mencoba naskah drama sesuai dengan petunjuk. Pada setiap tahap urut-urutan 
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menulis naskah drama juga disertakan latihan-latihan agar siswa mulai berlatih 

menyusun naskah drama sesuai dengan urutan yang tepat. 

(d) Titikane Naskah Drama kang Apik 

Setelah sub bab sebelumnya dipaparkan tentang materi urut-urutan menulis 

naskah drama, maka bab selanjutnya adalah diberikan penjelasan tentang syarat 

atau dasar suatu naskah drama seperti apa yang bisa dikatakan baik. Pemaparan 

materi iini sangat penting bagi siswa agar siswa mempunyai pedoman untuk 

membuat naskah drama dan agar naskah drama yang nantinya akan dihasilkan 

benar-benar berkualitas. 

(e) Tuladha Naskah Drama 

Sub bab keempat dari buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa ini 

memuat contoh cuplikan naskah drama yang diambil dari buku kumpulan naskah 

drama seoarng penulis terkenal. Diharapkan dengan pemberian contoh naskah 

drama ini siswa bisa lebih paham dan mengetahui gambaran nyata suatu naskah 

drama. Setelah penyajian cuplikan naskah drama, diberikan lembar evaluasi 

naskah drama. Lembar ini bertujuan untuk memeberikan penialaian pada naskah 

drma yang telah dibuat oleh siswa. 

b) Gladhen Nulis Naskah Drama(Perangan 2) 

Selain isi materi naskah drama, juga terdapat latihan dan tugas yang berisi 

naskah drama yang dibuat berdasarkan sumber yang berbeda. Terdapat tiga 

sumber yang dipaparkan disini. Yang pertama adalah menulis naskah drama dari 

cerita rakyat. Dengan kekayaan cerita rakyat yang dimiliki diharapkan dapat 

dibuat naskah drama agar memiliki bayangan untuk bisa dipentaskan dan yang 
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paling penting adalah menumbuhkan kreatifitas siswa. Yang kedua adalah 

menulis naskah drama dari cerita cekak atau cerkak. Cerkak bisa dibuat sendiri 

sesuai kreatifitas siswa atau mencari dari majalah atau media lainnya. Kebanyakan 

cerkak bercerita tentang kehidupan masa remaja, jadi siswa akan lebih mudah 

membuat naskah drama karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga 

adalah menulis naskah drama dari wacan bocah. Wacan bocah ini biasa terdapat 

pada majalah-majalah. Biasanya bercerita tentang binatang atau anak kecil, namun 

pesan yang disampaikan tentu saja sangat bermanfaat. Masing-masing dari 

sumber yang berbeda tidak serta merta siswa langsung disuruh membuat naskah 

drama, namun terlebih dahulu diberikan contoh dan latihan. Jadi terdapat 

ceritanya sebagai sumber baru dibuat naskah drama dari cerita tersebut. Setiap 

tugas membuat naskah drama siswa dituntut untu memberikan penilaian terhadap 

drama yang telah dibuat dengan menggunakan lembar evaluasi pada bab 

sebelumnya. 

4) Pelengkap Buku 

Pada bagian awal atau pendahuluan buku terdapat bagian-bagian pembuka 

seperti halaman judul, halaman hak cipta, persembahan, prakata, daftar isi, 

halaman petunjuk penggunaan buku, dan halaman pembuka. Pada halaman 

penutup terapat daftar isi serta biografi penulis. Selain itu terdapat lampiran yang 

berisi contoh-contoh cerita dan contoh-contoh naskah drama dari berbagai 

sumber. Diharapkan lampiran itu dapat dijadikan gambaran bagi siswa untuk 

membuat naskah drama pada latihan maupun tugas yang terdapat dalam buku. 
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4.1.4 Penilaian dan Saran Perbaikan oleh Guru dan Ahli terhadap Buku 

Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa untuk Siswa  SMA 

Prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa setelah disusun 

kemudian dilakukan penilaian kepada guru dan ahli. Berdasarakan pengamatan 

dan koreksi guru dan dua ahli didapatkan hasil penilaian pada penelitian sebagai 

berikut.     

1) Cover Buku  

Dimensi cover buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dengan 

pendekatan kontekstual, nilai rata-rata yang diperoleh dari guru yaitu 75 dan dari 

ahli yaitu 68,75. Berdasarkan kedua nilai tersebut, diperoleh nilai rata-rata yaitu 

71,875. Berdasarkan penilaian ini, maka dapat dikatakan bahwa penilaian pada 

dimensi cover buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sudah tergolong 

baik.    

Selain penilaian tersebut, ada beberapa saran perbaikan yang 

direkomendasikan dari guru maupun ahli pada dimensi cover buku, yaitu (1) 

gambar pada cover ditambah dengan gambar pentas drama panggung dan gambar 

yang mengarah pada kegiatan menulis, (2) warna tulisan pada cover lebih 

ditambah agar bervariasi, dan (3) tulisan pada judul khususnya kata “Prigel 

Gawe” dipertajam lebih dari kata yang lain. Pada intinya saran dari ahli dan guru 

adalah supaya cover lebih dimuat menarik lagi.  

2) Anatomi Buku  

Dimensi anatomi buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dengan 

pendekatan kontekstual, nilai rata-rata yang diperoleh dari guru yaitu 85 dan dari 
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ahli yaitu 77,5. Berdasarakan kedua nilai tersebut, dapat diperoleh nilai rata-rata 

yaitu 81,25. Berdasarkan penilaian ini, maka dapat dikatakan bahwa penilaian 

pada dimensi anatomi buku sudah baik.  

Selain penilaian tersebut, ada beberapa saran perbaikan yang 

direkomendasikan oleh guru maupun ahli, yaitu (1) tata letak atau layout pada 

buku lebih disesuaikan agar tampilannya lebih menarik, agar tidak seperti Lembar 

Kerja Siswa(LKS) dan (2) penulisan contoh teks drama diperbaiki lagi sesuai 

kaidah penulisannya.    

3) Judul Buku  

Dimensi judul buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dengan 

pendekatan kontekstual, nilai rata-rata yang diperoleh dari guru yaitu 75 dan dari 

ahli yaitu 75. Berdasarakan kedua nilai tersebut, dapat diperoleh nilai rata-rata 

yaitu 75. Berdasarkan penilaian ini, maka dapat dikatakan bahwa penilaian pada 

dimensi judul buku tergolong baik. 

Selain penilaian tersebut, ada beberapa saran perbaikan yang 

direkomendasikan oleh guru maupun ahli, yaitu tulisan pada judul yaitu kata 

“Prigel Gawe” kurang representatif, sebaiknya diganti dengan kata lain yang lebih 

menarik dan representatif.  

4) Isi Buku  

Dimensi isi buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dengan 

pendekatan kontekstual, nilai rata-rata yang diperoleh dari guru yaitu 75 dan dari 

ahli yaitu 83,3. Berdasarakan kedua nilai tersebut, dapat diperoleh nilai rata-rata 
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yaitu 79,15. Berdasarkan penilaian ini, maka dapat dikatakan bahwa penilaian 

pada dimensi isi buku tergolong baik. 

Selain penilaian tersebut, ada beberapa saran perbaikan yang 

direkomendasikan oleh guru maupun ahli, yaitu (1) contoh naskah drama 

sebaiknya lebih bervariasi dan (2) tampilan tabel atau gambar dibuat lebih 

terkesan bernilai seni.  

