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SARI 
 
Kusumawati, Khusna. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama 
Satu Babak Melalui Media Kartu Gambar dengan Metode Picture and Picture 
Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. Skripsi. Fakultas Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Mukh Doyin, M.Si. 
Pembimbing II: Mulyono, S.Pd., M.Hum. 
 
Kata kunci : menulis naskah drama, media kartu gambar, metode picture and 
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 Pembelajaran menulis naskah drama satu babak kelas VIII A SMP Negeri 
2 Kedungwuni menunjukkan hasil yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh 
dua faktor yang berpengaruh yaitu faktor guru dan faktor siswa. Selama ini, 
metode yang digunakan masih konvensional dan belum bervariasi. Ceramah 
menjadi pilihan utama dalam pembelajaran sehingga terkesan monoton. Selain itu, 
belum adanya pemanfaatan media oleh guru menyebabkan siswa menjadi jenuh 
dan bosan dengan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengubah cara yang digunakan guru 
dalam pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan guru sebagai 
alternatif dalam pembelajaran yaitu menggunakan media kartu gambar dan 
metode picture and picture.  
 
 Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini membahas permasalahan yaitu 
(1) bagaimana pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 
kartu gambar dengan metode picture and picture pada siswa kelas VIII A SMP 
Negeri 2 Kedungwuni, (2) bagaimana peningkatan keterampilan menulis naskah 
drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture 
pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni, dan (3) bagaimana 
perubahan perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni setelah 
mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 
gambar dengan metode picture and picture. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsi pembelajaran menulis naskah drama, mendeskripsi peningkatan 
keterampilan menulis naskah drama, dan perubahan perilaku siswa tersebut 
setelah mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 
kartu gambar dengan metode picture and picture. Adapun manfaat penelitian ini 
adalah dapat menambah khasanah pengembangan pengetahuan, khususnya dalam 
pembelajaran menulis naskah drama dan menjadi acuan baru dalam pembelajaran 
guna mencapai penguasaan kompetensi menulis naskah drama, yaitu melalui 
media kartu gambar dengan metode picture and picture. Selain itu, penelitian 
inipun diharapkan bermanfaat bagi guru, siswa, dan sekolah. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus yang 
dilaksanakan pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. Siklus I dan 
siklus II terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun 
variabel penelitiannya adalah keterampilan menulis naskah drama dan media 
kartu gambar dengan metode picture and picture. Pengambilan data dilakukan 
dengan tes dan nontes. Alat pengambilan data tes yang digunakan yaitu berupa tes 
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keterampilan menulis naskah drama, sedangkan alat pengambilan data nontes 
yang digunakan yaitu berupa pedoman observasi, jurnal, wawancara, dan 
dokumentasi foto. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif. 
 
 Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media kartu gambar dengan metode picture and picture dapat meningkatkan 
keterampilan menulis naskah drama satu babak. Pada siklus I diperoleh nilai rata-
rata sebesar 63,24; sedangkan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 
73,76; jadi mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 10,52 poin 
atau sebesar 16,64% dari rata-rata siklus I. Selain itu, perubahan perilaku siswa 
yang dialami yaitu siswa menjadi lebih semangat, aktif mengikuti pembelajaran, 
dan siswa menjadi lebih senang serta termotivasi dalam pembelajaran. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberi saran yaitu 1) 
sebaiknya media kartu gambar dan metode picture and picture digunakan sebagai 
salah satu alternatif untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah drama satu 
babak, 2) hendaknya siswa lebih antusias dalam pembelajaran dan berlatih 
menulis naskah drama agar perbendaharaan kata yang dikuasai semakin 
meningkat, dan 3) bagi para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan 
sastra Indonesia kiranya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai 
keterampilan menulis naskah drama.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa memegang peran penting bagi kehidupan manusia. Dalam 

kehidupan sehari-hari, manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

untuk bertukar pendapat, berbagi pengalaman dan berinteraksi dengan orang yang 

lain.  

Pada hakikatnya belajar berbahasa adalah belajar berkomunikasi. Menurut 

Suriamiharja, dkk (1997:1) di dalam masyarakat modern seperti sekarang ini 

dikenal dua macam cara berkomunikasi, yaitu komunikasi secara langsung dan 

komunikasi secara tidak langsung. Kegiatan berbicara dan mendengar 

(menyimak) merupakan komunikasi secara langsung, sedangkan kegiatan menulis 

dan membaca merupakan komunikasi tidak langsung  

Keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, 

dan keterampilan membaca tersebut merupakan komponen dari keterampilan 

berbahasa. Setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan dengan tiga 

keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam (Tarigan 1986:1). 

Keterampilan menulis sebagai salah satu komponen dari keterampilan 

berbahasa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan. Menurut Nurudin 

(2010:19-27) menulis bermanfaat untuk (1) sarana mengungkapkan diri, yakni 

bahwa dengan menulis bisa mengungkapkan perasaan hati (kegelisahan, 

keinginan, kemarahan dan lain-lain); (2) sarana pemahaman, yakni menulis 

sebenarnya menancapkan pemahaman kuat dalam otak penulis; (3) membantu 
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mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri; (4) 

meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan; (5) keterlibatan 

secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah; (6) mengembangkan 

suatu pemahaman tentang dan kemampuan menggunakan bahasa. 

Salah satu standar kompetensi dalam pembelajaran yang harus dikuasai 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah menulis naskah drama satu 

babak. Keterampilan menulis naskah drama merupakan kegiatan untuk 

mengembangkan kepribadian dan kreativitas siswa. Dengan menulis naskah 

drama, siswa dapat mengungkapkan segala ide, gagasan, pemikiran, dan imajinasi 

yang ada dalam pikirannya dengan media tulis. Pengalaman hidup, bayangan 

imajinasi, dan pemaknaan tentang kehidupan dapat dituangkan melalui tulisan. 

Keterampilan menulis naskah drama ini dapat dikuasai dengan latihan yang 

berulang-ulang. Hal lain yang dapat menjadikan terampil menulis naskah drama 

adalah adanya kemauan. Kemauan akan memotivasi siswa dan menggerakkan 

segala informasi atau imajinasi yang ada dalam pikiran untuk dituangkan dalam 

tulisan. 

Menulis naskah drama sebagai salah satu bagian dari menulis sastra yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Bukan 

hanya menulis rapi, melainkan penulisannya juga harus sesuai dengan kaidah 

penulisan naskah drama. Menulis naskah drama yang sesuai dengan kaidah 

penulisan naskah drama dapat dijadikan sebagai bentuk penyesuaian awal agar 

mereka dapat menulis naskah drama dengan baik. Oleh karena itu, menulis naskah 

drama sebagai salah satu keterampilan bersastra perlu mendapat perhatian yang 
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serius dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka pengajaran menulis naskah drama harus ditingkatkan. 

Melihat pentingnya pengajaran keterampilan menulis naskah drama, 

sebagai motivator dan fasilitator, guru harus berusaha untuk menarik minat siswa 

agar lebih tertarik dan bersemangat dalam pembelajaran. Seperti yang 

diungkapkan Subyantoro (2009:215) bahwa dalam proses belajar mengajar guru 

berperan sebagai fasilitator yang membantu anak didik mengembangkan 

keterampilan berbahasanya. Anak didik merupakan subjek utama, tidak hanya 

sebagai objek belaka. Karena itu, ciri-ciri dan kebutuhan anak didik harus 

dipertimbangkan dalam segala keputusan yang terkait dengan pengajaran. Bahan 

pelajaran dan kegiatan pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna bagi anak 

didik jika berhubungan dengan kebutuhan anak didik yang berkaitan dengan 

pengalaman dan minat anak didik. Karena pengalaman dan minat anak didik 

dalam lingkungan harus dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

pengajaran dan pembelajaran untuk membuat pelajaran lebih bermakna bagi anak 

didik. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 2 Kedungwuni diperoleh keterangan bahwa kegiatan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak kelas VIII masih mengalami 

kendala. Kendala yang dihadapi berasal dari faktor siswa dan guru. Dari faktor 

siswa, diketahui bahwa siswa kesulitan dalam menentukan tema yang akan 

mereka kembangkan menjadi naskah drama. Selain itu, siswa merasa kesulitan 

dalam menentukan alur cerita yang akan mereka susun dan mereka kembangkan 

menjadi dialog dalam naskah drama. Hal tersebut disebabkan dari awal penentuan 
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tema yang mana siswa sudah merasa kesulitan sehingga siswa kurang bisa 

mengembangkan alur cerita dalam naskah drama tersebut. Faktor lainnya, siswa 

juga kesulitan dalam memulai tulisan, ide macet di tengah jalan, serta sulit 

membangun konflik dalam cerita. 

Siswa juga beranggapan bahwa menulis naskah drama merupakan 

kegiatan yang sulit, menjenuhkan, dan hanya orang-orang hebat yang dapat 

menulis naskah drama. Kesulitan tersebut tidak dijadikan tantangan bagi siswa 

untuk memahami dan menguasai pembelajaran menulis naskah drama, tetapi 

menjadikan mereka malas, tidak tertarik, dan bahkan tidak termotivasi mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama. Hal ini tentu berpengaruh pada tidak 

tercapainya tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menulis naskah drama 

dengan baik. 

Dari faktor guru, cara mengajar guru yang masih menggunakan metode 

konvensional yaitu ceramah. Guru belum menggunakan metode yang saat ini 

sudah berkembang. Hal ini dikarenakan pengetahuan guru tentang metode 

pembelajaran yang masih kurang. Selain itu, belum adanya pemanfaatan media 

oleh guru dalam pembelajaran menulis naskah drama. Guru hanya mengandalkan 

buku teks atau LKS yang digunakan siswa. Padahal kehadiran media dalam 

pembelajaran mempunyai arti yang cukup penting karena dengan adanya media 

dapat membantu kerumitan bahan pelajaran yang disampaikan.  

Melihat kenyataan tersebut, penulis tergerak melakukan penelitian 

mengenai pembelajaran menulis naskah drama satu babak di kelas VIII melalui 

kartu gambar dengan metode picture and picture. Penggunaan media dan metode 

tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala dalam menulis naskah drama bagi 
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siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni khususnya kelas VIII A dan dapat mengubah 

perilaku siswa ke arah yang positif. 

Metode picture and picture sebagai metode pembelajaran yang dapat 

dijadikan alternatif agar pembelajaran lebih efektif dan menarik. Penggunaan 

metode ini lebih cocok apabila disatukan dengan media kartu gambar. Karena 

pada dasarnya metode picture and picture yaitu metode mengurutkan gambar 

menjadi urutan yang logis. Media berbentuk kartu gambar dapat dijadikan solusi 

untuk menciptakan pembelajaran menulis naskah drama yang lebih efektif dan 

menarik. 

Pembelajaran dengan menggunakan media kartu gambar dan metode 

picture and picture ini diharapkan dapat memberikan kemudahan siswa dalam 

menulis naskah drama yaitu sebagai inspirasi dalam menemukan ide dan 

menentukan alur cerita dalam menulis naskah drama. Selain itu, dengan 

menggunakan kartu gambar ini siswa diminta berpikir logis dalam menyusun 

kartu gambar sesuai dengan imajinasi dan kreativitasnya agar tercipta sebuah 

cerita yang menarik dan menuangkan cerita tersebut menjadi sebuah naskah 

drama. 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian meningkatkan keterampilan 

menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran menulis naskah drama merupakan salah satu keterampilan 

menulis yang digunakan untuk membentuk karakter siswa, meningkatkan 
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kemampuan berkomunikasi, dan juga meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berimajinasi dan menuangkan gagasan serta berkreativitas. Namun, hal itu tidak 

sesuai dengan harapan karena pembelajaran menulis naskah drama kurang 

mendapat respon positif dan kurang diminati siswa.  Permasalahan ini harus 

segera diatasi agar perilaku negatif siswa berkurang dan hasil belajar mereka pun 

meningkat. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi faktor 

penghambat dalam pembelajaran menulis naskah drama. Faktor tersebut berasal 

dari siswa dan guru. 

Faktor yang berasal dari siswa yang dapat mempengaruhi hasi belajar 

dalam pembelajaran menulis naskah drama, antara lain (a) siswa merasa tidak 

berbakat dan menganggap bahwa menulis merupakan kegiatan yang sulit dan 

hanya orang tertentu yang dapat melakukan, (b) siswa malas, kurang tertarik, dan 

kurang termotivasi terhadap pembelajaran menulis naskah drama, (c) siswa 

kesulitan dalam menentukan tema, menjalin alur, menentukan setting, serta 

memulai cerita dalam menulis naskah drama, (d) pengetahuan siswa mengenai 

naskah drama masih rendah sehingga siswa dalam menulis naskah drama tidak 

memperhatikan kaidah penulisan dengan baik dan benar.  

Faktor dari guru yaitu cara mengajar guru yang masih menggunakan 

metode konvensional yaitu pembeajaran yang sepenuhnya menggunakan metode 

ceramah sehingga terkesan monoton dalam mengajar dan mengakibatkan peserta 

didik merasa jenuh. Selain itu, belum adanya pemanfaatan media oleh guru dalam 

pembelajaran menulis naskah drama. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya pembatasan masalah agar 

pembahasan tidak meluas dan tetap terfokus pada kajian yang diteliti. Fokus 

penelitian ini tertuju pada media dan metode yang digunakan dalam upaya 

meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. Media kartu gambar 

digunakan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis naskah drama, 

sedangkan metode picture and picture dapat digunakan guru sebagai alternatif 

pemilihan metode untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah drama.  

Alasan peneliti menggunakan media kartu gambar dan metode picture and 

picture  ini adalah sebagai berikut. Pertama, media kartu gambar akan membantu 

siswa dalam menemukan ide menulis naskah drama dari gambar yang disajikan. 

Selain itu, media ini memudahkan siswa dalam menentukan alur sesuai dengan 

peristiwa yang terjadi dalam gambar. Kedua, pemilihan metode picture and 

picture akan membuat siswa lebih termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam 

pembelajaran. Ketiga, dengan menggunakan media kartu gambar dan metode 

picture and picture mampu meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

menulis naskah drama. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 

kartu gambar dengan metode picture and picture  pada siswa kelas VIII A 

SMP Negeri 2 Kedungwuni? 
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2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis naskah drama satu babak 

melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture  pada 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni? 

3. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 

Kedungwuni setelah mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pembelajaran menulis naskah drama pada siswa kelas 

VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni setelah menggunakan media kartu 

gambar dengan metode picture and picture. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis naskah drama pada 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni setelah mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama melalui media kartu gambar dengan 

metode picture and picture. 

3. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 

Kedungwuni terhadap pembelajaran menulis naskah drama setelah 

menggunakan media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang menulis naskah drama diharapkan mempunyai manfaat 

teoretis maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengembangan pengetahuan, khususnya dalam hal pembelajaran menulis 

naskah drama ditingkat SMP/MTs. Selain itu, dapat menjadi acuan baru 

dalam pembelajaran guna mencapai penguasaan kompetensi menulis 

naskah drama, yaitu melalui media kartu gambar dengan metode picture 

and picture. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini 

dibagi menjadi manfaat bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah dan bagi 

peneliti. 

a. Bagi guru 

Melalui penelitian ini, dapat memberikan alternatif pemilihan 

media dan metode pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis naskah drama.   

b. Bagi siswa  

Bagi siswa penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mempermudah siswa dalam menulis naskah drama dan memberi 

pengalaman baru yang menyenangkan dalam menulis naskah drama serta 

menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. 

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik berupa 

perbaikan kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat mengoptimalkan 

hasil belajar siswa pada khususnya dan meningkatkan kualitas sekolah 

pada umumnya. 
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d. Bagi peneliti 

Untuk meningkatkan dan menambah wawasan mengenai 

peningkatan keterampilan menulis naskah drama satu babak melalui 

melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan bersastra, khususnya menulis telah 

banyak dilakukan oleh pakar atau peneliti bidang  sastra, maupun mahasiswa yang 

melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

memperbaiki pembelajaran keterampilan menulis yang selama ini berlangsung. 

Pembelajaran keterampilan menulis diarahkan pada tercapainya kemampuan dan 

kemahiran siswa untuk menulis dalam berbagai kesempatan, sehingga diharapkan 

bisa menghasilkan siswa-siswi yang terampil menulis. 

Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu karya-karya berupa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan sumber yang terjangkau, 

penelitian mengenai keterampilan berbahasa dan bersastra yang khusus mengkaji 

keterampilan menulis dewasa ini telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian 

yang mengangkat permasalahan tentang keterampilan menulis antara lain 

dilakukan oleh Stuart 2004) Ekayanti (2008), Arlina (2008), Fitriyanti (2009), 

Wibowo (2009), Putra (2010), Fitriyawan (2010), Setyorini (2012), dan Nisa 

(2012). 

Penelitian yang berjudul The Playwright’s Guidebook: An Insightful 

Primer On The Art Dramatic Writing, yang dimuat pada Theatre Journal, Vol. 56, 

Edisi 1, March 2004 (Stuart 2004). Penelitian ini membahas tentang penulisan 

drama secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan struktur alat drama 

menjadi tindakan, konflik, dan peristiwa. Peneliti menekankan perlunya setiap 
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karakter memiliki tindakan. Ini termasuk latihan kelas yang sangat baik bagi siswa 

untuk mengembangkan gagasan tentang karakter yang diinginkan. Siswa juga 

disarankan untuk merujuk pada perubahan, pengakuan, dan klimaks. Efek 

dimaksud tidak menggunakan istilah yang lebih umum dipahami seperti krisis, 

komplikasi, dan bencana agar menemukan puncak sukses untuk drama. 

Boudreault (2010) melakukan penelitian yang berjudul The Benefits of 

Using Drama in ESL/EFL Classroom yang dimuat pada The Internet TEST 

Journal, Vol XVI, No.1 Januari 2010. Berdasarkan hasil penelitiannya, drama 

ternyata mempunyai peran penting bagi siswa. Melalui drama, siswa tidak hanya 

berperan untuk meningkatkan kemampuan berbicara, tetapi juga melatih siswa 

berpikir kreatif dan kritis, melatih menggunakan imajinasi untuk memperoleh ide 

baru, dan drama juga dapat digunakan sebagai pandangan hidup. 

Ekayanti (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Drama dengan Menggunakan Media Komik Strip melalui 

Teknik Pemodelan Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 5 Sragen. Berdasarkan 

analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa media komik strip dapat 

meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. Pada pratindakan, nilai rata-

rata klasikal diperoleh sebesar 57,84. Pada siklus I, diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 68,66 atau meningkat sebesar 10,82 poin dari rata-rata pratindakan. Pada 

siklus II diperoleh 79,31 atau meningkat sebesar 10,65% dari rata-rata siklus I. 

Dari penelitian ini juga diketahui bahwa pembelajaran menulis drama 

menggunakan media komik strip melalui teknik pemodelan dapat mengubah 

perilaku siswa. Perubahan perilaku dalam penelitian ini adalahu para siswa 
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tampak senang, bersemangat, antusias, dan serius mengikuti pembelajaran 

menulis drama.  

Penelitian yang dilakukan Ekayanti memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu pada aspek peningkatan 

keterampilan menulis naskah drama. Perbedaannya penelitian Ekayanti 

menggunakan teknik pemodelan dan media komik strip sedangkan penelitian ini 

menggunakan media kartu gambar dan metode picture and picture. 

Arlina (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Naskah Drama dengan Metode Peta Pikiran pada Siswa 

Kelas VIII C SMP Negeri 4 Pemalang, mengungkapkan bahwa metode peta 

pikiran dapat meningkatkan kemampuan menulis naskah drama. Pada 

pratindakan, nilai rata-rata klasikal diperoleh sebesar 48,03. Pada siklus I, 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 70,84 atau meningkat sebesar 47,49% dari rata-

rata pratindakan. Pada siklus II, meningkat sebesar 11,18% dari rata-rata siklus I 

menjadi 78,76%. Selain itu, perubahan perilaku yang terjadi pada siswa yaitu 

siswa tampak senang, bersemangat, aktif mengikuti pembelajaran, dan menjadi 

lebih senang dengan kegiatan menulis naskah drama serta siwa menjadi 

termotivasi untuk mempraktikkan menulis naskah drama dalam kehidupan sehari-

hari. 

Penelitian yang dilakukan Arlina mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya pada aspek 

meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. Perbedaannya yaitu pada 

metode yang digunakan. Arlina menggunakan metode peta pikiran, sedangkan 

peneliti menggunakan metode picture and picture. 
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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 dengan peneliti 

yaitu meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. Selain itu, penelitian 

tersebut juga memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu Fitriyanti menggunakan 

teknik transformasi dalam pembelajaran menulis naskah drama, sedangkan 

peneliti menggunakan media kartu gambar dan metode picture and picture. 