5) Menu Tambahan 

Dimensi menu tambahan pada buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa dengan pendekatan kontekstual, nilai rata-rata yang diperoleh dari guru yaitu 

75 dan dari ahli yaitu 68,75. Berdasarkan kedua nilai tersebut, dapat diperoleh 

nilai rata-rata yaitu 71,875. Berdasarkan penilaian ini, maka dapat dikatakan 

bahwa penilaian pada dimensi menu tambahan pada buku tergolong cukup.  

Selain penilaian tersebut, ada beberapa saran perbaikan yang 

direkomendasikan oleh guru maupun ahli, yaitu tampilan gambar-gambar atau 

tabel hendaknya dibuat lebih berani, lebih bernilai seni dan merangsang 

keindahan. 

6) Latihan dan Tugas 

Dimensi soal dan latihan yang terdapat dalam buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa dengan pendekatan kontekstual, nilai rata-rata yang 

diperoleh dari guru yaitu 75 dan dari ahli yaitu 87,5. Berdasarakan kedua nilai 

tersebut, dapat diperoleh nilai rata-rata yaitu 81,25. Berdasarkan penilaian ini, 

maka dapat dikatakan bahwa penilaian pada dimensi soal dan latihan pada buku 

tergolong baik. 
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Selain penilaian tersebut, tidak ada saran perbaikan yang direkomendasikan 

oleh guru maupun ahli, ini berarti untuk penyajian latihan dan tugas sudah cukup 

baik. 

7) Unsur Intrinsik pada Contoh Teks Drama Berbahasa Jawa 

Dimensi unsur-unsur teks drama berbahasa Jawa yang terdapat dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa, nilai rata-rata yang diperoleh dari 

guru yaitu 79,2 dan dari ahli yaitu 87,5. Berdasarkan kedua nilai tersebut, dapat 

diperoleh nilai rata-rata yaitu 83,35. Berdasarkan penilaian ini, maka dapat 

dikatakan bahwa penilaian pada dimensi unsur-unsur teks drama berbahasa Jawa 

pada buku tergolong baik.  

Selain penilaian tersebut, tidak ada saran perbaikan yang direkomendasikan 

oleh guru maupun ahli, ini berarti untuk penyajian unsur-unsur intrinsik dalan 

naskah drama sudah cukup baik. 

8) Saran Perbaikan Secara Umum terhadap Buku Panduan Menulis Teks 

Drama Berbahasa Jawa  

Saran dan perbaikan secara umum yang diberikan oleh guru dan ahli terhadap 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa dengan pendekatan 

kontekstual, yaitu (1) penataan judul dicermati kembali. Tulisan judul “Prigel 

Gawe Naskah Drama“ usahakan tidak terpisah, (2) judul alternatif “Wasis Nulis 

Naskah Drama”, (3) sebaiknya tampilan gambar-gambar pada buku perlu dibuat 

agar lebih besar, bervariasi, menarik, dan representatif (4) dari segi cover, tata 

letak tiap-tiap bagian masih terkesan berjubel atau padat sehingga perlu penataan 

agar tampilan buku lebih menarik dan nyaman dibaca oleh siswa maupun guru (5) 
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halaman petunjuk penggunaan buku sebaiknya tidak perlu disertakan, pembaca 

bebas sesuka hati menikmati buku ini, pembaca bisa melihat kesuluruhan isi buku 

melalui daftar isi, dan (6) lebih diperhatikan lagi penulisan kata agar tidak terjadi 

kesalahan dan tidak merubah substansi makna. 

 

4.1.5 Hasil Perbaikan terhadap Buku Panduan Menulis Teks Drama 

Berbahasa Jawa Berdasarkan Penilaian Guru dan Ahli 

Hasil perbaikan prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

dilakukan setelah melakukan pengamatan dan uji validasi produk terhadap 

prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA. 

Berdasarkan pengamatan dan uji validasi produk, didapatkan hasil penilaian dan 

masukan-masukan, baik dari guru maupun ahli sebagai dasar dalam melakukan 

perbaikan terhadap buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. Namun, 

tidak semua saran masukan yang diperoleh dijadikan sebagai dasar perbaikan 

karena peneliti mempunyai konsep dan pertimbangan sendiri dalam melakukan 

revisi atau perbaikan terhadap buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. 

Dengan demikian, buku panduan yang dihasilkan memiliki karakteristik 

tersendiri. Berikut hasil perbaikan buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa dengan pendekatan kontekstual. 

1) Cover Buku  

Perbaikan yang dilakukan pada cover buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa meliputi beberapa hal, yaitu (1) perubahan gradasi warna pada 

cover buku, (2) perubahan gambar pada cover buku, (3) perubahan jenis, ukuran, 
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maupun warna tulisan pada penulisan judul buku, dan (4) perubahan desain pada 

cover buku. Perbaikan pada cover buku dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut. 

 

Gambar 4.2 Perbaikan Cover Buku 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat beberapa perbaikan yang 

dilakukan, yaitu (1) perubahan gradasi warna pada cover dilakukan agar tulisan 

terlihat lebih jelas, (2) perubahan pada gambar cover diganti dengan gambar 

ilustrasi orang yang sedang melakukan kegiatan penulis sesuai dengan saran dari 

ahli, (3) perubahan gambar pada cover sudah terlihat lebih hidup, bukan gambar 

mati, dan (4) tampilan tulisan judul sudah diperbesar dan lebih tajam agar mudah 

dibaca dan mengikuti kaidah komunikatif dan estetis.  
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2) Judul Buku 

Perbaikan yang dilakukan pada halaman judul yaitu terletak pada letak 

penulisan judul maupun penulisan motto. Penulisan judul yang sebelumnya adalah 

“Prigel Gawe Naskah Drama” diganti dengan “Prigel Nulis Naskah Drama”.        

3) Tampilan Gambar Pendukung 

Perbaikan yang dilakukan pada tampilan gambar pendudukung didalam buku 

yaitu dengan mengganti gambar yang kurang sesuai dengan ilustrasinya. Juga 

terdapat gambar yang tadinya tidak begitu jelas maka akan diperjelas. Perbaikan 

pada gambar dilakukan karena pemilihan gambar sangatlah penting untuk 

mendukung pemahaman pembaca terhadap isi buku. 

4) Tata Letak atau Layout Isi Buku 

Perbaikan yang dilakukan pada tata letak atau layout didalam buku yaitu 

perpaduan warna dan penataan tabel, gambar, dan ilustrasi dibuat lebih menarik 

agar mudah dipahami pembaca. Tata letak yang kurang sesuai akan membuat 

pembaca malas membaca isi buku.  

5) Penulisan Naskah Drama 

Perbaikan yang dilakukan pada penulisan naskah drama yang disajikan 

didalam buku, yaitu pada penulisan nama tokoh dan kegiatan yang sedang 

dilakukannya. Pada prototipe awal penulisannya tidak dicetak tebal, menurut 

saran dari ahli drama bahwa penulisannya harus dicetak tebal. Perbaikan ini 

bertujuan agar naskah drama lebih mudah dipahami oleh pembaca. 
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4.2 Pembahasan 

Bagian pembahasan ini akan diulas mengenai kelebihan dan kekurangan pada 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa untuk siswa SMA yang telah 

peneliti susun. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut.  