Wibowo (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Naskah Drama dengan Media Video Compac Disk (DVD) 

Cerita Rakyat Siswa Kelas VIII 4 SMP Negeri 1 Wiradesa Pekalongan, 

mengungkapkan bahwa media VCD cerita rakyat dapat meningkatkan 

keterampilan menulis naskah drama. Pada siklus I, diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 67,6, sedangkan pada siklus II, diperoleh nilai rata-rata sebesar 74,3. Hal 

ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 6,7 poin atau 9,9%. Selain 

itu, perubahan perilaku yang terjadi dalam penelitian ini adalah siswa tampak 

senang, lebih semangat, aktif, dan lebih termotivasi dalam pembelajaran. 
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Penelitian yang dilakukan Wibowo memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya pada aspek menulis 

naskah drama. Perbedaannya yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran. 

Wibowo menggunakan media VCD cerita rakyat, sedangkan peneliti 

menggunakan media kartu gambar dalam pembelajaran. 

Pada tahun 2010 Putra juga melakukan penelitian yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan menggunakan 

Metode Picture and Picture melalui Media Gambar Seri pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri 1 Timbangreja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Dalam penelitian 

tersebut didapatkan hasil bahwa keterampilan menulis karangan narasi pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Timbangreja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 

meningkat setelah menggunakan metode picture and picture melalui media 

gambar seri. Rata-rata pada siklus I 66,54 sedangkan pada siklus II 78,59. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,05 

(18,11%).  Perubahan perilaku yang positif yaitu siswa lebih antusias dan 

bersemangat tampak dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan metode picture and picture melalui media gambar seri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu pada metode yang 

digunakan yaitu picture and picture. Perbedaannya yaitu 1) penelitian yang 

dilakukan oleh Putra adalah menulis karangan narasi, sedangkan peneliti adalah 

menulis naskah drama; 2) penelitian yang dilakukan oleh Putra menggunakan 

media gambar berseri, sedangkan peneliti adalah kartu gambar. 
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Fitriyawan (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Naskah Drama Satu Babak dengan Media Foto pada Siswa 

Kelas VIII F SMP 2 Pringsurat Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukannya, terbukti bahwa keterampilan siswa dalam menulis naskah 

drama mengalami peningkatan. Siswa mampu menulis naskah drama dengan 

mengamati beberapa foto berangkai yang disediakan oleh guru sebelum menulis 

naskah drama. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata pada siklus I sebesar 70,46 

sedangkan pada siklus II naik menjadi 79,60. Peningkatan nilai rata-rata menulis 

naskah drama ini diikuti dengan perubahan perilaku siswa, yaitu adanya 

peningkatan perilaku positif siswa kelas VIII F SMP 2 Pringsurat Kabupaten 

Temanggung menjadi lebih berminat dan semakin menunjukkan respon yang 

positif pada pembelajaran menulis naskah drama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyawan memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan peneliti. Persamaannya terdapat pada aspek menulis naskah 

drama. Perbedaannya yaitu pada media yang digunakan. Fitriyawan menggunakan 

media foto, sedangkan peneliti menggunakan media kartu gambar.  

Tahun 2012 Setyorini melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Naskah Drama menggunakan Model Sinektiks dengan 

Media Koleksi Foto Pribadi pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 14 Pekalongan. 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa penelitian tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis naskah drama 

menggunakan model sinektiks dengan media koleksi foto pribadi pada siswa kelas 

VIII A SMP Negeri 14 Pekalongan. Rata-rata pada siklus I mencapai 74,03 atau 
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dalam kategori cukup dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 81,8 

atau dalam kategori baik. Pada siklus I ke siklus II terjadi Peningkatan nilai 

sebesar 7,77 atau dinyatakan dalam persen sebesar 7,77%. Peningkatan 

keterampilan menulis naskah drama ini juga diikuti dengan perubahan perilaku 

siswa ke arah yang lebih baik. Pada siklus II kondisi kelas sudah dapat 

dikendalikan dan lebih kondusif, siswa yang kurang termotivasi lebih 

bersemangat dalam pembelajaran menulis naskah drama pada siklus II dan 

tampak serius, percaya diri, serta antusias mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyorini memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu 

pada aspek meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. Perbedaannya 

pada metode dan media yang digunakan. Setyorini menggunakan model sinektiks, 

sedangkan peneliti menggunakan metode picture and picture. Media yang 

digunakan Setyorini adalah koleksi foto pribadi, sedangkan peneliti menggunakan 

media kartu gambar. 

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 Nisa juga melakukan penelitian 

yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama dengan Metode 

Diskusi dan Media Kartu Karakter pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Tanggungharjo Tahun 2012. Nisa  mengungkapkan bahwa proses yang terjadi 

pada pembelajaran keterampilan menulis naskah drama siklus II terdapat beberapa 

langkah pada inti pembelajaran yang sedikit berbeda dengan proses siklus I. 

Dengan adanya perbedaan-perbedaan pada siklus II, maka pembelajaran menulis 

naskah drama mengalami peningkatan dan proses pembelajaran berjalan dengan 
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lancar. Hasil tes pembelajaran menulis naskah drama menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode diskusi dan 

media kartu karakter. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 66,2 dalam kategori cukup. 

Pada siklus II, nilai rata-rata yang dicapai sebesar 82 dan termasuk kategori baik 

sehingga terjadi peningkatan 15,8 atau 49,6%. Hasil tes siklus II menunjukkan 

bahwa dari 32 siswa, 29 siswa tuntas dan 3 siswa belum tuntas karena belum 

mencapai kriteria ketuntasan, yaitu 71. Adapun persentase ketuntasan mencapai 

90,6%.  

Perubahan perilaku siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama 

dengan metode diskusi dan media kartu karakter dari siklus I ke siklus II 

mengalami perubahan ke arah yang positif. Setelah dilakukan pembelajaran, 

sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan guru pada saat 

berlangsung. Siswa yang semula kurang aktif dalam menjawab pertanyaan 

menjadi aktif dan tidak malu bertanya ketika mengalami kesulitan. Tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama dengan metode diskusi dan 

media kartu karakter berdasarkan hasil wawancara siklus I, siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menulis naskah drama, namun pada siklus II sebagian 

besar siswa sudah tidak mengalami kesulitan. Hasil dokumentasi foto juga 

menunjukkan keantusiasan siswa yang lebih baik pada siklus II.  

Penelitian yang dilakukan Nisa memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian Nisa dengan 

penelitian ini yaitu pada aspek peningkatan keterampilan menulis naskah drama. 

Perbedaannya penelitian Nisa menggunakan media kartu karakter dengan metode 
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diskusi sedangkan pada penelitian ini menggunakan media kartu gambar dan 

metode picture and picture. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, diketahui bahwa penelitian 

tentang menulis naskah drama telah banyak dilakukan dengan metode, teknik, dan 

media yang berbeda-beda. Penelitian mengenai keterampilan menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture bersifat 

melanjutkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, sebagai 

pengembangan penelitian mengenai keterampilan menulis naskah drama yang 

telah ada, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang peningkatan keterampilan 

menulis naskah drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan dalam landasan teoretis ini mencakup drama, 

naskah drama, menulis naskah drama, media kartu gambar, dan metode picture 

and picture. 

 

2.2.1 Drama 

2.2.1.1 Pengertian Drama  

Menurut Hasanudin (1996:7) drama merupakan suatu genre sastra yang 

ditulis dalam bentuk dialog-dialog dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai suatu 

seni pertunjukkan.  

Secara etimologis, kata drama berasal dari bahasa Yunani dram yang 

berarti gerak. Tontonan drama memang menonjolkan percakapan (dialog) dan 
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gerak-gerik para pemain (akting) di panggung. Percakapan dan gerak-gerik itu 

memeragakan cerita yang tertulis dalam naskah (Wiyanto 2002:1).  

Menurut Aso (2008:52) drama merupakan pernyataan dari kemauan 

manusia dalam menghadapi tantangan atau oposisi dalam kehidupannya. Drama 

juga merupakan pertentangan manusia yang oposisional sifatnya. Dalam drama 

bisa saja pelaku, ciri lakuan, tempat waktu, dan tema berbeda-beda, namun satu 

hal yang senantiasa ada dalam drama adalah konflik.  

Drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan 

kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dan 

dialog. Lakuan dan dialog dalam drama tidak jauh berbeda dengan lakuan dan 

dialog yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Kosasih 2008:81).  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa drama adalah 

suatu karya sastra yang melukiskan kehidupan sehari-hari dengan menyampaikan 

pertikaian dan emosi serta watak pelaku melalui tingkah laku atau dialog yang 

dipentaskan. 

 

2.2.1.2 Naskah Drama 

Dalam suatu pementasan drama terdapat unsur-unsur yang saling 

mendukung dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keutuhan 

pementasan drama. Unsur-unsur pementasan drama itu antara lain (1) naskah 

drama, (2) pemain, (3) sutradara, (4) tata rias, (5) tata busana, (6) tata panggung, 

(7) tata lampu, (8) tata suara, dan (9) penonton. Adapun dalam penelitian ini 

mengulas salah satu unsur pementasan drama yaitu naskah drama. 
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Menurut Waluyo (2001:6) menyatakan bahwa drama naskah disebut juga 

sastra lakon. Sebagai salah satu genre sastra, drama naskah dibangun oleh struktur 

fisik (kebahasaan) dan struktur batin (semantik, makna).  

Dasar teks drama adalah konflik manusia yang digali dari kehidupan. 

Penuangan tiruan kehidupan itu diberi warna oleh penulisnya. Dunia yang 

ditampilkan di depan kita (pembaca) bukan dunia primer, tetapi dunia sekunder. 

Aktualisasi terhadap peristiwa dunia menjadi peristiwa imajiner itu seratus persen 

diwarnai dan menjadi hak pengarang. Sisi mana yang dominan terlihat dalam 

lakon, ditentukan oleh bagaimana penulis lakon memandang kehidupan. Penulisan 

naskah ada yang menggambarkan sisi baik kehidupan, ada yang menggambarkan 

sisi buruk, dan ada pula yang ingin berkhotbah lewat lakonnya itu. 

Menurut Wiyanto (2002:31-32) 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 penjelasan tentang tata busana, tata 

lampu, dan tata suara (musik pengiring).  

Bentuk dan susunan naskah drama berbeda dari naskah cerpen atau novel. 

Dalam naskah drama penulisan dialog dengan didahului nama tokoh diikuti tanda 

titik dua dan tanpa tanda petik. Sebaliknya, dialog dalam cerpen dan novel 

diutarakan secara langsung dengan menggunakan tanda petik. Selain itu, dalam 

naskah drama terdapat unsur petunjuk teknis yang berfungsi sebagai petunjuk 

keadaan/situasi dalam sebuah dialog seperti perasaaan tokoh, suara, musik, waktu, 

dan sebagainya. Sebaliknya, naskah cerpen atau novel tidak mengandung unsur 

petunjuk teknis karena pengungkapannya sudah tersirat dalam cerita. 
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Untuk memudahkan para pemain drama, naskah drama ditulis selengkap-

lengkapnya, bukan saja berisi percakapan, melainkan disertai keterangan atau 

petunjuk, seperti gerakan yang dilakukan pemain, tempat terjadinya peristiwa, 

benda atau peralatan yang digunakan tiap babak, keadaan panggung setiap babak, 

dan cara mengucapkan dialog. 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa naskah drama adalah 

suatu cerita yang berisi dialog para tokoh disertai keterangan-keterangan tertentu 

atas apa yang dilakukan tokoh dalam cerita tersebut seperti gerakan yang 

dilakukan pemain, tempat dan waktu terjadinya peristiwa, benda atau peralatan 

yang digunakan tiap babak, keadaan panggung, dan sebagainya. 

 

2.2.1.3 Unsur-Unsur Naskah Drama 

 Unsur-unsur drama yaitu: (1) tema, (2) plot, (3) penokohan atau 

perwatakan, (4) dialog, (5) latar (setting), (6) amanat atau pesan, dan (7) petunjuk 

teknis (Waluyo 2001:6) 

 

2.2.1.3.1 Tema 

Menurut Suharianto (1982:28) tema sering disebut juga dasar cerita yakni 

pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Hakikatnya tema 

adalah permasalahan yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun 

cerita atau karya sastra dan sekaligus merupakan permasalahan yang ingin 

dipecahkan pengarang dengan karyanya itu.  

Menurut Waluyo (2001:24-26) tema dalam drama merupakan gagasan 

pokok yang terkandung dalam drama. Tema berhubungan dengan premis dari 
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drama tersebut yang berhubungan pula dengan nada dasar dari sebuah drama dan 

sudut pandang yang dikemukakan oleh pengarangnya.  Premise dapat juga disebut 

sebagai landasan pokok yang menentukan arah tujuan lakon dan merupakan 

landasan bagi pola konstruksi lakon. Premise juga merupakan titik tolak untuk 

menulis lakon (bagi pengarang) dan pementasan drama (bagi sutradara dan aktor).  

Tema adalah pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Pikiran pokok 

ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang menarik. Jadi, 

seorang penulis harus menentukan lebih dulu tema yang akan dikembangkan 

mejadi sebuah cerita (Wiyanto 2002:23). 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah 

pikiran atau gagasan pokok yang mendasari suatu cerita dan harus dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu cerita yang menarik. 

 

2.2.1.3.2 Plot atau Alur 

Menurut Suharianto (1982:28) alur atau plot yakni cara pengarang 

menjalin kejadian secara beruntun dengan memperhatikan hukum sebab akibat 

sehingga merupakan kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Dijelaskan bahwa plot 

suatu cerita terdiri atas: (1) pemaparan atau pendahuluan, yakni bagian cerita 

tempat pengarang mulai melukiskan suatu keadaan yang merupakan awal cerita; 

(2) penggawatan, yakni bagian yang melukiskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

cerita mulai bergerak; (3) penanjakan, yakni bagian cerita yang melukiskan 

konflik-konflik; (4) puncak atau klimaks, yakni bagian yang melukiskan peristiwa 

mencapai puncaknya; (5) peleraian, yakni bagian cerita tempat pengarang 
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membrikan pemecahan dari semua peristiwa yang telah terjadi dalam cerita atau 

bagian-bagian sebelumnya. 

Apabila dilihat dari cara penyusunannya bagian-bagian alur tersebut, alur 

atau plot cerita dapat dibedakan menjadi alur lurus, alur sorot balik, dan alur 

campuran. Disebut alur lurus apabila cerita disusun mulai dari awal diteruskan 

dengan kejadian-kejadian berikutnya dan berakhir pada pemecahan masalah. 

Apabila cerita disusun sebaliknya, yakni dari bagian akhir dan bererak ke muka 

menuju titik awal cerita disebut alur sorot balik. Adapun alur campuran yakni 

gabungan dari sebagian alur lurus dan sebagian alur sorot balik. Tetapi keduanya 

dijalin dalam kesatuan yang padu sehingga tidak menimbulkan kesan ada dua 

buah cerita atau peristiwa yang terpisah, baik waktu maupun tempat kejadian. 

Wellek dan Austin Warren (1989:285) menganggap bahwa semua alur 

terdiri dari konflik (manusia melawan alam, manusia melawan manusia, dan 

manusia menghadapi dirinya sendiri). Konflik adalah sesuatu yang dramatik, 

mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, menyiratkan 

adanya aksi dan aksi balasan. 

Menurut Hasanuddin (1996:90) alur adalah hubungan antar peristiwa atau 

sekelompok peristiwa dengan peristiwa lain. Karakteristik alur drama 

dikategorikan menjadi dua, yaitu alur konvensional dan alur nonkonvensional. 

Alur konvensional yaitu jika suatu awal peristiwa yang disajikan dalam cerita, 

selalu menjadi penyebab munculnya peristiwa sesudahnya, sedangkan alur 

nonkonvensional yaitu jika alur yang dibentuk berdasarkan rangkaian peristiwa 

yang tidak berdasarkan runtutan sebagaimana alur konvensional. 
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Wiyanto (2002:25) mengungkapkan bahwa plot adalah rangkaian 

peristiwa atau jalan cerita. Plot drama berkembang secara bertahap, mulai dari 

konflik yang sederhana, konflik yang kompleks, sampai ada penyelesaian konflik. 

Perkembangan plot drama ada enam tahap, yaitu (1) eksposisi, adalah tahap 

perkenalan; (2) konflik, adalah tahap dimulainya insiden (kejadian) yang menjadi 

dasar sebuah drama; (3) komplikasi, adalah tahap insiden berkembang dan 

menimbulkan konflik-konflik yang semakin banyak dan ruwet; (4) krisis, adalah 

tahap di mana berbagai konflik sampai pada puncaknya (klimaks); (5) resolusi, 

adalah tahap penyelesaian konflik; dan (6) keputusan, adalah tahap semua konflik 

berakhir dan selesainya cerita. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa plot adalah 

rangkaiannya jalannya suatu peristiwa atau kejadian dalam cerita yang 

berkembang secara bertahap dan runtut dalam enam tahap, yaitu eksposisi, 

konflik, komplikasi, krisis, resolusi, dan keputusan. 

 

2.2.1.3.3 Penokohan dan Perwatakan 

Menurut Suharianto (1982:31) penokohan atau perwatakan ialah penulisan 

mengenai tokoh cerita; baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa 

pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat-istiadat dan sebagainya. Ada dua macam 

cara yang sering digunakan pengarang untuk melukiskan tokoh ceritanya, yaitu 

dengan cara langsung dan cara tidak langsung. Disebut dengan cara langsung 

apabila pengarang langsung menguraikan atau menggambarkan keadaan tokoh, 

sedangkan cara tidak langsung apabila pengarang secara tersamar dalam 

memberitahukan wujud atau keadaan tokoh ceritanya. 



26 
 

 

 

Menurut Wellek dan Austin Warren (1989:288) penokohan ada dua yaitu, 

penokohan statis dan penokohan dinamis. Penokohan statis menampilkan satu 

kecenderungan yang dianggap dominan atau kecenderungan yang paling jelas 

secara sosial, sedangkan penokohan dinamis membutuhkan ruang dan penekanan 

dalam perkembangannya.    

Waluyo (2001:16-18) mengklasifikasikan tokoh-tokoh dalam drama 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita, terdapat tokoh-tokoh seperti di 

bawah ini: 

a. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Biasanya ada satu 

atau dua figur tokoh protagonis utama yang dibantu oleh tokoh-tokoh 

lainnya yang ikut terlibat sebagai pendukung cerita. 

b. Tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Biasanya ada seorang 

tokoh utama yang menentang cerita dan beberapa figur pembantu yang 

ikut menentang cerita. 

c. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis 

maupun tokoh antagonis. 

2. Berdasarkan peranannya dalam lakon serta fungsinya, terdapat tokoh-tokoh 

sebagai berikut. 

a. Tokoh sentral, yaitu tokoh-tokoh yang paling menentukan gerak lakon. 

Mereka merupakan proses perputaran lakon. Tokoh sentral merupakan 

biang keladi pertikaian. Dalam hal ini tokoh sentral adalah tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. 
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b. Tokoh utama, yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Dapat 

juga menjadi medium atau perantara tokoh sentral. Dalam hal ini adalah 

tokoh tritagonis.   

c. Tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau 

tambahan dalam mata rangkai cerita. Kehadiran tokoh pembantu ini 

menurut kebutuhan cerita saja. Tidak semua lakon menampilkan kehadiran 

tokoh pembantu. 

Watak para tokoh digambarkan dalam tiga dimensi (watak dimensional). 

Penggambaran itu berdasarkan keadaan fisik, psikis, dan sosial. Yang termasuk 

keadaan fisik tokoh adalah umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, cacat jasmaniah, 

ciri khas yang menonjol, suku, bangsa, raut muka, kesukaan, postur tubuh, dan 

sebagainya. Keadaan psikis tokoh meliputi watak, kegemaran, mentalitas, standar 

moral, temperamen, ambisi, kompleks psikologis yang dialami, keadaan emosi, 

dan sebagainya. Untuk keadaan sosial meliputi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, 

ras, agama, ideologi, dan sebagainya. 

Menurut Kosasih (2012:135) tokoh dalam drama diklasifikasikan sebagai 

berikut. 

a. Tokoh gagal atau tokoh badut (the foil). 

Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. 

Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain. 

b. Tokoh idaman (the type character). 

Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, 

adil, dan terpuji. 

c. Tokoh statis (the static character). 
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Tokoh ini memiliki peran yang tetap sama, tanpa perubahan, mulai dari 

awal hingga akhir cerita. 

d. Tokoh yang berkembang. 

Tokoh ini mengalami perkembangan selama cerita berlangsung. 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa penokohan atau 

perwatakan adalah ciri-ciri jiwa seorang tokoh dalam suatu cerita, baik keadaan 

lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa pandangan hidup, sikap, keyakinan, 

adat-istiadat dan sebagainya. 

 

2.2.1.3.4 Dialog 

Menurut Waluyo (2001:20-21) ciri khas suatu drama adalah naskah 

berbentuk cakapan atau dialog. Dalam menyusun dialog, pengarang harus benar-

benar memperhatikan pembicaraan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Ragam bahasa dalam dialog tokoh drama adalah bahasa lisan yang komunikatif 

dan bukan ragam bahasa tulis. Dialog juga harus bersifat estetis, artinya memiliki 

keindahan bahasa. Kadang-kadang juga harus dituntut agar bersifat filosofis dan 

mampu mempengaruhi keindahan. Hal ini disebabkan kenyataan yang 

ditampilkan di pentas harus lebih indah dari kenyataan yang benar-benar terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Kosasih (2008:85-86) percakapan dalam drama harus memenuhi 

dua tuntutan. Pertama, dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Dialog 

digunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa 

yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita berlangsung, dan dapat 

mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan para tokoh yang turut berperan di 
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atas pentas. Kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas harus lebih tajam dan 

tertib daripada ujaran sehari-hari. Tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja. 

Para tokoh harus berbicara dengan jelas dan tepat sasaran. Dialog itu harus 

disampaikan secara wajar dan ilmiah. 

Jadi dialog adalah ciri khas dalam naskah drama berupa percakapan tokoh 

yang harus bersifat komunikatif serta menunjang gerak laku tokoh dalam sebuah 

drama. Dialog juga harus berkembang mengikuti suasana konflik dalam tahap-

tahap plot lakon drama. 

 

2.2.1.3.5 Latar (Setting)  

Latar yaitu tempat atau waktu terjadinya cerita. Kegunaan latar atau 

setting dalam cerita, biasanya bukan hanya sekedar sebagai petunjuk kapan dan di 

mana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat pengambilan nilai-nilai 

yang ingin diungkapkan pengarang melalui ceritanya tersebut (Suharianto 

1982:33). 

Menurut Hasanuddin (1996:94) latar merupakan identitas permasalahan 

drama sebagai karya fiksionalitas yang secara samar diperlihatkan penokohan dan 

alur. Jika permasalahan drama sudah diketahui melalui alur atau penokohan, maka 

latar dan ruang memperjelas suasana, tempat serta waktu peristiwa itu berlaku. 

Nuryatin (2010:13) mengungkapkan bahwa latar terdiri atas latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat menunjuk pada tempat atau lokasi 

terjadinya cerita. Latar waktu menunjuk pada kapan atau bilamana cerita terjadi. 

Latar sosial menunjuk pada kondisi sosial yang melingkupi terjadinya cerita. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa latar adalah 

tempat terjadinya peristiwa dalam cerita yang meliputi tempat, ruang, dan waktu.  

 

2.2.1.3.6 Amanat 

Menurut Waluyo (2001:28) amanat berhubungan dengan makna dari suatu 

karya sastra. Amanat bersifat kias, subjektif, dan umum. Setiap pembaca atau 

penonton dapat berbeda-beda menafsirkan makna karya itu bagi dirinya, dan 

semuanya cenderung dibenarkan. 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. 

Menurut Wiyanto (2002:24) 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. 

Nuryatin (2010:5) amanat disampaikan melalui dua cara. Cara pertama, 

amanat disampaikan secara tersurat yaitu pesan yang hendak disampaikan oleh 

penulis ditulis secara langsung di dalam cerita. Cara yang kedua, amanat 

disampaikan secara tersirat yaitu pesan tidak dituliskan secara langsung di dalam 

teks melainkan melalui unsur-unsurnya. Pembaca diharapkan dapat 

menyimpulkan sendiri pesan yang terkandung di dalam cerita yang dibacanya. 
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Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa amanat adalah 

pesan yang ingin disampaikan pengarang di mana amanat itu akan memberikan 

manfaat kepada pembaca atau penontonnya. 

 

2.2.1.3.7 Petunjuk Teknis 

 Menurut Waluyo (2001:29) petunjuk teknis disebut juga teks samping. 

Keberadaan teks samping dalam drama sangat penting. Teks samping 

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

keluar masuknya aktor atau aktris, keras lemahnya dialog, warna suara, perasaan 

yang mendasari dialog, dan sebagainya. Teks samping ini biasanya ditulis dengan 

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

semua). 

 Jadi, petunjuk teknis adalah teks yang memberikan petunjuk suatu 

keadaan/situasi dalam sebuah cerita seperti perasaan tokoh, suara, musik, waktu 

dan sebagainya. 

  

2.2.2 Menulis Naskah Drama 

Menulis naskah drama merupakan kegiatan proses kreatif. Menurut 

Komaidi (2011:5) proses kreatif adalah suatu proses bagaimana sebuah gagasan 

lahir dan diciptakan oleh seorang penulis menjadi sebuah karya tulis. 

Menulis naskah drama merupakan penciptaan karya sastra yang 

didasarkan pada konflik kehidupan manusia yang mempunyai nilai kehidupan, 

yang disajikan dalam bentuk dialog-dialog, yakni nilai-nilai yang bermakna 
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kehidupan, yang mengarahkan dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai 

manusia. 

Penulisan naskah drama merupakan suatu proses yang utuh yang 

mempunyai keseluruhan. Ada unsur-unsur fundamental dalam naskah drama 

antara lain 1) penciptaan latar; 2) penciptaan tokoh yang hidup; 3) penciptaan 

konflik-konflik; penulisan adegan; dan secara keseluruhan disusun ke dalam 

sebuah skenario (Komaidi 2011:188). 

Menurut Sari (2012:11) menulis naskah drama selain mengungkapkan 

perasaan, pikiran, ide, gagasan dan pengalaman secara tertulis, juga harus 

memenuhi persyaratan sebagai  standar karya sastra yang bernilai estetis, yaitu 

yang menggunakan bahasa yang indah dan kaya makna. Seseorang menulis 

naskah drama, disebabkan ia ingin melukiskan dan menceritakan objek yang ada 

dalam pikiran dan perasaannya. Ia ingin mencurahkan sesuatu yang dianggap 

suatu persoalan, baik masalah yang ada dalam dirinya, atau yang ada di luar 

dirinya. Jadi seseorang ingin menulis naskah drama karena ia mempunyai sesuatu 

yang ingin dikemukakan. 

Drama pada dasarnya sama dengan karya sastra lain, namun ada yang 

membedakannya dengan karya sastra lain, yaitu menulis naskah drama harus 

memperhatikan kaidah dalam menulis naskah drama.  

Hasanudin (1996:74) mengungkapkan beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam menulis naskah drama sebagai berikut. 

a. Prolog (keterangan tanpa penjelas yang disampaikan sebelum suatu 

pertunjukan atau pementasan dimulai) ditulis tanpa nama pemeran. 

b. Setiap dialog dalam pergantian peran, nama pelakunya ditulis dengan jelas. 
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c. Tanda baca ditulis secara tepat. 

d. Huruf kapital ditulis sesuai dengan penggunaannya. 

e. Petunjuk pementasan (petunjuk teknis) ditulis dalam tanda kurung atau dapat 

ditulis dengan huruf miring. 

f. Memberi judul pada naskah drama yang sudah ditulis. 

Adapun menurut Be Kim No (dalam Waluyo 2001:174) hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam menulis naskah drama antara lain sebagai berikut. 

a. Masalah yang jelas 

Masalah yang akan ditulis dalam naskah drama harus jelas supaya mudah 

dipahami oleh pembaca. 

b. Tema dan tujuan yang jelas 

Tema atau tujuan drama harus jelas karena tema merupakan gagasan pokok 

yang terkandung dalam drama. Jika tema jelas dan kuat maka pembaca akan 

lebih cepat menangkap, dan mudah menafsirkan tema yang dimaksud oleh 

pengarang. 

c. Wataknya cukup meyakinkan 

Toko-tokoh yang disebutkan harus memiliki watak yang meyakinkan dan 

watak para tokoh juga harus konsisten dari awal sampe akhir. Watak tokoh 

protagonis dan antagonis harus memungkinkan keduanya menjalin pertikaian 

dan pertikaian itu berkemungkinan berkembang menjadi klimaks. Kedua 

tokoh ini harus memiliki watak yang kuat dan keduanya memiliki kepentingan 

yang sama, saling berebut sesuatu, saling bersaing, dan sebagainya. 

d. Adanya kejutan yang tepat 
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Dalam menulis drama, penulis harus meletakkan kejutan yang tepat yang 

sebelumnya tidak bisa ditebak oleh pembaca. 

e. Bertolak dari gagasan murni penulis 

Gagasan yang ditulis dalam drama harus berasal dari penulis.  

f. Mempergunakan bahasa yang baik 

Bahasa yang digunakan dalam menulis naskah drama harus baik dan menarik 

supaya dapat diterima dan dinikmati oleh pembaca. 

 Menurut Nisa (2012) kaidah penulisan naskah drama adalah sebagai 

berikut. 

a. Naskah drama memenuhi struktur atau aspek formal naskah drama. 

b. Adanya nama-nama tokoh. 

c. Pada setiap dialog ditulis nama tokoh. 

d. Kalimat setiap dialog tidak menggunakan tanda petik (“…”) 

e. Nama tokoh ditulis sejajar dengan dialog. 

f. Petunjuk teknis ditulis dengan huruf yang berbeda atau dengan huruf kapital. 

Petunjuk teknis ini boleh diletakkan pada awal, tengah, atau akhir dialog. 

g. Memperhatikan pemilihan kata dan panjang pendeknya kata-kata dalam 

dialog. 

h. Dialog seharusnya memiliki keindahan bahasa. 

i. Penggunaan bahasa yang jelas.  
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2.2.2.1 Langkah Menulis Naskah Drama 

 Menurut Sayuti (2003:79-81), langkah-langkah menulis naskah drama, 

yaitu (1) preparasi atau persiapan, (2) inkubasi atau pengendapan, (3) iluminasi, 

dan (4) verifikasi atau tinjauan secara kritis. Berikut penjelasan langkah-langkah 

menulis naskah drama tersebut. 

1) Preparasi atau persiapan, yaitu tahap pengumpulan informasi dan data yang 

dibutuhkan dalam menulis. Dalam tahap ini seorang penulis telah menyadari 

apa yang dia tulis dan bagaimana ia akan menuliskannya.  

2) Inkubasi atau pengendapan, yaitu tahap dimana gagasan yang telah muncul 

tadi disimpan dan dipikirkannya matang-matang, dan ditunggunya waktu yang 

tepat untuk menuliskannya. 

3) Iluminasi, yaitu tahap dimana penulisan karya (penciptaan) diselesaikan. 

4) Verifikasi atau tinjauan kritis. Dalam tahap ini, tulisan yang sudah jadi, 

diperiksa dan dinilai berdasarkan pengetahuan dan apresiasi yang dimiliki.  

Berbeda dengan Sayuti, Komaidi (2008:234) mengungkapkan hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam menulis naskah drama, yaitu (1) penciptaan latar, (2) 

penciptaan tokoh yang hidup, (3) penciptaan konflik, (4) penulisan adegan, dan 

secara keseluruhan disusun ke dalam sebuah skenario. 

1) Penciptaan latar.  

Lingkungan fisik tempat penulis drama menempatkan aksi para tokoh 

ciptaannya disebut setting. Biasanya penulis drama yang sudah 

berpengalaman seringkali menggunakan suatu lingkungan yang aktual (nyata), 

yaitu dengan observasi sebagai dasar setting drama yang akan ditullis dengan 
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memodifikasi hasil observasi agar menjadi latar yang paling baik dalam 

sebuah drama. 

2) Penciptaan tokoh yang hidup. 

Penulis drama melukiskan tokoh setepat mungkin dalam sebuah drama. 

Informasi yang dituliskan yaitu (1) nama tokoh, (2) usia tokoh, (3) deskripsi 

tokoh, dan (4) hubungan tokoh utama dengan tokoh-tokoh lainnya. 

3) Penciptaan konflik. 

Definisi konflik adalah seorang tokoh ingin mencapai tujuan tertentu, tetapi 

seorang merintangi  keberhasilan tokoh tadi. Dalam hal ini, penulis sebisa 

mungkin menciptakan konflik yang mempunyai pemecahan yang tidak 

terduga oleh pembacanya. 

4) Penulisan adegan. 

Seorang penulis drama yang sudah berpengalaman sebelum menulis adeegan 

lengkap dengan dialog terlebih dahulu memetakan konflik berupa naratif yang 

belum ada dialognya. Adegan ditulis sebagai sebuah cerita. Dengan 

menghidupkan tokoh-tokoh tertentu dengan mengembangkan karakternya dan 

menempatkan tokoh-tokoh pada latar kehidupan mereka serta menemukan 

situasi-situasi yang bisa menimbulkan konflik, kemudian dituangkan ke dalam 

skenario dasar berupa adegan, maka penulisan naskah drama sudah 

terselesaikan. 

Menurut Nuryatin (2006:40), langkah-langkah dalam menulis naskah 

drama dapat dibagi menjadi lima bagian. Berikut penjelasan langkah-langkah 

dalam menulis naskah drama tersebut. 
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 Pertama, menulis pengalaman pribadi yang mengesankan. Dalam langkah 

ini penulis diminta untuk menuliskan kembali secara kronologis suatu peristiwa 

yang pernah dialaminya dan peristiwa itu paling berkesan. Penulisannya secara 

kronologis ditulis melalui dialog-dialog yang dituturkan oleh tokoh-tokoh (orang-

orang) yang terlibat dalam peristiwa yang dialami. 

 Kedua, membangun dunia yang diinginkan berdasarkan pengalaman 

pribadi yang paling mengesankan. Dari satu peristiwa yang pernah dialaminya, 

yang sudah ditulis itu kemudian dibangun dunia fiksi yakni dunia baru yang 

diharapkan atau diangankan terjadi sebagaimana kehendak penulis. Maksudnya 

apa yang terjadi peristiwa nyata itu mungkin tudak sebagaimana yang diharapkan, 

sehingga perlu dibangun peristiwa ideal dalam bentuk pengembangan dari 

peristiwa itu. Kesemua peristiwa ideal itu masih terbangun di dalam pemikiran. 

 Ketiga, mengekspresikan dunia yang diinginkan melalui unsur-unsur 

pembentuk naskah drama. Peristiwa ideal yang telah terbangun di dalam 

pemikiran yang merupakan pengembangan peristiwa yang mengesankan 

kemudian dituangkan dalam bentuk naskah drama melalui unsur-unsur yang 

terkandung di dalamnya. Dalam proses ini tulisan mengenai peristiwa yang paling 

mengesankan dapat dijadikan sebagai pedoman atau sebagai pembanding. 

Maksudnya, dalam penulisan naskah drama, tulisan mengenai pengalaman pribadi 

dapat digunakan sebagai acuan. 

 Keempat, mengadakan penyuntingan, yakni dengan jalan mencermati 

tulisan yang telah tersusun, kemudian mengoreksinya dengan jalan mencoret 

kata/frasa/kalimat yang tidak penting atau pengganti kata/frasa/kalimat lain yang 

dirasakan lebih tepat. 
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 Kelima, menuliskan kembali tulisan yang sudah mengalami perbaikan-

perbaikan dengan komposisi baru yang dianggap lebih tepat. Hasil proses ini 

sudah berupa hasil naskah drama. Langkah-langkah tersebutlah yang dapat 

ditempuh dalam menulis naskah drama. 

 Menurut Sanggah (2008) menulis naskah drama merupakan kegiatan 

proses kreatif. Kreativitas menyangkut tahapan pemikiran imajinatif yaitu 

merasakan, menghayati, menghayalkan, dan menemukan kebenaran. Untuk 

mendalami proses perjalanan melihat, mendalami, dan mewujud tersebut perlu 

fase-fase proses dengan pola sebagai berikut. 

1) Merasakan 

Merasakan adalah bagian terpenting dari panca indera manusia. Segala sensasi 

dalam diri manusia selalu dengan fase merasakan. Merasakan diartikan sudah 

melewati proses melihat, mendengar, dan menyerap. Dalam kegiatan ini 

seorang penulis diajak untuk merasakan sesuatu yang telah dilihat, didengar, 

dan kemudian diserapnya dijadikan sebagai ide/gagasan dalam karyanya. 

2) Menghayati  

Menghayati diartikan mendalami atau merasakan betul-betul temuan-temuan 

yang telah dilakukan pada fase merasakan. Indikator menghayati adalah 

sampai pada kesadaran pribadi terhadap sensasi yang diperolehnya. Setelah 

apa yang dirasakan, seorang penulis mulai menghayatinya lebih mendalam 

untuk dijadikan bahan kajian. 

3) Menghayalkan 

Menghayalkan adalah fase memunculkan kembali apa yang telah dirasakan, 

apa yang dihayati dalam wujud khayalan dengan harapan memperoleh 
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khayalan-khayalan lain yang baru. Di sini calon penulis diminta untuk 

mengembangkan apa yang telah dihayatinya dengan khayalan-khayalan yang 

tinggi hingga memunculkan suatu yang baru dan menarik untuk dituangkan 

dalam sebuah karangan. 

4) Mengejawantahkan 

Mengejawantahkan adalah fase mewujud dari tiga proses sebelumnya. Fase ini 

perlu menggunakan filter estetik agar curahan-curahan hasil fase sebelumnya 

lebih bernilai. Pemikiran seseorang mengenai hal apa yang benar-benar ingin 

diciptakan dan menjadikannya sebuah karya. 

5) Memberi bentuk  

Memberi bentuk adalah fase penguatan pengejawantahan dengan proses 

alamiah, mengalir, dengan menggunakan simbol-simbol dan metafora 

sehingga keinginan dan angan-angan dapat menjadi sebuah karya. 

  

2.2.2.2 Istilah-Istilah Teknis Penulisan Naskah Drama 

 Gulzar (2012) menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan naskah 

drama, yaitu sebagai berikut. 

1. Babak, merupakan bagian dari lakon drama. Satu lakon drama mungkin saja 

terdiri dari satu, dua, atau tiga babak. Mungkin juga lebih. Dalam pementasan, 

batas antara babak satu dan babak lain ditandai dengan turunnya layar, atau lampu 

penerang panggung dimatikan sejenak. Bila lampu itu dinyalakan kembali atau 

layar ditutup kembali, biasanya ada perubahan penataan panggung yang 

menggambarkan setting yang berbeda. Baik setting tempat, waktu, maupun 

suasana terjadinya suatu peristiwa. 
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2. Adegan, adalah bagian dari babak. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu 

suasana yang merupakan bagian dari rangkaian suasana-suasana dalam babak. 

Setiap kali terjadi penggantian adegan tidak selalu diikuti dengan penggantian 

setting. 

3. Prolog, adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog memainkan peran 

yang besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon 

(cerita) yang akan disajikan. Itulah sebahnya, prolog sering berisi sinopsis lakon, 

perkenalan tokoh-tokoh dan pemerannya, serta konflik-konflik yang akan terjadi 

di panggung. 

4. Epilog, adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya, biasanya 

berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambill dari tontonan drama yang baru 

saja disajikan. 

5. Dialog, adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang amat 

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

diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Agar dialog itu 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 didengarkan para penonton. 

6. Monolog, adalah percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Apa yang 

diucapkan itu tidak ditujukan kepada orang lain. Isinya, mungkin ungkapan rasa 

senang, rencana yang akan dilaksanakan, sikap terhadap suatu kejadian, dan lain-

lain. 
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7. Mimik, adalah ekspresi gerak-gerik wajah (air muka) untuk menunjukkan 

emosi yang dialami pemain. Ekspresi wajah pemain yang sedang sedih tentu saja 

berbeda dengan ketika sedang marah. 

8. Pantomim, adalah ekspresi gerak-gerik tuhuh untuk menunjukkan emosi yang 

dialami pemain. 

9. Pantomimik, adalah perpaduan ekspresi gerak-gerik wajah dan gerak-gerik 

tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. 

10. Gestur, adalah gerak-gerak besar, yaitu gerakan tangan, kaki, kepala, dan 

tubuh pada umumnya yang dilakukan pemain. 

11.Bloking, adalah aturan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang 

lain agar penampilan pemain tidak menjemukan. 

12. Gait, berbeda dengan bloking karena gait diartikan tanda-tanda khusus pada 

cara berjalan dan cara bergerak pemain. 

13. Akting, adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud 

penghayatan peran yang dimainkannya. Bila gerakan-gerakan itu terlalu banyak, 

dinamakan over akting (laku lajak). 

14. Aktor, adalah orang yang melakukan akting, yaitu pemain drama. Pengertian 

aktor bisa menjangkau pemain pria dan wanita, khusus pemain wanita disebut 

aktris. 

15. Improvisasi, adalah gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan penyeimbang untuk 

lebih menghidupkan pemeranan. 