 

4.1 Keunggulan Buku Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa untuk 

Siswa  SMA 

Buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang peneliti susun 

memiliki beberapa keunggulan, baik keunggulan yang dilihat dari segi bentuk 

fisik maupun isi buku. Berdasarkan bentuk fisik, buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa dikemas dengan ukuran yang standar dan mudah dibawa 

dengan ketebalan buku yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi siswa. Selain 

itu, buku panduan ini lebih menarik dibandingkan dengan buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa yang lain karena didesain sedemikian rupa dengan 

perpaduan ilustrasi gambar, warna, dan tulisan yang dapat menarik minat 

pembaca, sehingga siswa senang dalam mempelajari buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa tersebut karena kemasannya.  

Berdasarkan isi, buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa memiliki 

keunggulan yaitu berisi teori, contoh-contoh naskah drama, maupun latihan-

latihan dan tugas menulis teks drama berbahasa Jawa agar mereka dapat dengan 

mudah memahami teks drama berbahasa Jawa sekaligus mampu menulis teks 

drama berbahasa Jawa dengan baik sesuai dengan kaidah. Kelebihan buku 

panduan ini selain dapat digunakan oleh siswa SMA, dapat juga digunakan 

sebagai referensi guru untuk mengajar dalam pembelajaran sastra, khususnya 
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materi yang berkaitan dengan menulis teks drama berbahasa Jawa. Namun, tidak 

menutup kemungkinan buku panduan ini pun dapat digunakan oleh pelajar secara 

umum maupun masyarakat umum. Dengan adanya buku panduan ini, siswa dapat 

belajar menulis teks drama berbahasa Jawa secara individu tanpa harus adanya 

pendampingan dari guru.  

 

4.2 Kelemahan Buku Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa untuk 

Siswa  SMA 

Selain memiliki keunggulan, buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa juga memiliki kekurangan, yaitu pada contoh teks drama berbahasa Jawa 

yang peneliti sertakan. Contoh teks drama berbahasa Jawa yang peneliti sertakan 

dalam buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sebagian besar adalah 

karangan peneliti sendiri, sehingga belum dikenal secara umum dan belum 

mendapatkan apresiasi masyarakat secara umum. Hanya satu contoh naskah 

drama yang peneliti ambil dari karangan Sosiawan leak. 

Selain itu contoh naskah drama yang berasal dari cerita rakyat juga memiliki 

kekurangan. Cerita rakyat yang peneliti sajikan berupa cerita rakyat yang berasal 

dari kabupaten Semarang. Jika buku panduan ini nantinya akan disebar luaskan, 

maka siswa yang berasal dari luar wilayah kabupaten Semarang akan merasa 

kesulitan memahami karena belum mengetahui sebelumnya bagaimana cerita 

rakyat tersebut. Buku panduan ini pun belum terfokuskan pada kompetensi dasar 

yang lebih spesifik. Selain itu, materi yang disajikan masih bersifat teoretis, belum 

sepenuhnya bersifat praktis, yaitu penekanan pada aspek latihan-latihan sesuai 

dengan tujuan disusunnya buku panduan. Penggunaan bahasa pun masih kurang 
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baik sehingga ada bagian-bagian tertentu yang mungkin sulit dipahami oleh siswa. 

Sementara itu, kreativitas peneliti yang dituangkan dalam buku panduan masih 

minim karena kurangnya pengalaman peneliti dalam penyusunan buku. 

 

4.3 Keterbasan Peneliti       

Penelitian ini telah diusahakan agar sesuai dengan prosedur penelitian dan 

pengembangan yang peneliti lakukan. Meskipun demikian, tidak dapat 

dihindarkan adanya kekurangan dan keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan 

dalam penelitian perlu diungkapkan agar tidak terjadi salah persepsi. Keterbatasan 

yang dimaksud menyangkut beberapa aspek, yaitu: (1) sumber data, (2) instrumen 

penelitian, (3) pengujian prototipe buku panduan, (4) bahan penyerta penyusunan 

buku panduan, dan (5) biaya dan waktu. Uraian dari kelima aspek tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Sumber Data 

Sumber data yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini 

adalah siswa dan guru SMA. Siswa yang dijadikan sebagai sumber data dalam hal 

ini adalah siswa kelas XII di SMA N 3 Salatiga. Guru yang dijadikan sebagai 

sumber data dalam hal ini adalah satu guru bahasa Jawa di SMA N 3 Salatiga. 

Pemilihan sumber data pada peneliltian ini sebenarnya terlalu sedikit untuk 

mewakili populasi yang ada. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena pertimbangan 

waktu, tenaga, dan biaya. Apabila sumber data penelitian yang digunakan lebih 

banyak lagi, mungkin hasil penelitian ini akan berbeda dan lebih sempurna.  
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2) Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah instrumen yang 

sepenuhnya baku dan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga memungkinkan 

data yang diperoleh tidak sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan harapan. 

Penyesuaian instrumen tersebut dilakukan agar sesuai dengan sasaran. 

3) Pengujian dan Penilaian Prototipe Buku Panduan 

Pengujian dan penilaian prototipe buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa oleh ahli dan guru tidak dilakukan secara langsung, dalam artian 

tidak melalui pengawasan peneliti secara langsung. Kondisi demikian 

menyebabkan penilaian belum sepenuhnya ideal sesuai kebutuhan dan harapan. 

4) Bahan Penyerta Penyusunan Buku Panduan  

Hal-hal yang berkenaan dengan buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa adalah pemilihan materi dan teks drama berbahasa Jawa yang disajikan. 

Materi yang disertakan pada buku panduan masih terbatas pada referensi tertentu, 

sehingga kurang memenuhi perpaduan dengan materi lain yang digunakan pada 

pembelajaran. Penyertaan contoh teks drama berbahasa Jawa hasil karya peneliti 

maupun orang lain yang berupa contoh teks drama berbahasa Jawa yang 

dicantumkan dalam buku panduan juga belum dikenal oleh siswa, sehingga siswa 

baru kali pertama membaca teks drama berbahasa Jawa tersebut. Begitu pula 

dengan desain buku, baik lay out buku maupun ilustrasi gambar serta perpaduan 

warna dan tulisan masih menggunakan kemampuan peneliti sendiri dengan 

dibantu beberapa teman, hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya. 
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5) Biaya dan Waktu 

Biaya dan waktu merupakan salah satu faktor keterbatasan peneliti yang 

memengaruhi tingkat kualitas buku yang dihasilkan. Peneliti tidak melakukan uji 

coba terbatas terhadap produk buku panduan karena keterbatasan biaya dan waktu 

peneliti sendiri, sehingga prototipe buku panduan yang dihasilkan masih belum 

dapat diketahui secara pasti tingkat kualitas kelayakannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat dikemukakan simpulan yang 

berkaitan dengan pengembangan buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa untuk siswa SMA sebagai berikut. 

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa siswa dan guru menghendaki 

adanya buku khusus yang digunakan sebagai bahan ajar untuk membantu siswa 

dalam pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa. Bahan ajar tersebut 

berupa prototipe buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa untuk siswa 

SMA yang dikemas menarik baik dari segi isi maupun tampilan, namun 

mencakup keseluruhan materi tentang menulis teks drama. 

Prototipe buku panduan yang akan disusun harus didasarkan pada hasil 

analisis kebutuhan siswa dan guru. Proses pengembangan prototipe buku ini 

diawali dengan memilih dan menyusun draf materi isi (teori tentang menulis teks 

drama, contoh teks drama berbahasa Jawa, dan latihan menulis teks drama) yang 

akan disajikan dan dikembangkan. Tahap penyelesaian dari prototipe buku ini 

yaitu mendesain tampilan(lay out) baik dari segi keseluruhan penataan isi buku 

maupun cover dan terakhir yaitu proses editing apabila terjadi kesalahan penulisan 

pada penyampaian materi isi buku. 
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Prototipe buku panduan yang sudah tersusun akan diuji validasi oleh dosen 

ahli dan guru bahasa Jawa. Setelah melalui tahap uji validasi atau penilaian serta 

diberikan saran oleh tim ahli, dilakukan proses perbaikan pada prototipe buku 

panduan. Setelah melalui proses perbaikan buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa untuk siswa SMA tersebut dicetak menjadi sebuah buku yang 

dapat untuk digunakan dalam pembelajaran menulis teks drama berbahasa Jawa. 

 

5.2 Saran   

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang disampaikan peneliti sebagai 

berikut. Buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang peneliti hasilkan 

dapat digunakan oleh siswa maupun guru dalam pembelajaran menulis teks 

drama. Buku ini dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan bahan ajar 

khususnya pada kompetensi menulis teks drama berbahasa Jawa. Dengan adanya 

buku ini diharapkan nantinya siswa mudah menerima dan mampu memahami 

materi sehingga diharapkan siswa dapat menulis teks drama berbahasa Jawa 

dengan baik. 
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ANGKET KEBUTUHAN SISWA SMA 

TERHADAP PROTOTIPE BUKU PANDUAN MENULIS TEKS 

DRAMA BERBAHASA JAWA  

 

Hari/tanggal   : 

Nama lengkap siswa  : 

Nama sekolah  : 

 

Petunjuk Pengisian 

a) Siswa dimohon memberikan jawaban pada setiap soal di bawah ini dengan 

memberikan tanda contreng (√) dalam tanda kurung yang telah disediakan 

di depan jawaban 

b) Pada bagian/format A hanya memilih satu jawaban 

Contoh:  

 Apakah penting mengikuti pembelajaran bahasa Jawa dengan materi 

menulis naskah drama?  

(√) Penting 

(   ) Tidak 

c) Pada bagian/format B boleh memilih jawaban lebih dari satu (maksimal 3 

jawaban) 

Contoh: 

 Pelajaran Bahasa Jawa pada aspek kesastraaan yang disukai.  

    (√) Cerkak 

    (   ) Geguritan 

    (√) Drama 

d) Jika jawaban belum tersedia atau ingin memberi tambahan jawaban, boleh 

diisi dengan jawaban lain yang sesuai/relevan. 

Contoh: 

 Tokoh dalam cerita yang paling disukai. 

(   ) Orang tua 

(   ) Dewasa 
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(   ) Anak-anak 

(√) Lainnya, yaitu: … (Remaja) 

 Unsur intrinsik yang paling kamu sukai pada sebuah cerita. 

(   ) Tema 

(√) Tokoh dan penokohan 

(   ) Latar 

(√) Lainnya, yaitu: … (Amanat) 

e) Dimohon mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-

benarnya! 

f) Jumlah soal 42 buah 

A. Soal dengan Satu Jawaban 

1) Bagaimana pendapat kamu mengenai ketersediaan buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa di lapangan? 

(  ) Sudah memadai 

(  ) Kurang memadai 

(  ) Tidak memadai 

(  ) Tidak tahu 

2) Bagaimana pedapat kamu jika ada buku khusus yang membahas tentang 

menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Setuju 

(  ) Tidak setuju 

(  ) Kurang setuju 

3) Bagaimana rincian materi dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa? 

(  ) Sangat lengkap 

(  ) Tidak terlalu lengkap 

(  ) Kurang lengkap 

(  ) Sesuai dengan kebutuhan 

4) Bahasa yang digunakan dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa. 

(  ) Ngoko 
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(  ) Krama 

(  ) Campuran bahasa Ngoko dan Krama 

(  ) Lainnya, yaitu: ………………………………….. 

5) Kesesuaian bahasa dalam buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa 

(  ) Disesuaikan dengan kondisi siswa 

(  ) Dapat dipahami semua kalangan 

(  ) Disesuaikan dengan siswa maupun guru 

(  ) Lainnya, yaitu: ................................................ 

6) Sebaiknya tokoh dalam setiap cerita pada teks drama berbahasa Jawa yang 

ideal sesuai dengan kondisi siswa SMA 

(  ) 5 tokoh 

(  ) 7 tokoh 

(  ) 10 tokoh 

(  ) Bergantung pada cerita 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………………….. 

7) Alur pada cerita teks drama berbahasa Jawa yang kamu harapkan dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. 

(  ) Maju 

(  ) Mundur 

(  ) Campuran 

8) Babak yang kamu harapkan dalam teks drama berbahasa Jawa pada buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) 1 babak 

(  ) 2 babak 

(  ) 3 babak 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………… 

9) Menurutmu, perlukah contoh teks drama berbahasa Jawa dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Perlu 

(  ) Tidak 
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10) Contoh teks drama berbahasa Jawa dalam buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa 

(  ) 5 contoh 

 (  ) 7 contoh 

(  ) 10 contoh 

(  ) Lainnya, yaitu:………….. 

11) Menurutmu, apakah perlu ilustrasi gambar pendukung dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Perlu 

(  ) Tidak perlu 

12) Ilustrasi gambar pendukung yang sebaiknya dicantumkan dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Gambar pementasan drama 

(  ) Gambar objek yang akan dijadikan cerita 

(  ) Gambar teks drama  

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………… 

13) Menurutmu, apakah perlu lembar evaluasi atau penilaian dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Perlu 

(  ) Tidak perlu 

14) Bagaimana judul yang sesuai dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa? 

(  ) Pituduh Nulis Teks Drama Basa Jawa Tataran SMA 

(  ) Cara Gampang Sinau Nulis Teks Drama Basa Jawa 

(  ) Ayo Sinau Bareng Nulis Teks Drama Basa Jawa  

(  ) Prigel Nulis Teks Drama Basa Jawa Tataran SMA 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………. 

15) Menurutmu, perlukah mencantumkan petunjuk penggunaan buku panduan 

menlis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Perlu 

(  ) Tidak perlu 
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16) Sampul (cover) buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Cerah dan mencolok 

(  ) Gradasi warna  

(  ) Cerah bercampur gelap  

(  ) Warna bervariasi 

(  ) Lainnya, yaitu: .......................................... 

17) Jumlah halaman buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Kurang dari 50 halaman  

(  ) Antara 50 s.d 80 halaman 

(  ) Antara 80 s.d. 100 halaman 

(  ) Lebih dari 100 halaman 

18) Jenis kertas yang sesuai dan layak dijadikan cover buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa 

(  ) hard cover 

(  ) soft cover 

(  ) biasa 

(  ) lainnya, yaitu ................ 

19) Ukuran buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Besar 

(  ) Kecil 

(  ) Sedang 

 (  ) Lainnya, yaitu: ……………………………… 

20) Gambar cover buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Gambar orang sedang menulis teks drama  

(  ) Gambar pementasan drama  

(  ) Gambar teks drama  

(  ) Lainnya, yaitu: ......................................... 