16. ilustrasi, adalah iringan bunyi-bunyian untuk memperkuat suasana yang 

sedang digambarkan. Sering juga istilah ilustrasi ini diganti musik pengiring. 
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17. Kontemporer, adalah lakon atau naskah serba bebas yang tidak terikat aturan 

atau kelaziman. 

18. Kostum, adalah pakaian para pemain yang dikenakannya pada saat 

memerankan tokoh cerita di panggung. 

19. Skenario, adalah susunan garis-garis besar lakon drama yang akan 

diperagakan para pemain. 

20. Panggung, adalah tempat para aktor memainkan drama. Biasanya dibuat lebih 

tinggi daripada tempat duduk penonton agar penonton yang duduk paling 

belakang pun dapat menyaksikan apa yang diperagakan aktor di panggung. 

21. Layar, adalah kain penutup panggung bagian depan yang dapat dibuka dan 

ditutup sesuai kebutuhan. Tidak semua panggung dilengkapi layar. 

22. Skeneri, adalah dekorasi yang mendukung dan menguatkan suasana 

permainan. 

23.Backdrop, adalah layar paling belakang. Kain yang dapat digulung atau 

diturun-naikkan dan membentuk latar belakang panggung. 

24. Sutradara, adalah orang yang mengatur dan memimpin dalam sebuah 

permainan   

 

2.2.3 Media 

2.2.3.1 Pengertian Media 

Menurut Arsyad (2009:3) kata “media” berasal dari bahasa Latin medius 

yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa 

Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan.  
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Heinich dkk. (dalam Arsyad 2009:4) mengemukakan istilah medium 

sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Apabila 

media itu membawa pesan atau informasi yang bertujuan intruksional atau 

mengandung maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. 

Media merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang berasal dari 

bahasa latin yang berarti “antara”. Istilah media dapat kita artikan sebagai segala 

sesuatu yang menjadi perantara atau penyampai informasi dari pengirim pesan 

kepada penerima pesan (Supriatna 2009:3). 

Menurut Daryanto (2010:5) kata media berasal dari bahasa Latin yang 

adalah bentuk jamak dari medium batasan mengenai pengertian media yang 

sangat luas, namun kita membatasi pada media pendidikan saja yakni media yang 

digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran agar lebih 

mudah dipahami siswa. 

  

2.2.3.2 Media Kartu Gambar 

 Kartu adalah suatu peraga atau media yang digunakan untuk proses 

pembelajaran dalam rangka mempermudah atau memperjelas penyampaian materi 

pembelajaran agar lebih menyenangkan dan efektif. Kartu termasuk dalam media 

visual atau media yang dapat dilihat (Nisa 2012:30) 

Kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu gambar. Kartu 

gambar termasuk dalam media visual atau media yang dapat dilihat. Menurut 

Djamarah dkk (2010:124) berdasarkan jenisnya, media kartu gambar merupakan 
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jenis media visual diam, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan 

dan penyajiannya hanya menampilkan gambar diam. Media kartu gambar 

merupakan salah satu media pembelajaran yang terbuat dari kartu dan memiliki 

ukuran tertentu. Setiap kartu berisikan gambar yang diperoleh dengan 

menempelkan guntingan gambar dari majalah atau sebagainya. 

Media kartu gambar adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. Kartu gambar yang digunakan 

dalam pembelajaran ini yaitu kartu berukuran 12x12 cm yang didalamnya terlihat 

gambar dengan peristiwa tertentu. Media ini bertujuan agar siswa tertarik, senang 

dan bersemangat dalam memahami isi atau makna gambar. 

Setiap kartu gambar, menggambarkan ide atau gagasan yang menarik 

untuk dijadikan sebuah cerita hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Kartu-

kartu gambar akan mempermudah, memotivasi, merangsang, dan membantu 

siswa untuk memunculkan ide awal menulis naskah drama dan menentukan alur 

cerita dalam sebuah naskah drama. Selain itu, dengan kartu-kartu gambar yang 

disediakan siswa mampu berkreativitas membuat suatu naskah drama dengan 

jalan cerita sesuai dengan imajinasi masing-masing siswa. 

Adapun keunggulan dan kelemahan penggunaan media kartu gambar 

dalam pembelajaran menulis naskah drama adalah sebagai berikut. 

• Keunggulan penggunaan media kartu gambar 

1) Memudahkan siswa dalam menentukan tema  naskah drama 

2) Memudahkan siswa dalam penyusunan alur naskah drama 

3) Memudahkan siswa dalam pembuatan dialog naskah drama 

4) Melatih siswa untuk berpikir lebih eksploratif 
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• Kelemahan penggunaan media kartu gambar 

1) Membutuhkan waktu cukup lama dalam pembelajaran 

2) Tidak semua siswa aktif dalam diskusi kelompok 

 

2.2.4 Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar 

(Nurhadi 2004:112). 

 Menurut Isjoni (2009:20) pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

yang menggunakan kelompok-kelompok kecil sehingga siswa saling bekerjasama 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dalam kelompok kooperatif belajar 

berdiskusi, saling membantu, dan mengajak satu sama lain untuk mengatasi 

masalah belajar. Pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa untk aktif dan 

saling memberi dukungan dalam kerja kelompok untuk menuntaskan materi 

dalam belajar.  

Menurut Lie (2010:29) model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan 

sekadar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif 

yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Pelaksanaan prosedur model kooperatif dengan benar akan memungkinkan 

pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif. 

a. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 
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2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. 

3. Jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

agama, dan jenis kelamin yang berbeda. 

4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu 

b. Tujuan penting pembelajaran kooperatif  

1. Hasil belajar akademik 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa model 

kooperatif unggul dalam membantu siswa untuk memahami konsep-

konsep yang sulit. 

2. Penerimaan terhadap keragaman 

Model kooperatif bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya 

yang mempunyai berbagai macam perbedaan latar belakang. Perbedaan 

tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik dan 

tingkat sosial. 

3. Pengembangan keterampilan sosial 

Model kooperatif bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial 

siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud dalam pembelajaran kooperatif 

adalah berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, 

memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, 

bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 

Menurut Roger dan David Johnson (dalam Suprijono 2011:58) tidak 

semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai 
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hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus 

diterapkan. Lima unsur tersebut adalah: 

1) Saling ketergantungan positif 

2) Tanggungjawab perseorangan 

3) Interaksi promotif  

4) Komunikasi antaranggota 

5) Pemrosesan kelompok 

 

2.2.4.1 Metode Pembelajaran Picture and Picture 

Picture and picture merupakan salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi 

antar anggotanya. 

 Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam 

pembelajaran. Sehingga sebelum pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar 

yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk lainnya.  

Nadhirin (dalam Putra 2010:38) mengungkapkan bahwa metode 

pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan 

gambar dan dipasangkan / diurutkan menjadi urutan logis.   

 Menurut Suprijono (2011:125) langkah-langkah penggunaan metode 

picture and picture  adalah sebagai berikut. 

a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
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Di langkah ini guru diharapkan untuk menyampaikan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian maka siswa dapat mengukur 

sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Disamping itu, guru juga harus 

menyampaikan indikator-indikator ketercapaian KD, sehingga KKM yang telah 

ditetapkan dapat dicapai oleh siswa. 

b) Menyajikan materi sebagai pengantar 

Penyajian materi sebagai pengantar adalah hal yang sangat penting. Pada tahap ini 

guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses 

pembelajaran dapat dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi 

yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Motivasi dan teknik 

yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih 

jauh tentang materi yang dipelajari. 

c) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi 

Dalam penyajian materi, siswa ikut terlibat aktif dalam pembelajaran dengan 

mengamati setiap gambar yang ditunjukan oleh guru atau oleh temannya. Dengan 

picture atau gambar kita akan menghemat energi kita dan siswa akan lebih mudah 

memahami materi yang diajarkan.  

d) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/ mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis 

Di langkah ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan secara 

langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Gambar-gambar 

yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, atau di modifikasi. 

e) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut 
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Setelah itu, guru dan siswa bersama-sama menemukan jalan cerita, atau tuntutan 

KD dengan indikator yang akan dicapai.  

f) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

Dalam diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus memberikan penguatan. 

Pada hal ini guru meminta siswa untuk mengulangi, atau menuliskan dengan 

tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan 

indikator yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator 

yang telah ditetapkan. 

g) Kesimpulan/rangkuman. 

Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai 

penguatan materi pelajaran. 

 

2.2.5 Kerangka Berpikir 

 Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat produktif. 

Keterampilan ini memerlukan latihan berulang untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Tanpa latihan dan kemauan yang keras, kemampuan menulis tidak 

akan meningkat. Begitu pula dengan menulis naskah drama, tanpa latihan yang 

teratur akan sulit membuat naskah drama yang baik. 

Beberapa pembelajaran menulis di tingkat SMP masih terkesan monoton. 

Hal ini mengakibatkan keterampilan menulis naskah drama siswa rendah. 

Pemilihan media atau metode yang menarik tentu dapat mengubah kejenuhan 

menjadi sesuatu yang menyenangkan.  
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Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan media kartu gambar. 

Media kartu gambar dapat digunakan untuk menggali informasi dan 

membangkitkan imajinasi dalam menuliskan dialog yang terjadi pada gambar-

gambar tersebut. Dialog yang dituliskan tergantung pada imajinasi dan penafsiran 

masing-masing siswa. Siswa mengamati kemudian menuliskannya dalam bentuk 

naskah drama sesuai dengan media kartu gambar yang didapatkan.  

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode picture and picture. 

Metode pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan / diurutkan menjadi urutan logis.  

Pembelajaran yang dilakukan terdiri atas dua siklus. Siklus I ditandai 

dengan tahap perencanaan kegiatan dalam kelas yaitu langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan. Siklus I terdiri dari dua pertemuan. Pada 

setiap tindakan peneliti melakukan tindakan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun. Tindakan yang dilakukan adalah dengan 

mengadakan pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and piture. Tahap observasi dilakukan ketika 

pembelajaran berlangsung. Hasil yang diperoleh kemudian direfleksi. Kelebihan 

yang ada dalam siklus I dipertahankan, sedangkan kelemahannya diperbaiki dan 

dipecahkan pada siklus II. 

Siklus II dimulai dengan tahap perencanaan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran pada siklus I. Pada tahap ini, peneliti menyusun 

rencana pembelajaran dengan tindakan yang berbeda dengan siklus I. Tahap 

observasi dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Peneliti menjelaskan 

kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam siklus I. Hasil yang diperoleh kemudian 
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direfleksi. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis naskah drama 

satu babak, dilakukan perbandingan hasil antara siklus I dan siklus II. 

Berikut ini adalah bagan yang menjadi pola pikir dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

 

• Guru menyampaikan materi 

naskah drama 

• Siswa berkelompok 5-6 siswa 

• Guru membagikan kartu 

gambar kepada tiap kelompok 

• Siswa berdiskusi menyusun 

kartu gambar menjadi  

kerangka naskah drama 

• Setiap kelompok 

mempresentasikan kerangka 

naskah drama berdasarkan 

kartu gambar. 

• Secara individu, siswa menulis 

naskah drama berdasarkan 

kerangka naskah drama yang 

telah dibuat. 

 

• Guru menjelaskan kesalahan 

siswa pada siklus I 

• Siswa berkelompok 5-6 siswa  

• Guru membagikan kartu gambar 

kepada tiap kelompok 

• Siswa berdiskusi menyusun 

kartu gambar menjadi kerangka 

naskah drama 

• Secara individu, siswa menulis 

naskah drama berdasarkan 

kerangka naskah drama yang 

telah dibuat. 

• Setiap siswa menukarkan hasil 

pekerjaan dengan siswa lain dan 

memberi tanggapan terhadap 

hasil pekerjaan siswa lain 

INPUT PROSES OUTPUT 

SIKLUS I SIKLUS II 

Penggunaan Media Gambar dan Metode 
Picture And Picture 

Keterampilan 
siswa dalam 

menulis 
naskah 

drama satu 
babak rendah 

Keterampilan 
menulis 
naskah 

drama satu 
babak 

meningkat 
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2.2.6 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah adanya 

peningkatan keterampilan menulis naskah drama dan mengetahui 

pembelajarannya serta perubahan perilaku yang positif pada siswa kelas VIII A 

SMP Negeri 2 Kedungwuni jika dalam pembelajarannya menggunakan media 

kartu gambar dengan metode picture and picture. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). 

Menurut Subyantoro (2009:10) PTK adalah suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru 

yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai 

penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-

mengajar, untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. 

PTK dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Siklus I 

digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa dalam menulis 

naskah drama. Siklus I digunakan sebagai refleksi untuk melakukan tindakan pada 

siklus II. Pada siklus II tindakan dilakukan untuk melakukan perbaikan yang 

didasarkan pada siklus I yang bertujuan untuk melihat peningkatan hasil belajar 

dalam menulis naskah drama setelah dilakukan tindakan. PTK dilakukan dalam 

bentuk proses pengkajian yang terdiri atas empat tahap, yaitu (a) perencanan, (b) 

melakukan tindakan, (c) observasi, dan (d) refleksi. 

         P       P 
 

                     R      Siklus I      T                 R      Siklus II     T 
 
 

          O        O 
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Keterangan: 

P: Perencanaan    O: Observasi 

T: Tindakan     R : Refleksi  

 

3.1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I 

Prosedur tindakan kelas pada siklus I selengkapnya akan diuraikan  seperti 

di bawah ini. 

 

3.1.1.1 Perencanan  

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan perencanaan secara matang agar 

hasil yang dicapai benar-benar maksimal. Rencana pada siklus I yang akan 

dilakukan adalah (a) berkoordinasi dengan guru pengampu kelas VIII A SMP 

Negeri 2 Kedungwuni,  (b) menyusun rencana pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture, 

(c) menyiapkan kartu gambar sebagai media dalam pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak, (d) membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa 

lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, dan pedoman dokumentasi 

foto untuk memperoleh data nontes,  (e) menyiapkan perangkat tes menulis 

naskah drama yang berupa soal tes, Lembar Kerja Siswa, dan pedoman penilaian. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan terhadap rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disiapkan. Tindakan ini dilakukan oleh guru sebagai 

upaya perbaikan kemampuan menulis  naskah drama satu babak pada siswa kelas 
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VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

melaksanakan pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 

kartu gambar dengan metode picture and picture. Pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak pada siklus I ini dilakukan selama dua pertemuan. 

Pada siklus I, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai siswa. 

2) Guru menyampaikan materi  naskah drama. 

3) Guru memberikan contoh naskah drama dan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan naskah drama. 

4) Siswa berkelompok 5-6 siswa perkelompok. 

5) Guru membagikan 6 kartu gambar kepada masing-masing kelompok. 

6) Secara berkelompok, siswa berdiskusi menyusun setiap kartu gambar menjadi 

suatu cerita dan mengembangkan menjadi kerangka naskah drama. 

7) Perwakilan kelompok mempresentasikan kerangka naskah drama yang telah 

dibuat beserta urutan gambar yang telah disusun. 

8) Secara individu, siswa menulis naskah drama sesuai dengan kerangka naskah 

drama yang telah dibuat. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi adalah pengamatan tingkah laku siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan terhadap kegiatan 

siswa selama pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture. Melalui kegiatan observasi, peneliti 

dapat mengetahui segala peristiwa saat pembelajaran, baik aktivitas siswa maupun 
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minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu babak 

melalui kartu gambar dengan metode picture and picture. 

Pada tahap observasi, aspek yang diamati selama pembelajaran yaitu (a) 

antusias siswa dalam kegiatan pembelajaran, (b) perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, (c) keseriusan siswa dalam kegiatan pembelajaran, (d) keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, (e) respon atau sikap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan, (f) keaktifan dalam mengerjakan tugas atau tes yang diberikan.  

Observasi dilakukan melalui data tes dan data nontes. Observasi hasil data 

tes diperoleh dari keterampilan siswa dalam menulis naskah drama satu babak, 

sedangkan data nontes diperoleh dari pengamatan secara langsung (observasi), 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan setelah tindakan, yaitu mengkaji, melihat, dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Pada 

kegiatan refleksi, peneliti mengkaji hasil penulisan naskah drama dan perilaku 

pada siklus I. Setelah melakukan tindakan, penulis melakukan analisis terhadap 

hasil tes, hasil observasi, hasil jurnal dan hasil wawancara yang dilakukan. 

Setelah mengetahui hasi, peneliti melakukan siklus selanjutnya dalam 

usaha meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. Kekurangan yang 

terdapat dalam siklus I akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam 

pelaksanaan siklus II. Dengan adanya refleksi, kesulitan-kesulitan dan 

permasalahan siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama dapat diketahui 
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kemudian peneliti akan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut 

sedangkan kelebihan yang ada pada siklus I akan dipertahankan dan ditingkatkan. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II 

Prosedur pembelajaran yang dilakukan pada siklus II pada dasarnya  

hampir sama dengan pembelajaran yang dilakukan pada siklus I. Siklus II 

merupakan kegiatan untuk melakukan perbaikan pembelajaran dari siklus I. 

Peneliti mencari kekurangan dan kelebihan yang ada pada pembelajaran menulis 

drama satu babak pada siklus I. Kelebihan yang ada pada siklus I dipertahankan 

pada siklus II, sedangkan kekurangannya diperbaiki.  

 

3.1.2.1 Perencanaan  

 Perencanaan pada siklus II didasarkan dari hasil siklus I. Adapun 

perencanaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut (a) membuat perbaikan 

rencana pembelajaran menulis naskah drama satu babak berdasarkan hasil refleksi 

siklus I, (b) menyiapkan media pembelajaran berupa kartu gambar, (c) 

menyiapkan lembar nontes yang meliputi lembar observasi, lembar wawancara, 

lembar jurnal, dan pedoman dokumentasi foto, (d) menyiapkan perangkat tes 

menulis naskah drama berupa soal tes, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan pedoman 

penilaian, (e) memberikan pengawasan yang lebih baik, agar siswa mampu 

memahami hal-hal yang disampaikan oleh guru berkenaan dengan menulis naskah 

drama satu babak. 
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3.1.2.2 Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus II dilakukan sebagai upaya untuk 

penyempurnaan siklus I. Pada siklus II tindakan yang dilakukan berbeda dengan 

tindakan pada siklus I walaupun ada tindakan dalam siklus I yang tetap dilakukan 

pada siklus II. Adapun tindakan yang dilakukan sebagai berikut. 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai siswa. 

2) Guru menjelaskan kesalahan siswa pada siklus I. 

3) Siswa berkelompok 5-6 siswa perkelompok. 

4) Guru membagikan 6 kartu gambar kepada masing-masing kelompok. 

5) Secara berkelompok, siswa berdiskusi menyusun setiap kartu gambar menjadi 

suatu cerita dan mengembangkan menjadi kerangka naskah drama. 

6) Perwakilan kelompok mempresentasikan kerangka naskah drama yang telah 

dibuat beserta urutan gambar yang telah disusun. 

7) Secara individu, siswa menulis naskah drama sesuai dengan kerangka naskah 

drama yang telah dibuat. 

8) Setiap siswa menukarkan naskah drama yang telah dibuat dengan siswa lain 

untuk diberi tanggapan. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Pada siklus II juga dilakukan observasi untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis naskah drama dan perubahan tingkah laku siswa setelah 

dilakukan tindakan pada siklus II. Observasi yang dilakukan pada siklus II hampir 

sama dengan observasi yang dilakukan pada siklus I.  
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Pada siklus II ini guru mengamati (a) antusias siswa dalam pembelajaran, 

(b) perhatian siswa terhadap penjelasan yang diberikan guru, (c) keseriusan siswa 

dalam pembelajaran, (d) keaktifan siswa dalam pembelajaran, (e) respon atau 

sikap siswa selama mengikuti pembelajaran dan, (f) keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas atau tes. 

 Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru kembali memberikan jurnal 

kepada siswa untuk mengetahui kesan, tanggapan dan saran siswa terhadap 

pembelajaran yang baru saja dilakukan, terhadap materi maupun cara 

pembelajarannya. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar pada 

siklus II. Evaluasi ini menentukan tingkat kemajuan yang telah dicapai siswa 

selama proses pembelajaran. Kemajuan yang dicapai pada siklus II merupakan 

peningkatan hasil menulis naskah drama dan perubahan perilaku siswa dari 

negatif menjadi positif. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kemampuan menulis naskah 

drama satu babak siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. Pengambilan 

keputusan untuk memilih kelas VIII A didasarkan atas kemampuan menulis 

naskah drama satu babak siswa kelas VIII A masih rendah yaitu di bawah KKM 

sehingga perlu ditingkatkan. Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti melakukan 

penelitian untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah drama satu babak 
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siswa. Melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture diharapkan 

kemampuan siswa dalam menulis naskah drama satu babak dapat meningkat. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu variabel keterampilan 

menulis naskah drama dan variabel penggunaan media kartu gambar dan metode 

picture and picture. 

Variabel pertama adalah keterampilan menulis naskah drama. 

Keterampilan menulis naskah drama adalah suatu proses kegiatan yang bersifat 

apresiatif, produktif dan ekspresif dalam menuangkan atau melahirkan gagasan 

melalui bahasa tulis yang berupa dialog. Ada beberapa indikator yang harus 

dicapai dalam kompetensi dasar menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan, antara lain  (1) siswa mampu menjelaskan unsur 

intrinsik naskah drama, (2) siswa mampu menentukan kaidah penulisan naskah 

drama, (3) siswa mampu menyusun kerangka naskah drama, dan (4) siswa mampu 

mengembangkan kerangka naskah drama menjadi naskah drama sesuai dengan 

kaidah penulisan naskah drama. 

Variabel kedua adalah penggunaan media kartu gambar dengan metode 

picture and picture. Pembelajaran ini melatih kreativitas siswa dalam menulis 

naskah drama. Kegiatan ini dilaksanakan secara intensif dalam siklus I maupun 

siklus II. Media kartu gambar merupakan media yang digunakan guru sebagai 

sarana dalam pembelajaran menulis naskah drama. Media ini membantu siswa 

dalam memunculkan ide awal dalam penulisan dan merangkai alur cerita menjadi 

sebuah naskah drama.  
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3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu indikator 

kuantitatif dan kualitatif. 

 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

 Indikator kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target menulis 

naskah drama satu babak melalui teknik tes. Siswa dinyatakan berhasil melakukan 

pembelajaran menulis naskah drama apabila nilai yang diperoleh sesuai dengan 

target yang ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menghendaki nilai yang 

dicapai sesuai dengan KKM yang telah ditentukan, yaitu sebesar 70 dengan 

jumlah siswa minimal 75% dari jumlah keseluruhan. Siswa yang memperoleh 

nilai minimal 70 maka dinyatakan tuntas, sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dibawah 70 dinyatakan belum tuntas. 

 

3.4.2 Indikator Kualitatif 

 Indikator kualitatif penelitian ini adalah adanya perubahan perilaku yang 

diketahui melalui teknik nontes. Siswa dinyatakan berhasil dalam pembelajaran 

menulis naskah drama apabila perilaku siswa berubah kearah yang lebih baik, 

yaitu (1) siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, (2) siswa 

bersikap santun dan tertib dalam mengikuti pembelajaran, (3) siswa menjadi aktif 

bertanya dan memberikan tanggapan yang logis, (4) siswa dapat bekerjasama 

dalam kelompok, (5) siswa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, dan 

(6) siswa lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama 

melalui kartu gambar dengan metode picture and picture. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua bentuk instrumen, yaitu instrumen tes dan 

instrumen nontes. Instrumen tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

keterampilan menulis naskah drama berupa tes menulis naskah drama satu babak. 

Adapun instrumen nontes berupa lembar observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi. Instrumen nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku 

siswa selama pembelajaran. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto 2006:150). 

Instrumen dalam bentuk tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dan metode 

picture and picture dengan memperhatikan aspek penilaian keterampilan menulis 

naskah drama satu babak.  

 Dalam melakukan tes, diperlukan instrumen atau alat bantu yang berupa 

kriteria atau pedoman penilaian. Penilaian tersebut harus menunjukkan 

pencapaian indikator yang telah ditentukan. Aspek-aspek tersebut dijelaskan 

dalam rubrik penilaian sebagai berikut. 
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Tabel 1 Rambu-Rambu Penilaian Menulis Naskah Drama Satu Babak 

melalui Media Kartu Gambar dengan Metode Picture And Picture 

No Aspek Penilaian 

Rentang Skor 

Bobot 

Bobot x 

Skor 

Maksimal 
1 2 3 4 5 

1. Pengembangan alur      4 20 

2. Kejelasan tokoh dan watak      2 10 

3. Pengembangan 

dialog/percakapan 
     4 20 

4. Kesesuaian latar      2 10 

5. Kesesuaian tema dan amanat      2 10 

6. Penggunaan petunjuk teknis      2 10 

7. Kaidah penulisan naskah drama      4 20 

Jumlah 20 100 

 
 Aspek penilaian di atas dijabarkan dengan pedoman penilaian yang 

memuat aspek penilaian, indikator penilaian, skor, dan bobot. Pada tabel berikut 

ini dapat dilihat aspek-aspek yang dinilai dengan kategori penilaian dan rentang 

skor sebagai berikut. 

Tabel 2 Rubrik Penilaian Tes Keterampilan Menulis Naskah Drama 

No Aspek Penilaian Indikator Penilaian Skor Bobot 

1. Pengembangan 

alur 

a) Pengembangan alur sesuai dengan 

kartu gambar dan mengandung 

konflik yang mendukung. 

b) Pengembangan alur kurang sesuai 

dengan kartu gambar, tetapi tidak 

mengandung konflik. 

c) Pengembangan alur sesuai dengan 

kartu gambar, tetapi tidak 

mengandung konflik. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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d) Pengembangan alur kurang sesuai 

dengan kartu gambar dan tidak  

mengandung konflik. 

e) Pengembangan alur tidak sesuai 

dengan kartu gambar dan tidak 

mengandung konflik. 

 

2 

 

 

1 

2. Kejelasan tokoh 

dan watak 

a) Karakter tokoh digambarkan 

secara jelas dan sesuai dengan 

kartu gambar 

b) Karakter tokoh digambarkan 

kurang jelas, tetapi sesuai dengan 

kartu gambar 

c) Karakter tokoh digambarkan jelas, 

tetapi kurang sesuai dengan kartu 

gambar 

d) Karakter tokoh digambarkan 

kurang jelas dan kurang sesuai 

dengan kartu gambar 

e) Karakter tokoh digambarkan tidak 

jelas dan tidak sesuai dengan kartu 

gambar 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2 

3. Pengembangan 

dialog/ percakapan 

a) Pengembangan dialog sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar 

b) Pengembangan dialog sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar, tetapi kurang jelas 

c) Pengembangan dialog kurang 

sesuai dengan adegan tokoh dalam 

kartu gambar, tetapi jelas 

d) Pengembangan dialog kurang 

sesuai dengan adegan tokoh dalam 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

4 
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kartu gambar dan kurang jelas 

e) Pengembangan dialog tidak sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar  

 

1 

4. Kesesuaian latar a) Latar menggambarkan 3 aspek 

(tempat, waktu, suasana) dan 

sesuai dengan kartu gambar 

b) Latar menggambarkan 3 aspek 

(tempat, waktu, suasana) tetapi 

kurang sesuai dengan kartu gambar 

c) Latar menggambarkan 2 aspek dan 

sesuai dengan kartu gambar 

d) Latar menggambarkan 2 aspek dan 

kurang sesuai dengan kartu gambar 

e) Latar menggambarkan 1 aspek dan 

tidak sesuai dengan kartu gambar 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

2 

5. Kesesuaian tema 

dan  amanat  

a) Amanat yang dituangkan sangat 

sesuai dengan tema cerita dalam 

kartu gambar. 

b) Amanat yang dituangkan sesuai 

dengan tema cerita dalam kartu 

gambar 

c) Amanat yang dituangkan cukup 

sesuai dengan cerita dalam kartu 

gambar. 

d) Amanat yang dituangkan kurang 

sesuai dengan tema cerita dalam 

kartu gambar 

e) Amanat yang dituangkan tidak 

sesuai dengan tema cerita dalam 

kartu gambar. 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2 

6. Penggunaan a) Petunjuk teknis sesuai dengan 5 2 
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petunjuk teknis dialog tokoh  

b) Petunjuk teknis sesuai dengan 

dialog tokoh tetapi kurang tepat 

dalam penempatannya 

c) Petunjuk teknis kurang sesuai 

dengan dialog tokoh tetapi tepat 

dalam penempatannya 

d) Petunjuk teknis kurang sesuai 

dengan dialog tokoh dan kurang 

sesuai dalam penempatannya 

e) Petunjuk teknis tidak sesuai 

dengan dialog tokoh  

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

7. Kaidah penulisan 

naskah drama 

(pengenalan tokoh, 

prolog dan epilog, 

penggunaan tanda 

baca, dan 

kelengkapan unsur 

naskah drama) 

a) Naskah drama sangat sesuai 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

b) Naskah drama sesuai dengan 

kaidah penulisan naskah drama. 

c) Naskah drama cukup sesuai 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

d) Naskah drama kurang sesuai 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

e) Naskah drama tidak sesuai dengan 

kaidah penulisan naskah drama. 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

4 

  
Penelitian ini dianggap berhasil apabila keterampilan menulis naskah 

drama siswa mengalami peningkatan. Peningkatan keterampilan siswa ini 

ditunjukkan dengan peningkatan nilai yang diperoleh siswa dari siklus I ke siklus 

II. Nilai yang diperoleh siswa pada siklus II lebih tinggi dari nilai yang diperoleh 
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siswa pada siklus I. Antara siklus I dan siklus II peneliti menetapkan pedoman 

penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa.  

Tabel 3 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Naskah Drama  

No. Nilai Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2. 70-84 Baik 

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang 

 
  Dari siklus I akan diperoleh nilai keterampilan menulis naskah drama, 

kemudiam hasil tes pada siklus I tersebut ditindaklanjuti pada siklus II. Rincian 

pemerolehan nilai tiap siswa disajikan sesuai dengan tabel berikut. 

Tabel 4 Tabulasi Nilai Siswa 

No. 
Kode 

Koresponden 

Aspek Penilaian 
Nilai Akhir Kategori

1 2 3 4 5 6 7 

1. R-1          

2. R-2          

3. …          

 
Nilai Akhir =      skor siswa   x 100 

Skor maksimal 
 
 

3.5.2 Instrumen Nontes 

 Instrumen nontes adalah instrumen yang digunakan untuk melengkapi data 

tes agar data itu lebih valid. Penelitian tindakan kelas menggunakan bentuk 

instrumen  nontes yang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, 

pedoman jurnal dan pedoman dokumentasi. 
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3.5.2.1 Pedoman Observasi 

 Menurut Keraf (1989: 153) observasi adalah pengamatan langsung kepada 

suatu obyek yang akan diteliti. Observasi pada penelitian ini ditekankan pada 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Pedoman observasi digunakan 

untuk mencatat keadaan, respon, sikap siswa saat pembelajaran berlangsung. Hal 

yang diamati yaitu sikap atau perilaku positif maupun negatif siswa serta respon 

positif maupun negatif siswa saat pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and picture.  

 Perilaku positif yang diamati yaitu (1) siswa siap mengikuti pembelajaran 

(tidak ramai, diam di tempat duduk, dan sudah mempersiapkan alat tulis), (2) 

siswa antusias dalam memerhatikan penjelasan guru, (3) siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru, (4) siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok, (5) siswa menulis 

naskah drama dengan bersungguh-sungguh, dan (6) siswa berani 

mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas 

 Dalam pedoman tersebut, aspek-aspek yang diamati ditentukan terlebih 

dahulu oleh peneliti dan dalam pelaksanaannya peneliti hanya memberi tanda cek 

pada pedoman observasi. 

 

3.5.2.2 Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan data 

mengenai pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture.  

 Dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan melalui wawancara antara 

lain (1) perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis naskah drama 
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melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture, (2) kesulitan 

siswa ketika pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture, (3) tanggapan siswa terhadap cara 

mengajar guru mengenai materi menulis naskah drama satu babak melalui media 

kartu gambar dengan metode picture and picture, (4) tanggapan siswa tentang 

penggunaan media kartu gambar dan metode picture and picture dalam 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak, (5) saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. 

 Wawancara dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran. Wawancara 

dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Kegiatan wawancara dilakukan 

oleh peneliti dengan cara bertanggungjawab dengan siswa yang telah dipilih 

kemudian mencatat hasilnya. 

 

3.5.2.3 Pedoman Jurnal 

 Jurnal digunakan untuk mendapatkan data tentang respon siswa. Jurnal 

terdiri atas  jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa berfungsi untuk mengetahui 

hal yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Jurnal siswa berisi (1) tanggapan 

siswa terhadap materi menulis naskah drama yang diberikan oleh guru, (2) 

tanggapan siswa terhadap penggunaan media kartu gambar dan metode picture 

and picture, (3) kesulitan yang dialami siswa saat pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture, 

(4) perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran menulis naskah drama melalui 
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media kartu gambar dengan metode picture and picture, dan (5) saran siswa 

terhadap pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya. 

Jurnal guru digunakan untuk mendeskripsikan atau mencatat seluruh 

kejadian yang terjadi selama pembelajaran menulis naskah drama melalui media 

kartu gambar dengan metode picture and picture. Jurnal guru berisi (1) kesiapan 

siswa ketika pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture, (2) respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture, (3) perilaku siswa ketika pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture, (4) keaktifan siswa ketika pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture, 

dan (5) fenomena atau kejadian yang muncul saat pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

 

3.5.2.4 Pedoman Dokumentasi 

 Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto pada saat berlangsungnya 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. Dokumentasi digunakan sebagai bukti 

peristiwa dalam pembelajaran. Dokumentasi ini berisi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa dan guru (peneliti) selama proses pembelajaran menulis 

naskah drama berlangsung, yaitu: (1) aktivitas siswa dalam kesiapan mengikuti 

pembelajaran, (2) aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan guru, (3) 

aktivitas siswa ketika bertanya jawab dengan guru, (4) aktivitas siswa saat 
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melakukan diskusi, (5) aktivitas siswa saat menulis naskah drama, dan (6) 

aktivitas siswa saat mempresentasikan naskah drama yang telah ditulis.  

Dokumentasi digunakan untuk merekam kegiatan-kegiatan selama 

pembelajaran menulis naskah drama melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture berlangsung. Selain itu, dokumentasi ini juga digunakan 

sebagai refleksi bagi peneliti untuk pembelajaran berikutnya. Data dokumentasi 

foto diambil pada awal hingga akhir penelitian yaitu saat pembelajaran pada 

siklus I dan II berlangsung. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik 

tes dan nontes. Untuk teknis tes berupa tes yang dilakukan pada siklus I dan siklus 

II. Teknik nontes, digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam 

pembelajaran. Data nontes dikumpulkan melalui observasi, wawancara, jurnal, 

dan dokumentasi. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

 Bentuk tes yang digunakan adalah tes tertulis. Teknik tes digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. Tes ini 

diberikan pada siklus I maupun siklus II. Adapun langkah-langkah pengumpulan 

dengan teknik tes adalah sebagai berikut. 
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1) Mempersiapkan tes sesuai dengan media kartu gambar dan metode picture 

and picture. 

2) Memberi siswa tugas untuk menulis naskah drama dengan media kartu 

gambar pada siklus I. 

3) Menganalisis hasil tes menulis naskah drama dengan media kartu gambar pada 

siklus I. Dari analisis tersebut diketahui kelemahan-kelemahan siswa dalam 

menulis naskah drama. 

4) Memberi penguatan untuk menghadapi tes pada siklus II. 

5) Mengadakan tes menulis naskah drama dengan media kartu gambar pada 

siklus II. 

6) Menganalisis hasil tes siklus II 

7) Mengukur kemampuan siswa dalam menulis naskah drama dengan media 

kartu gambar. 

Hasil tes pada siklus I dianalisis. Dari analisis tersebut diketahui 

kelemahan siswa dalam menulis naskah drama. Kemudian siswa diberi penguatan 

untuk menghadapi tes pada siklus II. Hasil tes siklus II juga dianalisis. Dari hasil 

analisis pada siklus II akan diketahui peningkatan siswa dalam menulis naskah 

drama. 

 

3.6.2 Teknik Nontes 

 Data nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam 

pembelajaran. Teknik ini dilakukan untuk mengeathui keaadaan yang sebenarnya 

selama pembelajaran di dalam kelas. Teknik nontes yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu observasi, wawancara, jurnal dan dokumentasi. 
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3.6.2.1 Observasi 

 Observasi dilakukan untuk mengambil data melalui pengamatan terhadap 

perubahan perilaku siswa selama pembelajaran menulis naskah drama satu babak 

melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. Observasi ini 

yang diamati yaitu sikap positif maupun negatif siswa pada pembelajaran. 

Observasi ini berlaku pada semua siswa dengan cara memberikan tanda cek (√) 

pada lembar observasi. 

 Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara (1) 

mempersiapkan lembar observasi yang berisis butir-butir sasaran pengamatan 

tentang keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru, keaktifan siswa 

dalam pembelajaran, dan keaktifan siswa dalam mengerjakan tes, serta keaktifan 

siswa dalam mengumpulkan hasil kerja; (2) melaksanakan observasi selama 

pembelajaran yaitu mulai dari awal hingga akhir pembelajaran; (3) mencatat hasil 

observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan. Hasil dari 

observasi tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk uraian 

kalimat sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan siswa.  

 

3.6.2.2 Wawancara 

 Wawancara digunakan untuk mengambil data nontes, yaitu dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung pada akhir tiap siklus terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. Wawancara berpedoman pada lembar 

pedoman wawancara telah disiapkan oleh peneliti. 
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Wawancara dilakukan pada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, 

sedang, dan rendah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran dan kesulitan yang dialami siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung. Kegiatan wawancara dilakukan diluar jam pelajaran dan dilakukan 

setelah diketahui hasil yang diperoleh siswa. Wawancara dilakukan setelah siklus 

I dan siklus II. Untuk tiap siklus, siswa yang diwawancarai hanya tiga orang siswa 

dengan perincian: 1 siswa yang mendapat nilai tertinggi, 1 siswa yang mendapat 

nilai sedang, dan 1 siswa yang mendapat nilai rendah. 

 

3.6.2.3 Jurnal 

 Jurnal digunakan untuk mendapatkan data tentang respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. Jurnal dalam penelitian terdiri atas dua 

macam, yaitu jurnal yang diisi guru (peneliti) dan jurnal yang diisi oleh siswa. 

Pengisian jurnal dilakukan pada akhir tiap siklus yaitu siklus I dan siklus II. Jurnal 

ini diperlukan peneliti sebagai alat evaluasi dan refleksi pembelajaran. 

 

3.6.2.4 Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi digunakan memperoleh data nontes berupa foto yang 

terjadi dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture. Dokumentasi foto akan memperkuat 

bukti analisis pada setiap siklus. Pengambilan foto dilakukan pada tiap siklus, 

yaitu siklus I dan siklus II. Dari foto ini dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan 

gambar yang terlihat didalamnya.  
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Selain itu, data yang diambil melalui dokumentasi foto juga memperjelas 

data yang lain yang hanya terdeskripsikan melalui tulisan atau angka. Sebagai 

data penelitian, hasil dokumentasi foto ini selanjutnya dideskripsikan sesuai 

keadaan yang ada dan dipadukan dengan data-data yang lain.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif. Uraian tentang analisis kuantitatif dan analisis 

kualitatif sebagai berikut. 

 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

 Data ini diperoleh dari hasil menulis naskah drama satu babak melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and picture yang didapat oleh siswa. 

Analisis data hasil tes secara kuantitatif dihitung secara persentase melalui 

langkah-langkah berikut : (1) menghitung nilai komulatif dari seluruh aspek, (2) 

merekap nilai yang diperoleh siswa; (3) menghitung nilai rata-rata siswa; (4) 

menghitung persentase nilai akhir. 

 Setelah itu nilai direkap keseluruhannya, untuk dihitung nilai akhir. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai akhir keterampilan menulis 

naskah drama adalah sebagai berikut. 

Nilai Akhir = ∑ skor x bobot 

Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas dengan menggunakan penilaian rentang 

nilai maka menggunakan rumus berikut. 

Nilai rata-rata =  Jumlah nilai seluruh siswa 
Jumlah siswa
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Hasil perhitungan nilai rata-rata tes keterampilan menulis naskah drama 

satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture dari 

tes siklus I dan II dibandingkan dan dihitung berdasarkan rumus di atas. Dari hasil 

perbandingan tersebut akan diketahui peningkatan hasil menulis naskah drama 

satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

 Teknik kualitatif ini diperoleh dari data nontes, yaitu: observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Adapun langkah penganalisisan data 

kualitatif adalah sebagai berikut. 

1) Menganalisis lembar observasi yang telah diisi saat pembelajaran 

2) Menganalisis informasi yang didapat dari hasil wawancara. Data wawancara 

berfungsi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa. Dengan melakukan 

pendekatan melalui wawancara siswa akan lebih berani mengemukakan 

permasalahannya mengenai kemampuan menulis naskah drama.  

3) Menganalisis data dari dokumentasi berupa pendeskripsian fenomena yang 

muncul dalam foto. Foto digunakan sebagai bukti otentik proses 

pembelajaran. Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. 