21) Desain/model buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi 

siswa SMA 

(  ) Seperti buku teks pelajaran 

(  ) Simpel dan praktis 
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(  ) Seperti majalah 

(  ) Seperti buku saku  

(  ) Lainnya, lainnya: …………………………………………………… 

22) Warna cover buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang 

sesuai 

(  ) Biru 

(  ) Kuning  

(  ) Merah 

(  ) Variasi 

(  ) Lainnya, yaitu: ............................................ 

23) Apa dan berapa ukuran huruf yang sebaiknya digunakan dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Times New Roman ukuran 12  

(  ) Arial Narrow ukuran 12  

(  ) Calibiri ukuran 12 

(  ) Century Schoolbook ukuran 12 

(  ) Lainnya, yaitu: ………………………………….. 

 

 

B. Jawaban Boleh Lebih dari Satu (Maksimal 3) 

1. Kendala/hambatan yang biasa dihadapi dalam belajar menulis teks drama 

berbahasa Jawa.  

(  ) Mencari ide 

(  ) Cara menulis teks drama berbahasa Jawa dengan baik 

(  ) Penggunaan bahasa dan Unggah-ungguh 

(  ) Membuat kerangka cerita 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………........ 

2. Sumber belajar yang digunakan dalam belajar menulis teks drama 

berbahasa Jawa. 

(  ) Guru 

(  ) Buku teks 
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(  ) Internet 

(  ) Buku sastra 

(  ) Lembar Kerja Siswa(LKS) 

3. Sebaiknya isi buku menulis teks drama berbahasa Jawa yang diharapkan 

(  ) Hanya teori 

(  ) Teori dan praktik 

(  ) Teori, praktik, dan penerapan 

(  ) Teori, praktik, dan disertai contoh-contoh 

(  ) Lainnya, yaitu: ………………………………… 

4. Secara umum, sebaiknya materi-materi yang perlu dicantumkan dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa.  

(  ) Semua hal yang berkaitan dengan drama 

(  ) Kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa dan cara menulis teks 

drama berbahasa Jawa yang baik   

(  ) Mencari ide cerita dan kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa 

( ) Hanya hal-hal yang berkaitan dengan materi menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………… 

5. Hal yang biasa kamu lakukan dalam mencari sebuah ide cerita 

(  ) Berdiskusi dengan teman 

(  ) Melihat kehidupan sekitar 

(  ) Menonton televisi  

(  ) Lainnya, yaitu:.......................................  

6. Menurutmu, keefektifan dalam mencari ide cerita dalam menulis teks 

drama berbahasa Jawa yang baik. 

(  ) Mencari inspirasi dari TV 

(  ) Berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari 

(  ) Membaca suatu cerita 

(  ) Berimajinasi mencari cerita sendiri 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………. 

 



124 

 

 

 

7. Tema yang sering dijumpai saat membaca cerita atau mendengar cerita. 

(  ) Sosial  

(  ) Agama 

(  ) Persahabatan 

(  ) Percintaan 

(  ) Lainnya, yaitu:.............................. 

8. Tema yang kamu harapkan dalam membuat cerita, khususnya dalam 

menulis teks drama berbahasa Jawa.  

(  ) Percintaan 

(  ) Persahabatan 

(  ) Politik 

(  ) Sosial budaya 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………………… 

9. Tokoh yang sering kamu temukan dalam sebuah cerita 

(  ) Orang tua 

(  ) Anak-anak 

(  ) Remaja 

(  ) Lainnya, yaitu: ........................................ 

10. Tokoh cerita yang kamu sukai/harapkan nantinya dalam buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa. 

(  ) Pelajar  

(  ) Anak-anak 

(  ) Orang tua 

(  ) Nenek/Kakek  

(  ) Remaja 

(  ) Sesuai dengan cerita 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………………….. 

11. Watak/sifat yang sering kamu temukan dalam sebuah cerita 

(  ) Jahat 

(  ) Baik hati 

(  ) Penyabar 
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(  ) Bijaksana 

(  ) Lainnya, yaitu: ............................... 

12. Watak/sifat yang kamu harapkan nantinya dalam cerita pada buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Penyayang 

(  ) Jahat dan Baik hati 

(  ) Setia 

(  ) Penyabar 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………….. 

13. Latar tempat cerita dalam teks drama berbahasa Jawa yang kamu harapkan 

(  ) Sekolah, rumah, dan kantin 

(  ) Jalan, pasar, dan lapangan 

(  ) Kamar, hutan, dan kebun 

(  ) Sesuai dengan kebutuhan 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………………… 

14. Latar waktu yang kamu harapkan pada cerita buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa 

(  ) Pagi 

(  ) Siang 

(  ) Sore 

(  ) Malam 

(  ) Lainnya, yaitu: ................................ 

15. Amanat yang sering kamu temukan dalam sebuah cerita 

(  ) Berbakti kepada orangtua 

(  ) Jangan sombong dan iri hati 

(  ) Jangan mudah menyerah dan putus asa 

(  ) Bersikap ramah dan bekerja keras 

(  ) Membiasakan perilaku rajin, hemat, dan bertanggung jawab 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………… 

16. Menurutmu, amanat pada contoh cerita dalam teks drama berbahasa Jawa 

yang sesuai dengan kondisi siswa 
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(  ) Berkaitan dengan pendidikan 

(  ) Berkaitan dengan sosial dan budaya  

(  ) Berkaitan perilaku/sikap 

(  ) Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………… 

17. Menurutmu, contoh teks drama berbahasa Jawa yang dicantumkan dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sesuai dengan siswa 

SMA 

(  ) Bercerita tentang pendidikan/anak sekolah 

(  ) Bercerita tentang sosial masyarakat 

(  ) Bercerita tentang politik/bangsawan 

(  ) Bercerita tentang keagamaan 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………… 

18. Menurutmu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

(  ) Suasana dalam menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Kondisi saat menulis teks drama berbahasa Jawa 

 (  ) Kaidah-kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Cerita yang akan ditulis 

 (  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………   

19. Harapan/saran/masukan terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa: 

...................................... 
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ANGKET KEBUTUHAN GURU SMA 

TERHADAP PROTOTIPE BUKU PANDUAN MENULIS TEKS 

DRAMA BERBAHASA JAWA  

 

Hari/tanggal  : 

Nama guru  : 

Nama sekolah : 

 

Petunjuk Pengisian 

a) Bapak/Ibu guru diharapkan memberikan jawaban pada setiap soal di 

bawah ini dengan memberikan tanda contreng (V) dalam kurung yang 

telah disediakan di depan jawaban. 

b) Pada bagian A hanya membutuhkan satu jawaban 

Contoh:  

1) Apakah penting mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa dengan materi 

menulis teks drama berbahasa Jawa?  

(V) Penting 

(   ) Tidak 

c) Pada bagian B boleh memilih jawaban lebih dari satu (maksimal tiga 

jawaban) 

Contoh: 

2. Pelajaran Bahasa Jawa pada aspek kesastraaan yang sulit dipahami 

siswa.  

   (V) Cerkak 

   (   ) Geguritan 

   (V) Drama 

d) Jika jawaban belum tersedia atau ingin memberi tambahan jawaban, boleh 

diisi dengan jawaban lain yang sesuai/relevan 

Contoh: 

 Tokoh dalam cerita yang paling cocok untuk siswa SMA 

(   ) Laki-laki 
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(   ) Perempuan 

(   ) Orangtua 

(V) Lainnya, yaitu: … (Remaja) 

 

 Unsur intrinsik yang biasanaya sulit ditentukan oleh siswa 

(V) Tema 

(   ) Tokoh dan penokohan 

(   ) Latar 

 (V) Lainnya, yaitu: … (alur)    

e) Dimohon mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-

benarnya! 

f) Jumlah soal 45 buah 

 

 

A. Soal dengan Satu Jawaban 

1) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ketersediaan buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa di lapangan? 

(  ) Sudah memadai 

(  ) Kurang memadai 

(  ) Tidak memadai 

(  ) Tidak tahu 

2) Bagaimana pedapat Bapak/Ibu  jika ada buku khusus yang membahas 

tentang menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Setuju 

(  ) Tidak setuju 

(  ) Kurang setuju 

3) Bagaimana rincian materi dalam buku  panduan  menulis teks drama 

berbahasa Jawa? 

(  ) Sangat lengkap 

(  ) Tidak terlalu lengkap 

(  ) Biasa saja 
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(  ) Sesuai dengan kebutuhan 

4) Menurut Bapak/Ibu guru, bahasa apa yang digunakan dalam buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Bahasa Jawa Ngoko 

(  ) Bahasa Jawa Krama 

(  ) Campuran bahasa Jawa Ngoko dan Krama 

(  ) Lainnya, yaitu: ………………………………….. 

5) Bagaimana kesesuaian bahasa dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa? 

(  ) Disesuaikan dengan kondisi siswa 

(  ) Dapat dipahamai semua kalangan 

(  ) Disesuaikan dengan siswa maupun guru 

(  ) Lainnya, yaitu: ................................................ 

6) Sebaiknya tokoh dalam setiap cerita pada teks drama berbahasa Jawa yang 

ideal sesuai dengan kondisi siswa SMA. 

(  ) 5 tokoh 

(  ) 7 tokoh 

(  ) 10 tokoh 

(  ) Bergantung pada cerita 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………………….. 

7) Alur pada cerita teks drama berbahasa Jawa yang Bapak/Ibu harapkan 

dalam buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa. 

(  ) Maju 

(  ) Mundur 

(  ) Campuran 

8) Babak/adegan yang Bapak/Ibu harapkan dalam teks drama berbahasa Jawa 

pada buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) 1 babak 

(  ) 2 babak 

(  ) 3 babak 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………… 
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9) Menurut Bapak/Ibu, perlukah contoh teks drama berbahasa Jawa dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Perlu 

(  ) Tidak 

10) Jumlah contoh teks drama berbahasa Jawa dalam buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa 

(  ) 5 contoh 

 (  ) 7 contoh 

(  ) 10 contoh 

(  ) Lainnya, yaitu:………….. 

11) Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu ilustrasi gambar pendukung dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Perlu 

(  ) Tidak perlu 

12) Jika perlu, ilustrasi gambar pendukung yang sebaiknya dicantumkan 

dalam buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Gambar pementasan drama 

(  ) Gambar objek yang akan dijadikan cerita 

(  ) Gambar teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………… 

13) Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu lembar evaluasi dalam buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Perlu 

(  ) Tidak perlu 

14) Bagaimana judul yang sesuai dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa? 

(  ) Panduan Menulis Teks drama berbahasa Jawa Tingkat SMA 

(  ) Cara Mudah Belajar Menulis Teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Mari Belajar Menulis Teks drama berbahasa Jawa Bersama  

(  ) Berekspresi Lewat Menulis Teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………. 
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15) Menurut Bapak, perlukah petunjuk penggunaan buku panduan menlis teks 

drama berbahasa Jawa? 

(  ) Perlu 

(  ) Tidak perlu 

16) Sampul (cover) buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Cerah dan mencolok 

(  ) Banyak warna 

(  ) Cerah bercampur gelap  

(  ) Gambarnya bervariasi 

(  ) Lainnya, yaitu: .......................................... 

17) Jumlah halaman buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sesuai 

dengan kondisi siswa SMA. 

(  ) Kurang dari 50 halaman 

(  ) Antara 50 s.d 80 halaman 

(  ) Kurang dari 50 halaman 

(  ) Antara 80 s.d. 100 halaman 

(  ) Lebih dari 100 halaman 

18) Jenis kertas yang sesuai dan layak dijadikan cover buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa. 

(  ) hard cover 

(  ) soft cover 

(  ) biasa 

(  ) lainnya, yaitu ................ 

19) Ukuran buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sesuai dengan 

kondisi Siswa SMA. 

(  ) Besar 

(  ) Kecil 

(  ) Standar 

 (  ) Lainnya, yaitu: ……………………………… 

20) Gambar cover buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang 

sesuai. 
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(  ) Gambar orang sedang menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Gambar pementasan drama  

(  ) Gambar teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Lainnya, yaitu: ......................................... 

21) Desain/model buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa bagi 

siswa SMA. 

(  ) Seperti buku-buku pelajaran biasa 

(  ) Simpel dan praktis 

(  ) Seperti buku harian 

(  ) Seperti buku saku  

(  ) Lainnya, lainnya: …………………………………………………… 

22) Warna cover buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa yang 

sesuai 

(  ) Biru 

(  ) Kuning  

(  ) Merah 

(  ) Variasi 

(  ) Lainnya, yaitu: ............................................ 

23) Apa dan berapa ukuran huruf yang sebaiknya digunakan dalam buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa? 

(  ) Times New Roman ukuran 12  

(  ) Arial Narrow ukuran 12  

(  ) Calibiri ukuran 12 

(  ) Cambria ukuran 12 

(  ) Lainnya, yaitu: ………………………………….. 

 

B. Jawaban Boleh Lebih dari Satu (Maksimal 3) 

1. Kegunaan siswa mengikuti pembelajaran menulis teks drama berbahasa 

Jawa. 

(  ) Agar siswa dapat menulis teks drama berbahasa Jawa dengan baik dan 

benar 
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(  ) Karena materi tersebut masuk dalam kurikulum 

(  ) Agar siswa dapat mengekspresikan diri dengan baik 

(  ) Agar siswa dapat mengembangakan diri dalam berkreasi 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………………….. 

2. Fungsi menulis teks drama berbahasa Jawa bagi siswa. 

(  ) Agar siswa nantinya dapat memerankan lakon sesuai dengan teks 

drama berbahasa Jawa 

(  ) Untuk melatih siswa berekspresi 

(  ) Agar siswa dapat membedakan cara penulisan teks drama berbahasa 

Jawa dengan karya sastra lain 

(  ) Lainnya, yaitu: ………………………………………………… 

3. Tahapan yang dilakukan dalam menulis teks drama berbahasa Jawa. 

( ) Mencari ide, menyusun kerangka, kemudian menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

(  ) Menciptakan kondisi dalam menulis teks drama berbahasa Jawa, 

mencari ide, dan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Harus mengetahui kaidah-kaidah menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………….  

4. Kendala/hambatan yang biasa dihadapi siswa dalam belajar menulis teks 

drama berbahasa Jawa.  

(  ) Mencari ide 

(  ) Cara menulis teks drama berbahasa Jawa dengan baik 

(  ) Penggunaan bahasa 

(  ) Membuat kerangka cerita 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………........ 

5. Sumber belajar yang Bapak/Ibu digunakan dalam pembelajaran menulis 

teks drama berbahasa Jawa di kelas. 