4) Menyusun data dalam satuan-satuan 

5) Mengkategorikan data 
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Hasil analisis siklus I dan siklus II dibandingkan untuk mengetahui 

perubahan tingkah laku siswa. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui 

peningkatan perubahan tingkah laku siswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian diperoleh dari hasil tes dan nontes selama pembelajaran 

berlangsung. Hasil tes dan nontes terbagi atas dua siklus, yaitu siklus I dan siklus 

II. Hasil tes siswa berupa naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture, sedangkan hasil nontes siswa berupa laporan 

hasil observasi, wawancara, jurnal siswa dan guru, dan dokumentasi foto. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

 Kegiatan siklus I ini diuraikan tentang pelaksanaan pembelajaran menulis 

drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture 

yang terdiri atas data tes dan data nontes. Data tes diperoleh dari hasil 

keterampilan menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. Data nontes diperoleh dari laporan hasil 

observasi, hasil wawancara, hasil jurnal, dan hasil dokumentasi. Berikut ini 

disajikan hasil penelitian siklus I. 

 

4.1.1.1 Pembelajaran Menulis Naskah Drama Satu Babak melalui Media 

Kartu Gambar dengan Metode Picture And Picture Siklus I 

 Pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture pada siklus I dilaksanakan dalam dua 

pertemuan yang masing-masing terdiri atas tiga tahapan sesuai dengan rencana 

pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, guru 

78 
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mengondisikan dan melakukan apersepsi dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa mengenai pembelajaran menulis naskah drama yang 

akan dilaksanakan. Berdasarkan pedoman observasi, pada tahap ini siswa terlihat 

cukup antusias dalam pembelajaran. Interaksi yang baik juga terjalin antara guru 

dan siswa. Siswa bersedia menjawab pertanyaan saat guru bertanya jawab, namun 

beberapa siswa ada yang terlihat kurang memperhatikan dan asyik berbicara 

dengan teman sebangkunya. Respon positif siswa menjadi awal yang baik karena 

sebagian besar siswa terlihat antusias selama pembelajaran berlangsung. 

 Langkah pertama siswa diberi materi mengenai hakikat menulis naskah 

drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

Diawali dengan kegiatan tanya jawab mengenai unsur-unsur naskah drama dan 

kaidah penulisan naskah drama. Berdasarkan hasil observasi, beberapa siswa 

sudah dapat melaksanakan tanya jawab dengan baik meskipun ada beberapa siswa 

yang masih bergurau dengan teman dan ragu-ragu dalam menjawab. Langkah 

kedua, siswa diberikan contoh kartu gambar dan naskah drama yang berkaitan 

dengan kartu gambar tersebut. Bersama guru, siswa menganalisis unsur-unsur 

naskah drama dan penulisan naskah drama tersebut.  

 Langkah ketiga, siswa berkelompok 5-6 siswa dan setiap kelompok diberi 

kartu gambar 6 oleh guru. Suasana terlihat kondusif, walaupun ada beberapa 

siswa yang terlihat belum serius ketika berdiskusi menyusun setiap kartu gambar 

menjadi rangkaian cerita dan mengembangkannya menjadi sebuah kerangka 

naskah drama.  

 Langkah keempat, setiap kelompok mempresentasikan kerangka naskah 

drama beserta urutan kartu gambar yang telah disusun. Kepercayaan diri siswa 
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saat mempresentasikan kerangka naskah drama sudah mulai muncul, tetapi masih 

ada beberapa siswa yang belum percaya diri dan terlihat masih ragu ketika 

mempresentasikan kerangka naskah drama. Oleh karena itu, guru selalu memberi 

motivasi kepada siswa untuk lebih percaya diri. Sementara itu, sikap siswa yang 

lain juga masih belum bisa menghormati temannya. Masih ada siswa yang 

mengganggu dan menertawakan temannya yang sedang membacakan hasil 

pekerjaannya.  

 Langkah kelima, secara individu siswa menulis naskah drama berdasarkan 

kerangka naskah drama yang telah dibuat secara berkelompok. Ketika 

mengerjakan naskah drama, masih ada beberapa siswa yang belum serius ketika 

mengerjakan naskah drama. Dari hasil menulis naskah drama siswa masih 

ditemukan beberapa kekurangan diantaranya ada beberapa siswa yang belum 

menyelesaikan tugas menulis naskah drama saat guru menginstrusikan untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

 Langkah keenam, guru bertanya jawab dengan siswa tentang tugas 

menulis naskah drama. Saat kegiatan tanya jawab, beberapa siswa mengaku 

kesulitan mengembangkan dialog-dialog dalam naskah drama. Selain itu, dari 

hasil naskah drama yang ditulis, sebagian besar mengalami kesalahan penulisan 

ejaan dan huruf (kapital dan kecil) dan penggunaan petunjuk teknis. Oleh karena 

itu, guru menjelaskan kembali dan memberi penguatan tentang proses menulis 

naskah drama dan kaidah penulisan naskah drama melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture sehingga pada kegiatan menulis naskah drama 

berikutnya siswa dapat menulis naskah drama dengan lebih baik dan ini dijadikan 

sebagai hasil tes menulis naskah drama siklus I. Pada kegiatan penutup, siswa dan 
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guru melakukan refleksi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru pun 

memberi masukan terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni pada siklus I 

sudah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan rencana pembelajaran, hanya 

saja masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa siswa 

yang menunjukkan perilaku negatif selama mengikuti proses pembelajaran siklus 

I. Kekurangan-kekurangan yang muncul selama pembelajaran pada siklus I 

digunakan peneliti sebagai refleksi untuk melakukan perbaikan pada siklus II.  

 

4.1.1.2 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Siklus I 

 Hasil tes siswa siklus I merupakan hasil keterampilan siswa dalam menulis 

naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture. Siswa yang mengikuti tes keterampilan menulis naskah drama berjumlah 

34 siswa. Secara umum, hasil tes keterampilan menulis naskah drama pada siklus 

I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5 Analisis Hasil Tes Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus I 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-Rata 

Nilai 

1 Sangat baik 85-100 0 0 0 =2150 

     34 

=63,24 

(Kategori 

cukup) 

2. Baik 70-84 5 368 14,71 

3. Cukup 60-69 19 1230 55,88 

4. Kurang 0-59 10 552 29,41 

Jumlah  34 2150 100% 

 



82 
 

 

 

 Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis naskah 

drama siswa pada siklus I secara klasikal mencapai nilai rata-rata 63,24 dan 

berkategori cukup. Dari 34 siswa, tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

berkategori sangat baik, yaitu antara 85-100. Selanjutnya, terdapat 5 siswa 

(14,71%) yang memperoleh nilai berkategori baik, yaitu antara 70-84.  Terdapat 

19 siswa (55,88%) yang memperoleh nilai cukup, yaitu antara 60-69. Terdapat 10 

siswa (29,41%) yang memperoleh nilai kurang, yaitu antara 0-59. Oleh karena itu, 

masih diperlukan perbaikan agar persentase ketuntasan siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 2 Kedungwuni dalam menulis naskah drama memenuhi standar ketuntasan 

yang telah ditentukan. 

 Berdasarkan tabel, nilai antara 60-69 adalah nilai yang paling banyak 

diperoleh siswa dan nilai antara 85-100 adalah nilai yang paling sedikit diperoleh 

oleh siswa. Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena siswa sudah 

mampu menulis naskah drama sesuai dengan kartu gambar, mampu menghadirkan 

unsur naskah drama, mampu menggunakan kalimat efektif, serta mampu menulis 

naskah drama dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

 Siswa yang memperoleh nilai rendah pada tabel disebabkan oleh beberapa 

hal, yaitu 1) pengembangan dialog/percakapan dalam naskah drama, 2) 

kesesuaian latar yang belum lengkap, 3) penggunaan petunjuk teknis yang belum 

sesuai, 4) kaidah penulisan naskah drama yang kurang tepat, dan 5) kejelasan 

tokoh dan watak yang belum sesuai. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan 

tersebut, dilakukan beberapa tindakan, yaitu 1) menjelaskan kepada siswa tentang 

kaidah penulisan naskah drama, 2) membuat kartu gambar dengan variasi gambar 

yang lebih menarik agar siswa lebih mudah mengembangkannya dalam bentuk 
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naskah drama, 3) memberikan selingan-selingan hiburan agar siswa tidak merasa 

jenuh, 4) memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajar menulis naskah drama. 

Berikut ini disajikan diagram yang berisi daftar nilai siswa pada pembelajaran 

menulis naskah drama siklus I. 

Diagram 1  Hasil Tes Siklus I 
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   Nilai tes siklus I ini merupakan penjumlahan nilai dari tujuh aspek 

penilaian keterampilan menulis naskah drama yang meliputi 1) pengembangan 

alur, 2) kejelasan tokoh dan watak, 3) pengembangan dialog/percakapan, 4) 

kesesuaian latar, 5) kesesuaian tema dan amanat, 6) kaidah penulisan naskah 

drama. Untuk lebih rinci, hasil tes siklus I tiap-tiap aspek penilaian tes 

keterampilan menulis naskah drama diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 6 Rata-Rata Perolehan Nilai Tiap Aspek Pada Siklus I 

No. Aspek Penilaian Kategori 
Nilai  

Rata-Rata 

1. Pengembangan alur Baik 80 

2. Kejelasan tokoh dan watak Baik 72,94 

3. Pengembangan dialog/percakapan Kurang 55,29 

4. Kesesuaian latar Cukup 61,76 
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5. Kesesuaian tema dan  amanat Baik 87,06 

6. Penggunaan petunjuk teknis Cukup 61,18 

7. Kaidah penulisan naskah drama Kurang 39,41 

Jumlah nilai rata-rata Cukup 63,24 

 
  

4.1.1.2.1 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Pengembangan Plot/Alur 

 Penilaian aspek pengembangan alur dalam naskah drama difokuskan pada 

pengembangan alur sesuai dengan kartu gambar yang telah disusun siswa. Hasil 

perolehan skor pada aspek pengembangan alur cerita dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 7 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Pengembangan Alur 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 20 10 200 29,41 544 x 100 

680 

=80 

(Kategori 

baik) 

2. Baik  16 14 224 41,18 

3. Cukup  12 10 120 29,41 

4. Kurang  8 0 0 0 

5. Sangat kurang 4 0 0 0 

Jumlah 34 544 100 

  
Pada tabel menunjukkan bahwa keterampilan menulis naskah drama aspek 

pengembangan alur ada 10 siswa yang mencapai skor maksimal yaitu 20. 

Kategori baik dengan skor 16 dicapai oleh 14 siswa. Kategori cukup dengan skor 

12 dicapai oleh 10 siswa. Untuk kategori kurang dan sangat kurang, tidak ada 

satupun siswa yang memperoleh skor pada kategori tersebut. Jadi, nilai rata-rata 

secara klasikal untuk aspek pengembangan alur adalah 80 atau dalam kategori 

baik.  
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4.1.1.2.2 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Kejelasan Tokoh dan 

Watak 

 Penilaian aspek kejelasan tokoh dan watak dalam naskah drama 

difokuskan pada karakter tokoh yang digambarkan secara jelas dan sesuai dengan 

kartu gambar. Hasil penilaian aspek kejelasan tokoh dan watak dalam naskah 

drama dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Kejelasan Tokoh dan Watak  

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 10 6 60 17,65 248 x 100 

340 

=72,94 

(Kategori 

baik) 

2. Baik  8 10 80 29,41 

3. Cukup  6 18 108 52,94 

4. Kurang  4 0 0 0 

5. Sangat kurang 2 0 0 0 

Jumlah 34 248 100 

 
 Pada tabel menunjukkan bahwa keterampilan menulis naskah drama untuk 

aspek kejelasan tokoh dan watak melalui kartu gambar sudah ada yang sudah 

mencapai skor maksimal. Kategori sangat baik dengan skor 10 dicapai 6 siswa. 

Kategori baik dengan skor 8 dicapai 10 siswa. Kategori cukup dengan skor 6 

dicapai 18 siswa. Untuk kategori kurang dan sangat kurang tidak ada siswa yang 

termasuk kategori tersebut. Secara klasikal aspek kejelasan tokoh dan watak  

mencapai nilai rata-rata 72,92 atau berkategori baik. 

 

4.1.1.2.3 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Pengembangan 

Dialog/Percakapan 

Penilaian aspek pengembangan dialog/percakapan dalam naskah drama 

difokuskan pada kesesuaian dengan kartu gambar. Hasil penilaian aspek 
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pengembangan dialog/percakapan dalam naskah drama dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 9 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Pengembangan Dialog/ 

Percakapan  

No. Kategori Skor Frekuensi
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 20 1 20 2,94 376 x 100 

680 

=55,29 

(Kategori 

kurang) 

2. Baik  16 3 48 8,83 

3. Cukup  12 19 228 55,88 

4. Kurang  8 9 72 26,47 

5. Sangat kurang 4 2 8 5,88 

Jumlah  34 376 100 

 
 Pada tabel tersebut dapat diketahui hasil tes keterampilan menulis naskah 

drama siswa pada aspek pengembangan dialog/percakapan. Siswa yang mencapai 

kategori sangat baik yaitu skor 20 ada 1 siswa. Kategori baik dengan skor 16 

dicapai oleh 3 siswa. Kategori cukup dengan skor 12 dicapai oleh 19 siswa. 

Kategori kurang dengan skor 8 dicapai oleh 9 siswa. Kategori sangat kurang 

dengan skor 4 dicapai oleh 2 siswa. Jadi, nilai rata-rata secara klasikal untuk 

aspek pengembangan dialog/percakapan sebesar 55,29 atau kategori kurang.  

 

4.1.1.2.4 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Kesesuaian Latar 

 Penilaian aspek kesesuaian latar dalam naskah drama difokuskan pada 

penggambaran latar yang meliputi 3 aspek (tempat, waktu, suasana) yang 

diuraikan secara jelas dengan cerita pada kartu gambar. Hasil perolehan nilai pada 

aspek kesesuaian latar dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 10 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Kesesuaian Latar 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 10 1 10 2,94 210 x 100 

340 

= 61,76 

(Kategori 

cukup) 

2. Baik  8 7 56 20,59 

3. Cukup  6 20 120 58,82 

4. Kurang  4 6 24 17,65 

5. Sangat kurang 2 0 0 0 

Jumlah 34 210 100 

 
 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan menulis 

naskah drama pada aspek kesesuaian latar masih perlu ditingkatkan. Nilai rata-

rata pada aspek ini termasuk dalam kategori cukup yaitu 61,76. Skor 10 

berkategori sangat baik dicapai oleh 1 siswa. Skor 8 berkategori baik dicapai oleh 

7 siswa. Skor 6 berkategori cukup dicapai oleh 20 siswa. Skor 4 berkategori 

kurang dicapai oleh 6 siswa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian 

besar siswa termasuk kategori cukup.   

 

4.1.1.2.5 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Kesesuaian Tema dan 

Amanat 

 Penilaian menulis naskah drama aspek kesesuaian tema dan  amanat 

difokuskan pada kesesuaian tema dan amanat dalam naskah drama sesuai dengan 

cerita dalam gambar. Hasil perolehan nilai pada aspek kesesuaian tema dan  

amanat dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 11 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Kesesuaian Tema dan  

Amanat 

No. Kategori Skor Frekuensi
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 10 12 120 35,29 296 x 100 

340 

 

=87,06 

(Kategori 

sangat baik) 

2. Baik  8 22 176 64,71 

3. Cukup  6 0 0 0 

4. Kurang  4 0 0 0 

5. Sangat kurang 2 0 0 0 

Jumlah 34 296 100 

  
Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata aspek 

kesesuaian tema dan  amanat dalam menulis naskah drama siswa mencapai skor 

rata-rata 87,06 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Perolehan nilai dalam 

kategori sangat baik dicapai oleh 12 siswa. Kategori baik dicapai oleh 22 siswa. 

Kategori cukup, kurang dan sangat kurang tidak ada siswa yang memperolehnya. 

 

4.1.1.2.6 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Penggunaan Petunjuk 

Teknis 

 Penilaian aspek penggunaan petunjuk teknis difokuskan pada petunjuk 

teknis yang digunakan sesuai dengan dialog tokoh. Hasil perolehan skor pada 

aspek penggunaan petunjuk teknis dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 12 Perolehan Nilai Aspek Penggunaan Petunjuk Teknis 

No. 
Kategori Skor Frekuensi

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 10 3 30 8,82 208 x 100 

340 

 

=61,18 

(Kategori 

cukup) 

2. Baik  8 3 24 8,82 

3. Cukup  6 22 132 64,71 

4. Kurang  4 5 20 14,71 

5. Sangat kurang 2 1 2 2,94 

Jumlah 34 208 100 

 
 Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata aspek penggunaan 

petunjuk teknis dalam menulis naskah drama siswa mencapai skor rata-rata 61,18 

dan termasuk kategori cukup. Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai 

oleh 3 siswa. Kategori baik dicapai oleh 3 siswa. Kategori cukup dicapai oleh 22 

siswa. Kategori kurang dicapai oleh 5 siswa dan kategori sangat kurang dicapai 

oleh 1 siswa.  

 

4.1.1.2.7 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Kaidah Penulisan Naskah 

Drama 

 Penilaian aspek kaidah penulisan naskah drama difokuskan pada 

pengenalan tokoh, prolog dan epilog, penggunaan tanda baca, dan kelengkapan 

unsur naskah drama. Hasil perolehan skor pada aspek kaidah penulisan naskah 

drama dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 13 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Kaidah Penulisan Naskah 

Drama 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 20 0 0 0 268 x 100 

680 

 

=39,41 

(Kategori 

kurang) 

2. Baik  16 0 0 0 

3. Cukup  12 4 48 11,76 

4. Kurang  8 25 200 73,53 

5. Sangat kurang 4 5 20 14,71 

Jumlah 34 268 100 

 
 Data tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata aspek ketepatan tanda 

baca dalam menulis naskah drama siswa mencapai skor rata-rata 39,41 dan 

termasuk dalam kategori kurang. Hasil menunjukkan tidak ada siswa yang masuk 

dalam kategori sangat baik dan baik. Kategori cukup dengan skor 12 dicapai oleh 

4 siswa. Kategori kurang dengan skor 8 diperoleh 25 siswa. Kategori sangat 

kurang dengan skor 4 dicapai oleh 5 siswa. 

 

4.1.1.3 Hasil Nontes Siklus I 

 Data penelitian hasil nontes pada siklus I diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal siswa maupun jurnal guru, dan dokumentasi foto pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian nontes pada siklus I diuraikan secara 

jelas sebagai berikut. 

 

4.1.1.3.1 Hasil Observasi 

 Hasil nontes pada siklus I yaitu hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti kepada siswa. Observasi ini dilakukan pada saat pembelajaran menulis 
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naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture berlangsung pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. Aspek 

yang dinilai dalam observasi ini yaitu berupa perilaku positif dan perilaku negatif 

siswa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 14 Hasil Observasi Siklus I 

No. Fokus Observasi F % 
Kategori 

SB B C K SK

1. Siswa siap mengikuti pembelajaran 

(tidak ramai, diam ditempat duduk, dan 

sudah mempersiapkan alat tulis) 

25 73,53  V    

2. Siswa antusias dalam memerhatikan 

penjelasan guru. 
24 70,6  V    

3. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru. 8 23,53     V 

4. Siswa berpartisipasi aktif dalam 

kelompok. 
30 88,24 V     

5. Siswa menulis naskah drama dengan 

bersungguh-sungguh. 
24 70,6  V    

6. Siswa berani mempresentasikan hasil 

tulisannya di depan kelas. 
19 55,88    V  

 
Keterangan: 

No. Kategori Indikator 

1. Sangat Baik (SB) Jika ≥ 85% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati 

2. Baik (B) Jika 70-84% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati

3. Cukup (C) Jika 60-69% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati

4. Kurang (K) Jika 50-59% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati

5. Sangat Kurang (SK) Jika ≤49% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati 

 
 Uraian tabel tersebut merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh guru 

pada siswa. Berdasarkan data pada tabel dapat disimpulkan apabila hasil 
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menunjukkan berkategori sangat baik maka siswa menunjukkan gejala aspek yang 

diamati sangat tinggi, tetapi apabila hasil menunjukkan berkategori sangat kurang 

maka siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati sangat rendah dan hal 

tersebut menimbulkan perilaku negatif siswa. 

 Pada pembelajaran menulis naskah drama siklus I ini siswa terlihat siap 

mengikuti pembelajaran (tidak ramai, diam di tempat duduk, dan sudah 

mempersiapkan alat tulis) menunjukkan kategori baik dengan frekuensi 25 siswa 

atau 73,53%, sedangkan siswa yang belum siap mengikuti pembelajaran yaitu 

dengan frekuensi 9 siswa atau 26,47% yang masih berbicara sendiri dengan teman 

sebangku dan belum mempersiapkan alat tulis. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar tersebut. 

 

Gambar 1 Kesiapan Siswa Mengikuti Pembelajaran 

 Keantusiasan siswa ketika memerhatikan penjelasan guru menunjukkan 

kategori baik yaitu sebanyak 24 siswa atau 70,6%, sedangkan siswa yang belum 

antusias dalam memerhatikan penjelasan guru yaitu 10 siswa atau 29,41%. Hal itu 

tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2 Keantusiasan Siswa dalam Memerhatikan Penjelasan Guru 

 Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru menunjukkan kategori 

sangat kurang, yaitu sebanyak 8 siswa atau 23,53%, sedangkan siswa yang belum 

berani dalam pertanyaan guru yaitu 26 siswa atau 76,47%. Keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 3 Siswa Aktif Menjawab Pertanyaan Guru 



94 
 

 

 

 Keaktifan siswa berpartisipasi dalam kelompok tergolong dalam kategori 

sangat baik. Terbukti dari hasil observasi sebanyak 30 siswa atau 88,24% siswa 

aktif dalam tugas kelompok, sedangkan siswa yang kurang aktif dalam kelompok 

sebanyak 4 siswa atau 11,76%. Hal tersebut disebabkan siswa masih bingung 

menyusun gambar sehingga siswa hanya memerhatikan teman sekelompoknya 

dalam menyusun gambar. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4 Siswa Berpartisipasi Aktif Dalam Kelompok  

 Kesungguhan siswa dalam menulis naskah drama sudah tergolong kategori 

baik. Terbukti dari hasil observasi sebesar 24 siswa atau 70,6% siswa yang 

bersungguh-sungguh dalam menulis naskah drama, sedangkan 10 siswa atau 

29,41% siswa yang kurang bersungguh-sungguh dan masih terlihat bingung dalam 

menulis naskah drama. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 5 Siswa Bersungguh-Sungguh dalam Menulis Naskah Drama 

 Keberanian siswa mempresentasikan hasil tulisannya didepan kelas masih 

tergolong kategori kurang. Terbukti dari hasil observasi sebanyak 19 siswa atau 

55,88% yang berani mempresentasikan hasil tulisannya, sedangkan 15 siswa atau 

44,12% siswa belum berani mempresentasikan hasil tulisan karena siswa masih 

merasa takut dan tidak percaya diri dalam mempresentasikan hasil tulisannya di 

depan kelas karena merasa malu dihadapan teman-temannya. Kegiatan tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 6 Siswa Berani Mempresentasikan Hasil Tulisan 
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4.1.1.3.2 Hasil Wawancara 

 Hasil nontes yang berupa wawancara dilakukan setelah selesai 

pembelajaran dan setelah memperoleh hasil tes pada siklus I. Peneliti melakukan 

wawancara terhadap tiga siswa yaitu satu siswa yang memperoleh nilai tinggi, 

satu siswa yang memperoleh nilai sedang, dan satu siswa yang memperoleh nilai 

rendah. Kegiatan wawancara dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mengetahui 

tanggapan atau respon siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

 Siswa yang memperoleh nilai tertinggi mengaku masih kesulitan dalam 

mengamati dan merangkai gambarnya. Kendala yang dihadapi yaitu ketika 

melihat gambar-gambar tersebut untuk menciptakan kalimat dialog yang sesuai 

dengan kartu gambar. Perasaaan siswa senang ketika mengikuti pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture karena dalam pembelajaran menulis naskah drama 

sebelumnya siswa belum pernah menggunakan media dalam menulis naskah 

drama. 

 Siswa yang memperoleh nilai tertinggi mengaku paham dengan materi 

yang diberikan oleh guru. Menurut siswa tersebut, cara guru dalam menjelaskan 

materi tidak terlalu panjang karena siswa sendiri sudah mengetahui bagaimana 

menulis naskah drama. Pendapat siswa mengenai media kartu gambar dan metode 

picture and picture yaitu dapat mengatasi kesulitan yang selama ini dialami dalam 

menulis naskah drama, terutama dalam menentukan alur cerita, karena dengan 

adanya media kartu gambar siswa lebih mudah dalam menulis naskah drama. 

Saran siswa untuk pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya yaitu gambar 
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yang digunakan pada kartu gambar sebaiknya lebih diperjelas lagi dan lebih 

menarik minat siswa dalam menulis naskah drama. 

 Siswa yang memperoleh nilai sedang mengaku masih merasa kesulitan 

dalam menyusun media kartu gambar dan mengembangkan dialog dalam menulis 

naskah drama karena menurutnya gambar yang disajikan masih membingungkan. 

Perasaan siswa  senang ketika pembelajaran menulis naskah drama melalui media 

kartu gambar dengan metode picture and picture, karena menurutnya hal tersebut 

menambah pengetahuan tentang media dan metode yang dapat digunakan dalam 

menulis naskah drama. 

 Pemahaman siswa yang memperoleh nilai sedang mengaku paham dengan 

materi yang diberikan oleh guru. Menurutnya cara guru dalam memberikan materi 

menyenangkan dan mudah dipahami. Pendapat siswa mengenai media kartu 

gambar dan metode picture and picture dalam pembelajaran menulis naskah 

drama sangat menarik, karena siswa baru pertama kali menggunakan media kartu 

gambar dan metode picture and picture dalam menulis naskah drama. Saran siswa 

mengenai pembelajaran menulis naskah drama melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture yang akan datang yaitu menggunakan gambar 

yang lebih menarik. 

 Siswa yang memperoleh nilai terendah mengaku masih kesulitan dalam 

menyusun kartu gambar menjadi sebuah cerita dan mengembangkan dialog 

menjadi sebuah naskah drama. Perasaan siswa senang ketika pembelajaran 

menulis naskah drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture. Pemahaman siswa terhadap materi menulis naskah drama yang diberikan 

oleh guru masih bingung. Menurutnya penyampaian materi yang diberikan oleh 
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guru terlalu cepat sehingga sulit untuk dipahami. Pendapat siswa  mengenai media 

kartu gambar dan metode picture and picture dalam pembelajaran menulis naskah 

drama merupakan hal yang menyenangkan. Saran yang diberikan siswa untuk 

pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya yaitu menggunakan gambar yang 

lebih jelas dan mudah dipahami jalan ceritanya. 

 

4.1.1.3.3 Hasil Jurnal 

 Hasil penelitian nontes yang berupa jurnal diambil dari jurnal guru dan 

jurnal siswa. Jurnal yang diisi oleh guru maupun siswa ini berfungsi sebagai 

refleksi diri. Jurnal dibuat oleh peneliti untuk mengetahui respon siswa tentang 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. 

a. Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi uraian pendapat seluruh kejadian yang dilihat dan 

dirasakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peristiwa yang 

menjadi objek sasaran dalam jurnal guru yaitu 1) bagaimana kesiapan siswa 

ketika pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture, 2) bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture, 3) bagaimana perilaku siswa ketika 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture, 4) bagaimana keaktifan siswa ketika 

pembelajaran menulis naskah drama melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture, 5) fenomena atau kejadian apa saja yang muncul ketika 
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pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture berlangsung dengan baik. Kesiapan siswa menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa sudah siap ketika pembelajaran menulis naskah drama akan 

berlangsung. Beberapa siswa sudah mempersiapkan buku dan alat tulis, namun 

ada juga beberapa siswa yang terlihat masih bercanda dengan teman sebangku dan 

mengganggu temannya. 

Respon siswa saat pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru atau peneliti. Siswa terlihat 

tertarik dengan adanya media dan metode yang dihadirkan guru. Hal tersebut 

disebabkan karena pada pembelajaran sebelumnya di sekolah jarang sekali guru 

menggunakan media dalam pembelajaran.  

Perilaku siswa saat pembelajaran menunjukkan ketika siswa berkelompok, 

partisipasi siswa dalam  menyusun kartu gambar dan membuat kerangka naskah 

drama sangat baik. Siswa bisa bekerjasama dengan temannya dalam menyusun 

kartu gambar dan suasana yang tercipta saat pembelajaran kondusif. Namun, 

ketika berkelompok masih ada siswa yang belum berpartisipasi dalam kelompok. 

Beberapa siswa terlihat bingung bagaimana cara menyusun kartu gambar menjadi 

sebuah cerita. 

Keaktifan siswa saat pembelajaran ditunjukkan ketika guru mengajukan 

pertanyaan. Ada beberapa siswa yang berani angkat tangan dan menjawab 

pertanyaan guru. Namun, ada juga siswa yang hanya tersenyum ketika guru 
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memberikan pertanyaan. Keaktifan siswa juga mulai tampak ketika 

mempresentasikan hasil menulis kerangka naskah drama yang ditulis secara 

kelompok. Dalam satu kelompok terlihat tidak semua siswa percaya diri dalam 

membacakan hasil tulisannya. Hal tersebut dikarenakan siswa masih malu dan 

takut ditertawakan temannya.  

Fenomena-fenomena yang muncul yaitu siswa terlihat masih asing dengan 

hadirnya media kartu gambar dalam pembelajaran menulis naskah drama. Begitu 

mereka melihat kartu gambar, siswa masih bingung mengurutkan atau mengatur 

posisi gambar sesuai dengan urutan alur. Walaupun demikian, siswa tetap antusias 

dalam pembelajaran karena diawali dengan kegiatan berkelompok. Mereka 

berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas kelompok. Setelah menyelesaikan 

tugas kelompok, mereka berantusias untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

Dengan adanya media dan metode ini siswa merasa lebih mudah dalam membuat 

naskah drama tetapi juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

menyelesaikannya. 

b. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa berisi pendapat atau tanggapan siswa mengenai proses 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. Berbagai pertanyaan diperlukan untuk 

mengetahui pendapat dan tanggapan siswa dalam pembelajaran ini. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 15 Hasil Analisis Jurnal Siswa Siklus I 

No. Pertanyaan Jawaban 
Siklus I 

F % 

1. Apakah materi menulis naskah drama 

yang diberikan oleh guru mudah 

dipahami? 

• Mudah dipahami 27 79,41 

• Sulit dipahami 7 20,59 

2. Bagaimana pendapat kalian mengenai 

media kartu gambar dan metode 

picture and picture dalam 

pembelajaran menulis naskah drama? 

• Mengatasi kesulitan 

menulis naskah drama 
26 76,47 

• Memunculkan 

kreativitas baru 
8 23,52 

3. Kesulitan apa saja yang kalian alami 

ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture? 

• Menyusun gambar 
20 58,82 

• Mengembangkan 

dialog 
12 35,29 

• Tidak mengalami 

kesulitan 
2 5,88 

4. Bagaimana perasaan kalian ketika 

mengikuti pembelajaran menulis 

naskah drama melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and 

picture? 

• Senang  
30 88,23 

• Tidak senang  
4 11,76 

5. Apa saran kalian terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama 

selanjutnya? 

• Menggunakan metode 

yang lebih baik 
19 55,88 

• Menggunakan media 

yang lebih mudah 
10 29.41 

• Tidak ada saran 5 14,71 

  
Data tersebut menunjukkan bahwa 27 siswa atau 79,41% menyatakan 

materi tentang menulis naskah drama yang telah diberikan peneliti mudah 

dipahami dan menarik karena dibantu dengan media kartu gambar dan 7 siswa 

atau 20,59% mengatakan masih merasa kesulitan karena materi yang diberikan 
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terlalu banyak dan membingungkan. Pendapat siswa mengenai media kartu 

gambar dan metode picture and picture dalam pembelajaran menulis naskah 

drama yaitu 26 siswa atau 76,47% mengatakan media dan metode tersebut 

membantu kesulitan siswa dalam menulis naskah drama, sedangkan 8 siswa atau 

23,52% mengatakan bahwa media dan metode tersebut dapat memunculkan 

kreativitas baru dalam menulis naskah drama. 

 Kesulitan yang dialami siswa ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dan metode picture and picture, yaitu 20 siswa atau 

58,82% mengatakan kesulitan menyusun kartu gambar menjadi sebuah cerita. 

Kemudian 12 siswa atau 35,29% mengatakan kesulitan mengembangkan dialog 

dalam sebuah naskah drama dan 2 siswa atau 5,88% tidak mengalami kesulitan. 

 Perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis naskah drama 

yaitu 30 siswa atau 88,23% mengatakan senang ketika mengikuti pembelajaran 

karena dari pembelajaran menggunakan media kartu gambar dan metode picture 

and picture siswa tidak harus terpaku mendengarkan penjelasan guru saja 

(ceramah) dan siswa dalam hal ini bisa saling bertukar pikiran dengan temannya. 

Kemudian 4 siswa atau 11,76% mengatakan tidak senang karena dari awal mereka 

memang tidak menyukai pembelajaran menulis naskah drama. 

 Saran siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya, 

yaitu 19 siswa atau 55,88% mengatakan untuk pembelajaran menulis naskah 

drama selanjutnya menggunakan metode yang lebih menarik dan menantang, jadi 

siswa tidak merasa bosan. Kemudian 10 siswa atau 29,41% mengatakan untuk 

pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya menggunakan media yang lebih 
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praktis dan mudah dipahami siswa, dan 5 siswa atau 14,71% tidak memberikan 

saran. 

 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

 Hasil tes menulis naskah drama pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 

63,24. Dari perolehan tersebut belum dikatakan tuntas karena belum memenuhi 

target yang dikehendaki peneliti yaitu nilai rata-rata sebesar 70 dan hasil yang 

dicapai pada siklus I ini masih dalam kategori cukup. Oleh karena itu, peneliti 

akan melakukan penelitian siklus II untuk memperbaiki kekurangan yang ada 

pada siklus I. Perolehan nilai rata-rata tersebut merupakan nilai penjumlahan yang 

dilihat dari aspek-aspek penilaian yang telah ditentukan.  

Pada aspek pengembangan alur mencapai skor rata-rata 80 dan termasuk 

dalam kategori baik. Aspek kejelasan tokoh dan watak mencapai skor rata-rata 

72,94 dan termasuk dalam kategori baik. Aspek pengembangan dialog/percakapan 

mencapai skor rata-rata 55,29 dan termasuk dalam kategori kurang. Aspek 

kesesuaian latar mencapai skor rata-rata 61,76 dan termasuk dalam kategori 

cukup. Aspek kesesuaian tema dan amanat mencapai skor rata-rata 87,06 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Aspek penggunaan petunjuk teknis 

mencapai skor rata-rata 61,18 dan termasuk dalam kategori cukup. Aspek kaidah 

penulisan naskah drama mencapai skor rata-rata 39,41 dan termasuk dalam 

kategori kurang. 

 Dari hasil penelitian siklus I ini dapat diketahui kesulitan yang masih 

dialami siswa dalam menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture yaitu pada aspek ketepatan ejaan dan 
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penggunaan huruf (kapital dan kecil). Pada aspek ini mencapai skor rata-rata 

39,41 dan masih termasuk dalam kategori kurang. Perolehan skor pada aspek ini 

merupakan skor paling rendah yang benar-benar harus ditingkatkan. Penyebab 

rendahnya skor pada aspek kaidah penulisan naskah drama yaitu pengenalan 

tokoh yang belum sesuai, prolog dan epilog belum disertakan dalam naskah, 

penggunaan tanda baca yang kurang tepat, dan kelengkapan unsur naskah drama 

yang belum sesuai. 

 Hasil nontes siswa dapat diketahui dari hasil observasi, wawancara, jurnal 

siswa maupun jurnal guru, dan dokumentasi foto pada saat pembelajaran 

berlangsung. Dari hasil observasi diketahui perilaku siswa saat mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture dapat dikatakan baik namun masih terdapat 

perilaku siswa yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, yaitu keaktifan siswa 

dalam menjawab pertanyaan guru. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru hanya 

terdapat 8 siswa atau 23,53%. Hal tersebut disebabkan siswa merasa takut dan 

malu apabila salah menjawab pertanyaan dari guru. 

 Hasil wawancara dihasilkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi, 

sedang, dan terendah. Hasil wawancara dari ketiga siswa mengatakan bahwa 

mereka masih mengalami kesulitan dalam mencermati dan menyusun kartu 

gambar dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 

kartu gambar dan metode picture and picture.  

 Kesulitan yang dialami oleh siswa yang memperoleh nilai tertinggi, 

sedang, dan rendah hampir sama. Mereka mengaku kesulitan dalam mengamati 

dan mencermati gambar. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam menyusun kartu 
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gambar menjadi sebuah gambar karena gambar yang disajikan membingungkan. 

Kemudian, kesulitan lain yang dialami adalah kesulitan mengembangkan dialog 

dalam sebuah naskah drama.  

 Hasil jurnal guru mengatakan bahwa respon siswa saat pembelajaran 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menunjukkan kesiapannya ketika 

pembelajaran menulis naskah drama akan berlangsung. hanya beberapa siswa 

yang terlihat masih bercanda dan mengganggu temannya. Respon siswa 

menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan materi yang telah disampaikan oleh 

guru atau peneliti. Siswa tertarik dengan media dan metode yang dihadirkan oleh 

guru. 

Perilaku siswa dalam berkelompok menunjukkan adanya partisipasi siswa 

dalam  menyusun kartu gambar dan membuat kerangka naskah drama sangat baik. 

Siswa bisa bekerjasama dengan temannya dalam menyusun kartu gambar. 

Keaktifan siswa saat pembelajaran ditunjukkan ketika guru mengajukan 

pertanyaan. Hanya sebagian kecil siswa yang berani angkat tangan dan menjawab 

pertanyaan guru.  

Keaktifan siswa mulai tampak ketika mempresentasikan hasil menulis 

kerangka naskah drama yang ditulis secara kelompok. Fenomena-fenomena yang 

muncul yaitu siswa terlihat masih asing dengan hadirnya media kartu gambar 

dalam pembelajaran menulis naskah drama. Begitu mereka melihat kartu gambar, 

siswa masih bingung mengurutkan atau mengatur posisi gambar sesuai dengan 

urutan alur. Walaupun demikian, siswa tetap antusias dalam pembelajaran. 

Dengan adanya media dan metode ini siswa merasa lebih mudah dalam membuat 

naskah drama. 
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 Hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa  7 siswa atau 20,59% mengatakan 

belum memahami materi yang diberikan oleh guru karena materi yang diberikan 

terlalu banyak dan membingungkan. Kesulitan lain yang dialami siswa ketika 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dan 

metode picture and picture, yaitu 20 siswa atau 58,82% mengatakan kesulitan 

menyusun kartu gambar menjadi sebuah cerita. Kemudian 12 siswa atau 35,29% 

mengatakan kesulitan mengembangkan dialog dalam sebuah naskah drama. Dari 

sini peneliti berusaha menjelaskan secara mendetail mengenai naskah drama dan 

unsur-unsur naskah drama.  

 Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, yang harus 

dilakukan peneliti pada pembelajaran siklus II yaitu 1) peneliti memberikan 

penekanan materi mengenai kaidah penulisan naskah drama kelada siswa, 2) 

peneliti berusaha untuk memberikan motivasi penuh kepada siswa dan merubah 

perilaku dalam melakukan interaksi dengan siswa supaya hubungan peneliti 

dengan siswa menjadi lebih akrab agar siswa tidak merasa malu ataupun 

canggung dalam mempresentasikan hasil tulisan dan bertanya dengan guru, 3) 

peneliti melakukan tindakan untuk mengganti gambar yang lebih jelas pada media 

pembelajaran menulis naskah drama siklus II supaya siswa tidak kesulitan dalam 

menyusun gambar, 4) peneliti akan melakukan penyederhanaan materi pada siklus 

II dan diharapkan siswa tidak merasa bingung, sehingga siswa dapat terpusat 

sepenuhnya pada pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 

kartu gambar dengan metode picture and picture.  
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

 Pembelajaran menulis naskah drama pada siklus II merupakan perbaikan 

dan pemecahan masalah yang dihadapi pada siklus I dalam pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture. Hasil penelitian dalam pembelajaran menulis naskah drama pada siklus II 

juga berupa hasil dari data tes dan nontes. Data tes diambil dari hasil menulis 

naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture.  Data nontes diperoleh dari laporan hasil observasi, wawancara, jurnal 

siswa dan guru, dan dokumentasi foto. Berikut ini disajikan hasil penelitian siklus 

II. 

 

4.1.2.1 Pembelajaran Menulis Naskah Drama Satu Babak melalui Media 

Kartu Gambar dengan Metode Picture And Picture Siklus II 

 Pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture pada siklus II juga dilaksanakan dalam 

dua pertemuan masing-masing terdiri atas tiga tahap sesuai dengan rencana 

pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 

 Pada tahap pendahuluan, guru memulai dengan mengondisikan siswa agar 

siap menerima pembelajaran. Kemudian, guru melakukan apersepsi dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran pertemuan sebelumnya. 