(  ) Buku paket 

(  ) Internet 

(  ) Buku sastra 

(  ) LKS 
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6. Sebaiknya isi buku menulis teks drama berbahasa Jawa yang diharapkan 

(  ) Hanya teori 

(  ) Teori dan praktik 

(  ) Teori, praktik, dan penerapan 

(  ) Teori, praktik, dan disertai contoh-contoh 

(  ) Lainnya, yaitu: ………………………………… 

7. Secara umum, sebaiknya materi-materi yang perlu dicantumkan dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa.  

(  ) Semua hal yang berkaitan dengan drama 

(  ) Kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa dan cara menulis teks 

drama berbahasa Jawa yang baik   

(  ) Mencari ide cerita dan kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Hanya hal-hal yang berkaitan dengan materi menulis teks drama 

berbahasa Jawa 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………… 

8. Hal yang biasa siswa lakukan dalam mencari sebuah ide cerita 

(  ) Berdiskusi dengan teman 

(  ) Melihat kehidupan orang lain 

(  ) Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada saat ini  

(  ) Lainnya, yaitu:.......................................  

9. Menurut Bapak/Ibu, keefektifan dalam mencari ide cerita dalam menulis 

teks drama berbahasa Jawa yang baik bagi siswa. 

(  ) Mencari inspirasi dari TV 

(  ) Berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari 

(  ) Membaca suatu cerita 

(  ) Berimajinasi mencari cerita sendiri 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………. 

10. Tema yang sering dijumpai saat membaca cerita atau mendengar cerita 

sesuai dengan kondisi siswa SMA. 

(  ) Kesosialan  

(  ) Keagamaan 
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(  ) Persahabatan 

(  ) Percintaan 

(  ) Lainnya, yaitu:.............................. 

11. Tema yang Bapak/Ibu harapkan dalam cerita yang akan disusun dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa.  

(  ) Percintaan 

(  ) Persahabatan 

(  ) Politik 

(  ) Sosial budaya 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………………………… 

12. Tokoh yang sering Bapak/Ibu temukan dalam sebuah cerita saat ini 

(  ) Nenek tua 

(  ) Anak-anak 

(  ) Remaja 

 (  ) Lainnya, yaitu: ........................................ 

13. Tokoh cerita yang Bapak/Ibu harapkan nantinya dalam buku panduan 

menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Pelajar  

(  ) Anak-anak 

(  ) Orangtua 

(  ) Nenek/Kakek  

(  ) Remaja 

(  ) Sesuai dengan cerita 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………………….. 

14. Watak/sifat yang sering Bapak/Ibu temukan dalam sebuah cerita 

(  ) Jahat 

(  ) Baik hati 

(  ) Penyabar 

(  ) Bijaksana 

(  ) Lainnya, yaitu: ............................... 
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15. Watak/sifat yang Bapak/Ibu harapkan nantinya dalam cerita pada buku 

panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Penyayang 

(  ) Jahat dan Baik hati 

(  ) Setia 

(  ) Penyabar 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………….. 

16. Latar tempat cerita dalam teks drama berbahasa Jawa yang Bapak/Ibu 

harapkan nantiya yang terdapat dalam buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa. 

(  ) Sekolah, rumah, dan kantin 

(  ) Jalan, pasar, dan lapangan 

(  ) Kamar, hutan, dan kebun 

(  ) Sesuai dengan kebutuhan 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………………… 

17. Latar waktu yang Bapak/Ibu harapkan pada cerita buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa. 

(  ) Pagi 

(  ) Siang 

(  ) Sore 

(  ) Malam 

(  ) Lainnya, yaitu ................................ 

18. Amanat yang sering Bapak/Ibu temukan dalam sebuah cerita 

(  ) Berbakti kepada orangtua 

(  ) Jangan sombong dan iri hati 

(  ) Jangan mudah menyerah dan putus asa 

(  ) Bersikap ramah dan bekerja keras 

(  ) Membiasakan perilaku rajin, hemat, dan bertanggung jawab 

(  ) Lainnya, yaitu: …………………………… 

19. Menurut Bapak/Ibu, amanat pada contoh cerita dalam teks drama 

berbahasa Jawa yang sesuai dengan kondisi siswa 
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(  ) Berkaiatan dengan pendidikan 

(  ) Berkaitan dengan sosial dan budaya  

(  ) Berkaitan perilaku/sikap 

(  ) Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………… 

20. Menurut Bapak/Ibu, cerita contoh teks drama berbahasa Jawa yang 

dicantumkan dalam buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

sesuai dengan siswa SMA 

(  ) Bercerita tentang pendidikan/anak sekolah 

(  ) Bercerita tentang sosial masyarakat 

(  ) Bercerita tentang politik/bangsawan 

(  ) Bercerita tentang keagamaan 

(  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………… 

21. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks drama berbahasa 

Jawa. 

(  ) Suasana dalam menulis teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Kondisi saat menulis teks drama berbahasa Jawa 

 (  ) Kaidah-kaidah penulisan teks drama berbahasa Jawa 

(  ) Cerita yang akan ditulis 

 (  ) Lainnya, yaitu: ……………………………………  
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22. Harapan/saran/masukan terhadap buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa: 
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ANGKET PENILAIAN UJI VALIDASI PROTOTIPE  

BUKU PANDUAN MENULIS TEKS DRAMA BERBAHASA JAWA  

 

Hari/tanggal  : 

Nama  :  

NIP  :  

 

Petunjuk pengisian  

1) Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada angket yang sudah disediakan.  

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara 

membubuhkan angka pada tabel di sampingnya. Makna angka-angka tersebut 

adalah: 

Angka 4 : sangat baik  

Angka 3 : baik  

Angka 2 : cukup  

Angka 1 : kurang 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

 

3) Selain mengisi angka tersebut, mohon Bapak/Ibu memberikan saran 

masukan! 

4) Di samping validasi pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap prototipe bahan ajar 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa berbahasa Jawa untuk 

SMA yang sudah dibuat apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan. 

Saran perbaikan secara umum dituliskan pada angket format B. 
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a. Sampul Buku 

1. Apakah komposisi warna pada sampul buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa berbahasa Jawa sudah serasi? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

2. Apakah tampilan gambar pada sampul buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa penataanya sudah menarik perhatian pembaca? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

3. Apakah tampilan tulisan pada sampul buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa menarik perhatian pembaca? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

4. Apakah kreativitas yang terdapat pada sampul buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sudah menarik perhatian pembaca? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

FORMAT A 
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b. Anatomi Buku 

5. Apakah jumlah halaman pada buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa sudah sesuai dengan kebutuhan? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

6. Apakah kelengkapan isi pada buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa sudah sesuai dengan karakter buku panduan? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

7. Apakah tata letak/sistematika penulisan pada buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sudah sesuai dengan kriteria penulisan buku? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

8. Apakah pemilihan jenis huruf/font pada buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa sudah sesuai dengan kebutuhan siswa SMA? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

9. Apakah kreativitas yang terdapat pada anatomi buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sudah menarik perhatian pembaca? 
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Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

c. Judul Buku 

10. Apakah bahasa judul buku pada buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa sudah sesuai dengan unggah-ungguh bahasa Jawa benar ? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

11. Apakah judul buku pada buku panduan menulis teks drama berbahasa 

Jawa sudah sesuai dengan isi dan topik? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

12. Apakah kreativitas judul buku pada buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa sudah menarik perhatian pembaca? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

d. Isi Buku Panduan Menulis Naskah Drama 

13. Bagaimanakah kesesuaian  isi buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa dengan topik? 
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Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

14. Apakah isi materi pada buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa 

sudah sesuai dengan kebutuhan siswa SMA? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

15. Apakah diksi/pemilihan kata yang digunakan dalam buku panduan menulis 

teks drama berbahasa Jawa sudah sesuai dengan pemahaman siswa SMA? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

16. Apakah penyusunan kalimat pada buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa sudah padu? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

17. Apakah pemilihan contoh teks drama berbahasa Jawa yang dijadikan 

sebagai pemodelan sudah sesuai dengan kondisi siswa SMA? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 
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Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

18. Bagaimana kreativitas yang terdapat pada isi buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

e. Menu Tambahan 

19. Apakah tampilan gambar-gambar pada buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa sudah sesuai? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

20. Apakah hiburan yang terdapat pada buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

f. Latihan dan Tugas 

21. Apakah latihan-latihan yang terdapat dalam buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sudah sesuai dengan materi yang disampaikan? 

 Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 
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 Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

22. Apakah tugas-tugas yang terdapat dalam buku panduan menulis teks 

drama berbahasa Jawa sudah sesuai dengan tingkat pemahaman siswa 

SMA? 

 Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

 Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

g. Materi Naskah Drama 

23. Apakah pemilihan tema pada contoh teks drama berbahasa Jawa dalam 

buku panduan menulis teks drama berbahasa Jawa sudah sesuai dengan 

kondisi siswa SMA? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

24. Apakah tokoh-tokoh pada contoh teks drama berbahasa Jawa dalam buku 

panduan sudah sesuai dengan tema cerita?  

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

25. Apakah watak tokoh cerita pada contoh teks drama berbahasa Jawa sudah 

sesuai dan mewakili kehidupan nyata sekarang ini? 

Sangat baik <……….> tidak baik 
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4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

26. Apakah amanat cerita pada contoh teks drama berbahasa Jawa dalam buku 

panduan sudah sesuai dengan kondisi siswa SMA? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

27. Apakah alur teks pada contoh teks drama berbahasa Jawa dalam buku 

panduan mudah dipahami oleh pembaca? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

28. Apakah setting cerita pada contoh teks drama berbahasa Jawa dalam buku 

panduan sudah sesuai dengan tema cerita yang diambil? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Saran perbaikan secara umum bahan ajar buku panduan menulis teks drama 

berbahasa Jawa.  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Format B 
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Tabel Penilaian Guru  terhadap Hasil Pengembangan Buku Panduan Menulis 

Teks Drama Berbahasa Jawa 

 

Dimensi Indikator Skor 

 

Nilai 

1 2 3 4 

Cover Buku 

 

Komposisi warna   √  75 

Tampilan gambar   √  75 

Tampilan tulisan   √   50 

Kreativitas pada cover    √ 100 

Rata-rata 75 

Anatomi 

Buku 

 

 

Jumlah halaman    √ 100 

Kelengkapan isi   √  75 

Tata letak/sistematika   √  75 

Pemilihan jenis huruf/font    √ 100 

Kreativitas pada anatomi 

buku 

  √  75 

Rata-rata 85 

 

Dimensi Indikator Skor 

 

Nilai 

1 2 3 4 

Judul Buku 

 

Bahasa pada judul buku   √  75 

Kesesuaian judul dengan 

topik 

  √  75 

Kreativitas judul buku   √  75 

Rata-rata 75 

Isi Buku Kesesuaian isi dengan 

topik 

  √  75 

Kesesuai isi materi dengan 

kebutuhan siswa 

  √  75 

Diksi/bahasa   √  75 

Penyusunan kalimat    √  75 

Pemilihan contoh teks 

drama berbahasa Jawa 

  √  75 

Kreativitas    √  75 

Rata-rata 75 

Menu 

Tambahan 

Kesesuaian gambar   √  75 

Hiburan    √  75 

Rata-rata 75 
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Dimensi Indikator Skor 

 

Nilai 

1 2 3 4 

Soal dan 

latihan 

Kesesuaian soal dengan 

materi 

  √  75 

Kesesuaian latihan dengan 

pemahaman siswa 

  √  75 

Rata-rata 75 

Unsur-Unsur 

Teks drama 

berbahasa 

Jawa 

Tema    √  75 

Tokoh-tokoh   √  75 

Watak tokoh    √ 100 

Amanat    √  75 

Alur    √  75 

Setting    √  75 

Rata-rata 79,2 
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Tabel Penilaian Ahli terhadap Hasil Pengembangan Prototipe Buku 

Panduan Menulis Teks Drama Berbahasa Jawa 

 

Dimensi Indikator Skor 

 

Total Nilai 

1 2 3 4 

Cover 

Buku 

 

Komposisi 

warna sampul 

R.D-1   √  150/2 75 

R.D-2   √  

Tampilan 

gambar 

R.D-1  √   125/2 62,5 

R.D-2   √  

Tampilan tulisan R.D-1   √  150/2 75 

R.D-2   √  

Kreativitas pada 

cover 

R.D-1  √   125/2 62,5 

R.D-2   √  

Rata-rata 

 

68,75 

Anatomi 

Buku 

 

 

Jumlah halaman R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Kelengkapan isi R.D-1  √   150/2 75 

R.D-2    √ 

Tata 

letak/sistematika 

R.D-1  √   150/2 75 

R.D-2    √ 

Pemilihan jenis 

huruf/font 

R.D-1   √  150/2 75 

R.D-2   √  

Kreativitas pada 

anatomi buku 

R.D-1   √  150/2 75 

R.D-2   √  

Rata-rata 

 

77,5 

Judul 

Buku 

 

Bahasa pada 

judul buku 

R.D-1  √   125/2 62,5 

R.D-2   √  

Kesesuaian judul 

dengan isi dan 

topik 

R.D-1    √ 175/2 87,5 

R.D-2   √  

Kreativitas judul 

buku 

R.D-1   √  150/2 75 

R.D-2   √  

Rata-rata 

 

75 
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Dimensi Indikator Skor 

 

Total Nilai 

1 2 3 4 

Isi Buku Kesesuaian 

isi dengan 

topik 

R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Kesesuaian 

isi materi 

dengan 

kebutuhan 

siswa 

R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Diksi/bahasa  R.D-1   √  150/2 75 

R.D-2   √  

Penyusunan 

kalimat 

R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Pemilihan 

contoh teks 

drama 

berbahasa 

Jawa 

R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Kreativitas  R.D-1  √   150/2 75 

R.D-2    √ 

Rata-rata 

 

83,3 

Menu 

Tambahan 

Kesesuaian 

gambar 

R.D-1  √   125/2 62,5 

R.D-2   √  

Kesesuaian 

hiburan 

R.D-1   √  150/2 75 

R.D-2   √  

Rata-rata 

 

68,75 

Soal dan 

Latihan 

Kesesuaian 

soal dengan 

materi 

R.D-1   √  175/2 87.5 

R.D-2    √ 

Kesesuaian 

latihan 

dengan 

pemahaman 

siswa 

R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Rata-rata 87,5 
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Dimensi Indikator Skor 

 

Total Nilai 

1 2 3 4 

Unsur-

Unsur 

Teks 

drama 

berbahasa 

Jawa 

Tema  R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Tokoh-tokoh R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Watak tokoh R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Amanat  R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Alur  R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Setting  R.D-1   √  175/2 87,5 

R.D-2    √ 

Rata-rata 87,5 

 

 

Keterangan:  

R.D: Responden Dosen 

 

 
 