Pada tahap ini siswa terlihat lebih antusias dalam pembelajaran. Siswa bersedia 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru.   

 Berdasarkan hasil menulis naskah drama siklus I, pada tahap inti diawali 

dengan pemberian materi mengenai unsur-unsur naskah drama dan kaidah 

penulisan naskah drama. Siswa juga diberikan motivasi agar merubah perilaku 
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dalam berinteraksi dengan teman sekelompoknya. Langkah kedua, siswa 

berkelompok 5-6 siswa dan setiap kelompok diberi 6 kartu gambar oleh guru. 

Dalam siklus II ini, suasana terlihat lebih kondusif daripada siklus I. Setiap 

kelompok berdiskusi menyusun kartu gambar menjadi rangkaian cerita dan 

mengembangkannya menjadi sebuah kerangka naskah drama. 

 Langkah ketiga, setiap kelompok mempresentasikan kerangka naskah 

drama beserta urutan kartu gambar yang telah mereka susun. Pada siklus II ini 

siswa lebih percaya diri dan tidak terlihat canggung dalam mempresentasikan 

hasil karya mereka. Langkah keempat, secara individu siswa menulis naskah 

drama berdasarkan kerangka naskah drama yang telah dibuat secara kelompok. 

Pada tahap ini siswa terlihat bersungguh-sungguh dalam menulis naskah drama. 

Walaupun masih ada beberapa siswa yang masih bergurau dengan temannya 

ketika mengerjakan naskah drama.  

 Langkah kelima, setiap siswa menukarkan naskah drama yang telah 

dibuatnya dengan siswa lain untuk diberi tanggapan mengenai kaidah penulisan 

naskah drama. Setelah diberi tanggapan, siswa menyunting naskah drama yang 

telah diberi tanggapan oleh temannya. Hasil karya yang telah disunting dijadikan 

sebagai hasil tes siklus II. Kegiatan akhir, guru melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni pada 

siklus II sudah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan perencanaan 
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pembelajaran siklus II. Pembelajaran pada siklus II juga sudah mengalami 

perubahan dan lebih baik dibandingkan dengan siklus I. Secara keseluruhan, 

kegiatan yang dilakukan pada siklus II merupakan kegiatan untuk perbaikan 

dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

 

4.1.2.2 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Siklus II 

 Hasil tes siswa siklus II merupakan hasil keterampilan siswa dalam 

menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture. Siswa yang mengikuti tes keterampilan menulis naskah 

drama berjumlah 34 siswa. Secara umum, hasil tes keterampilan menulis naskah 

drama pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 16 Analisis Hasil Tes Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus II 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor  

Persentase 

(%) 

Rata-Rata 

Nilai 

1 Sangat baik 85-100 2 176 5,88 =2508 

     34 

=73,76 

(Kategori 

cukup) 

2. Baik 70-84 28 2070 82,35 

3. Cukup 60-69 4 262 11,76 

4. Kurang 0-59 0 0 0 

Jumlah  34 2508 100% 

 
 Data pada tabel tersebut menunjukkan hasil tes keterampilan menulis 

naskah drama pada siklus II secara klasikal mencapai nilai rata-rata 73,76. Dari 34 

siswa, 2 siswa atau 5,88% yang memperoleh nilai berkategori sangat baik, yaitu 

antara 85-100. Terdapat 28 siswa atau 82,35% yang memperoleh nilai berkategori 

baik, yaitu antara 70-84. Kemudian, ada 4 siswa atau 11,76% yang memperoleh 

nilai berkategori cukup, yaitu antara 60-69. Berdasarkan hasil tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 
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Kedungwuni dalam menulis naskah drama memenuhi standar ketuntasan yang 

telah ditentukan yaitu 70. Berikut ini disajikan diagram yang berisi daftar nilai 

pada pembelajaran menulis naskah drama siklus II. 

Diagram 2 Hasil Tes Siklus II 
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 Nilai tes siklus II ini merupakan penjumlahan nilai dari tujuh aspek 

penilaian keterampilan menulis naskah drama yang meliputi 1) pengembangan 

alur, 2) kejelasan tokoh dan watak, 3) pengembangan dialog/percakapan, 4) 

kesesuaian latar, 5) penuangan amanat, 6) penggunaan petunjuk teknis, dan 7) 

ketepatan ejaan dan penggunaan huruf (kapital dan kecil). Untuk lebih rinci, hasil 

tes siklus II tiap-tiap aspek penilaian tes keterampilan menulis naskah drama 

diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 17 Rata-Rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Siklus II 

No. Aspek Penilaian Kategori 
Nilai  

Rata-Rata 

1. Pengembangan alur Sangat Baik 87,65 

2. Kejelasan tokoh dan watak Baik 75,29 

3. Pengembangan dialog/percakapan Cukup  67,06 
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4. Kesesuaian latar Baik  77,65 

5. Kesesuaian tema dan amanat Baik  94,12 

6. Penggunaan petunjuk teknis Baik  72,94 

7. Kaidah penulisan naskah drama Kurang  54,12 

Jumlah nilai rata-rata Baik 73,76 

 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Pengembangan Alur 

 Penilaian aspek pengembangan alur dalam naskah drama difokuskan pada 

pengembangan alur sesuai dengan kartu gambar yang telah disusun siswa. Hasil 

perolehan skor pada aspek pengembangan plot/alur cerita dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 18 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Pengembangan Alur 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 20 13 260 38,24 596 x 100 

680 

=87,65 

(Kategori 

sangat baik) 

2. Baik  16 21 336 61,76 

3. Cukup  12 0 0 0 

4. Kurang  8 0 0 0 

5. Sangat kurang 4 0 0 0 

Jumlah 34 596 100 

  
Pada tabel menunjukkan bahwa keterampilan menulis naskah drama aspek 

pengembangan plot/alur ada 13 siswa yang mencapai skor maksimal yaitu 20. 

Kategori baik dengan skor 20 dicapai oleh 21 siswa. Untuk kategori cukup, 

kurang dan sangat kurang, tidak ada satupun siswa yang memperoleh skor pada 

kategori tersebut. Jadi, nilai rata-rata secara klasikal untuk aspek pengembangan 

plot/alur adalah 87,65% atau dalam kategori sangat baik.  
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4.1.2.2.2 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Kejelasan Tokoh dan 

Watak 

Penilaian aspek kejelasan tokoh dan watak dalam naskah drama 

difokuskan pada karakter tokoh yang digambarkan secara jelas dan sesuai dengan 

kartu gambar. Hasil penilaian aspek kejelasan tokoh dan watak dalam naskah 

drama dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel  19 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Kejelasan Tokoh dan Watak 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 10 6 60 17,64 256 x 100 

340 

=75,29 

(Kategori 

baik) 

2. Baik  8 14 112 41,18 

3. Cukup  6 14 84 41,18 

4. Kurang  4 0 0 0 

5. Sangat kurang 2 0 0 0 

Jumlah 34 256 100 

 
Pada tabel menunjukkan bahwa keterampilan menulis naskah drama untuk 

aspek kejelasan tokoh dan watak melalui kartu gambar sudah mencapai rata-rata 

75,29 dan termasuk kategori baik. Kategori sangat baik dengan skor 10 dicapai 6 

siswa. Kategori baik dengan skor 8 dicapai 14 siswa. Kategori cukup dengan skor 

6 dicapai 14 siswa. Untuk kategori kurang dan sangat kurang tidak ada siswa yang 

termasuk kategori tersebut.  

 

4.1.2.2.3 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Pengembangan 

Dialog/Percakapan 

Penilaian aspek pengembangan dialog/percakapan dalam naskah drama 

difokuskan pada kesesuaian dengan kartu gambar. Hasil penilaian aspek 
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pengembangan dialog/percakapan dalam naskah drama dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 20 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Pengembangan Dialog/ 

Percakapan 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 20 0 0 0 456 x 100 

680 

=67,06 

(Kategori 

cukup) 

2. Baik  16 12 192 35,29 

3. Cukup  12 22 264 64,71 

4. Kurang  8 0 0 0 

5. Sangat kurang 4 0 0 0 

Jumlah 34 456 100 

 
Pada tabel tersebut dapat diketahui hasil tes keterampilan menulis naskah 

drama siswa pada aspek pengembangan dialog/percakapan. Tidak ada siswa yang 

mencapai kategori sangat baik. Kategori baik dengan skor 16 dicapai oleh 12 

siswa. Kategori cukup dengan skor 12 dicapai oleh 22 siswa. Untuk kategori 

kurang dan sangat kurang tidak ada siswa yang masuk dalam kategori tersebut. 

Jadi, nilai rata-rata untuk aspek pengembangan dialog/percakapan sebesar 67,06 

atau termasuk dalam kategori cukup. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Kesesuaian Latar 

Penilaian aspek kesesuaian latar (setting) dalam naskah drama difokuskan 

pada penggambaran latar yang meliputi 3 aspek (tempat, waktu, suasana) yang 

diuraikan secara jelas dengan cerita pada kartu gambar. Hasil perolehan nilai pada 

aspek kesesuaian latar dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 21 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Kesesuaian Latar 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 10 9 90 26,47 264 x 100 

340 

 

=77,65 

(Kategori 

baik) 

2. Baik  8 12 96 35,29 

3. Cukup  6 13 78 38,24 

4. Kurang  4 0 0 0 

5. Sangat kurang 2 0 0 0 

Jumlah 34 264 100 

 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan menulis 

naskah drama pada aspek kesesuaian latar mencapai nilai rata-rata 77,65% atau 

termasuk dalam kategori baik. Skor 10 berkategori sangat baik dicapai oleh 9 

siswa. Skor 8 berkategori baik dicapai oleh 12 siswa. Skor 6 berkategori cukup 

dicapai oleh 13 siswa. Untuk kategori kurang dan sangat kurang tidak ada siswa 

yang memeroleh nilai pada kategori tersebut. 

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Kesesuaian Tema dan 

Amanat 

Penilaian menulis naskah drama aspek kesesuaian tema dan amanat 

difokuskan pada kesesuian tema dan amanat dalam naskah drama sesuai dengan 

cerita dalam gambar. Hasil perolehan nilai pada aspek kesesuaian tema dan 

amanat dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 22 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Kesesuaian Tema dan 

Amanat 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 10 24 240 70,59 320 x 100 

340 

=94,12 

(Kategori 

sangat baik) 

2. Baik  8 10 80 29,41 

3. Cukup  6 0 0 0 

4. Kurang  4 0 0 0 

5. Sangat kurang 2 0 0 0 

Jumlah 34 320 100 

 
Tabel tersebut menunjukkan skor rata-rata aspek kesesuaian tema dan 

amanat dalam menulis naskah drama siswa mencapai skor rata-rata 94,12 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Perolehan nilai dalam kategori sangat baik 

dicapai oleh 24 siswa. Kategori baik dicapai oleh 10 siswa. Kategori cukup, 

kategori kurang dan sangat kurang tidak ada siswa yang memeroleh nilai pada 

kategori tersebut. 

 

4.1.2.2.6 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Penggunaan Petunjuk 

Teknis 

Penilaian aspek penggunaan petunjuk teknis difokuskan pada petunjuk 

teknis yang digunakan sesuai dengan dialog tokoh. Hasil perolehan skor pada 

aspek penggunaan petunjuk teknis dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 23 Perolehan Nilai Aspek Penggunaan Petunjuk Teknis 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 10 4 40 11,76 248 x 100 

340 

=72,94 

(Kategori 

baik) 

2. Baik  8 14 112 41,18 

3. Cukup  6 16 96 47,06 

4. Kurang  4 0 0 0 

5. Sangat kurang 2 0 0 0 

Jumlah 34 248 100 

 
Data pada tabel 23 menunjukkan bahwa skor rata-rata aspek penggunaan 

petunjuk teknis dalam menulis naskah drama siswa mencapai skor rata-rata 72,94 

dan termasuk kategori baik. Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai 

oleh 4 siswa. Kategori baik dicapai oleh 14 siswa. Kategori cukup dicapai oleh 16 

siswa. Untuk kategori kurang dan sangan kurang tidak ada siswa yang memeroleh 

nilai pada kategori tersebut. 

 

4.1.2.2.7 Hasil Tes Menulis Naskah Drama Aspek Kaidah Penulisan Naskah 

Drama 

Penilaian aspek kaidah penulisan naskah drama difokuskan pada 

pengenalan tokoh, prolog dan epilog, penggunaan tanda baca, dan kelengkapan 

unsur naskah drama yang dilakukan siswa dalam penulisan naskah drama. Hasil 

perolehan skor pada aspek kaidah penulisan naskah drama dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 24 Perolehan Nilai Naskah Drama Aspek Kaidah Penulisan Naskah 

Drama 

No. Kategori Skor Frekuensi 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat baik 20 1 20 2,94 368 x 100 

680 

=54,12 

(Kategori 

kurang) 

2. Baik  16 3 48 8,82 

3. Cukup  12 15 180 44,12 

4. Kurang  8 15 120 44,12 

5. Sangat kurang 4 0 0 0 

Jumlah 34 368 100 

 
Data tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata aspek kaidah 

penulisan naskah drama, siswa mencapai skor rata-rata 54,12 dan termasuk dalam 

kategori kurang. Hasil menunjukkan ada 1 siswa yang masuk dalam kategori 

sangat baik. Kategori baik dengan skor 16 dicapai oleh 3 siswa.  Kategori cukup 

dengan skor 12 dicapai oleh 15 siswa. Kategori kurang dengan skor 8 diperoleh 

15 siswa. Untuk kategori sangat kurang tidak ada siswa yang memeroleh nilai 

pada kategori tersebut. 

 

4.1.2.3 Hasil Nontes Siklus II 

Data penelitian hasil nontes pada siklus II diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal siswa maupun jurnal guru, dan dokumentasi foto pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian nontes pada siklus II diuraikan secara 

jelas sebagai berikut. 
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4.1.2.3.1 Hasil Observasi 

Hasil nontes pada siklus II yaitu hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti kepada siswa. Observasi ini dilakukan pada saat pembelajaran menulis 

naskah drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture 

berlangsung pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. Aspek yang 

dinilai dalam observasi ini yaitu berupa perilaku positif dan perilaku negatif 

siswa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 25 Hasil Observasi Siklus II 

No. Fokus Observasi F % 
Kategori 

SB B C K SK

1. 

Siswa siap mengikuti pembelajaran (tidak 

ramai, diam ditempat duduk, dan sudah 

mempersiapkan alat tulis) 

29 85,29 V     

2. 
Siswa antusias dalam memerhatikan 

penjelasan guru. 
29 85,29 V     

3. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru. 19 55,88    V  

4. 
Siswa berpartisipasi aktif dalam 

kelompok. 
34 100 V     

5. 
Siswa menulis naskah drama dengan 

bersungguh-sungguh. 
28 82,35  V    

6. 
Siswa berani mempresentasikan hasil 

tulisannya di depan kelas. 
27 79,41  V    

 
Keterangan: 

No. Kategori Indikator 

1. Sangat Baik (SB) Jika ≥ 85% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati 

2. Baik (B) Jika 70-84% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati 

3. Cukup (C) Jika 60-69% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati 

4. Kurang (K) Jika 50-59% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati 

5. Sangat Kurang (SK) Jika ≤49% siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati 
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Uraian tabel tersebut merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh guru 

pada siswa. Berdasarkan data pada tabel dapat disimpulkan apabila hasil 

menunjukkan berkategori sangat baik maka siswa menunjukkan gejala aspek yang 

diamati sangat tinggi, tetapi apabila hasil menunjukkan berkategori sangat kurang 

maka siswa menunjukkan gejala aspek yang diamati sangat rendah dan hal 

tersebut menimbulkan perilaku negatif siswa. 

 Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran menulis naskah drama pada siklus 

II ini terlihat lebih siap, tidak ramai, diam di tempat duduk, dan sudah 

mempersiapkan alat tulis. Kesiapan siswa menunjukkan kategori sangat baik 

dengan frekuensi 29 siswa atau 85,29%, sedangkan yang belum siap mengikuti 

sebanyak 5 siswa atau 14,71%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar tersebut. 

 

Gambar 7 Siswa Siap Mengikuti Pembelajaran 

 Keantusiasan siswa ketika memerhatikan penjelasan guru menunjukkan 

kategori baik yaitu sebanyak 29 siswa atau 85,29%, sedangkan siswa yang belum 

antusias dalam memerhatikan penjelasan guru yaitu 5 siswa atau 14,71%. Hal itu 

tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 8 Keantusiasan Siswa dalam Memerhatikan Penjelasan Guru 

 Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru menunjukkan kategori 

kurang, yaitu sebanyak 19 siswa atau 55,88%, sedangkan siswa yang belum 

berani dalam pertanyaan guru yaitu 15 siswa atau 44,12%. Keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 9 Siswa Aktif Menjawab Pertanyaan Guru 
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 Keaktifan siswa berpartisipasi dalam kelompok tergolong dalam kategori 

sangat baik. Terbukti dari hasil observasi sebanyak 34 siswa atau 100% siswa 

aktif dalam tugas kelompok. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 10 Siswa Berpartisipasi Aktif Dalam Kelompok  

 Kesungguhan siswa dalam menulis naskah drama sudah tergolong kategori 

baik. Terbukti dari hasil observasi sebesar 28 siswa atau 82,35% siswa yang 

bersungguh-sungguh dalam menulis naskah drama, sedangkan 8 siswa atau 

23,53% siswa yang kurang bersungguh-sungguh dan masih terlihat bingung dalam 

menulis naskah drama. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 11 Siswa Bersungguh-Sungguh dalam Menulis Naskah Drama 

 Keberanian siswa mempresentasikan hasil tulisannya didepan kelas  

tergolong kategori baik. Terbukti dari hasil observasi sebanyak 27 siswa atau 

79,41% yang berani mempresentasikan hasil tulisannya, sedangkan 7 siswa atau 

20,59% siswa belum berani mempresentasikan hassil tulisan karena siswa masih 

merasa takut dan tidak percaya diri dalam mempresentasikan hasil tulisannya di 

depan kelas karena merasa malu dihadapan teman-temannya. Kegiatan tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 12 Siswa Berani Mempresentasikan Hasil Tulisan 
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4.1.2.3.2 Hasil Wawancara 

 Hasil nontes yang berupa wawancara dilakukan setelah selesai 

pembelajaran dan setelah memperoleh hasil tes siklus II. Peneliti melakukan 

wawancara terhadap tiga siswa yaitu siswa yang memperoleh nilai tertinggi, siswa 

yang memperoleh nilai sedang dan siswa yang memperoleh nilai terendah. 

Kegiatan wawancara dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mengetahui 

tanggapan atau respon siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

 Siswa yang memperoleh nilai tertinggi mengaku tidak mengalami 

kesulitan dalam menulis naskah drama karena dengan adanya kartu gambar siswa 

lebih mudah dalam menulis naskah drama. Perasaan siswa siswa senang ketika 

mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture. Kemudian, dalam memahami materi 

siswa paham dengan materi yang diberikan oleh guru. Pendapat siswa mengenai 

media dan metode yang digunakan guru dapat mengatasi kesulitan dalam menulis 

naskah drama, terutama dalam mengembangkan dialog. Saran siswa untuk 

pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya yaitu dengan menggunakan 

metode yang lebih menyenangkan lagi. 

 Siswa yang memperoleh nilai sedang mengaku terkadang masih 

mengalami kesulitan mengembangkan dialog dalam menulis naskah drama. 

Perasaan siswa senang ketika mengikuti pembelajaran menulis naskah drama. 

Kemudian, dalam memahami materi siswa paham dengan materi yang diberikan 

oleh guru. Pendapat siswa mengenai media kartu gambar dan metode picture and 

picture dalam pembelajaran menulis naskah drama sangat menyenangkan. Saran 
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siswa untuk pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya yaitu menggunakan 

media yang lebih menarik seperti menggunakan LCD dalam pembelajaran. 

 Siswa yang memperoleh nilai terendah mengaku masih kesulitan dalam 

mengembangkan dialog dalam menulis naskah drama. Perasaan siswa senang 

ketika pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture. Pemahaman siswa terhadap materi 

yang diberikan guru sudah baik. Pendapat siswa mengenai media dan metode 

yang digunakan guru dalam pembelajaran membantu siswa dalam menulis naskah 

drama. Saran siswa untuk pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya 

sebaiknya menggunakan media kartu gambar dan metode picture and picture lagi, 

karena media dan metode tersebut masih asing dalam pembelajaran.  

 

4.1.2.3.3 Hasil Jurnal 

 Hasil penelitian nontes yang berupa jurnal diambil dari jurnal guru dan 

jurnal siswa. Jurnal yang diisi oleh guru maupun siswa ini berfungsi sebagai 

refleksi  diri. Jurnal dibuat oleh peneliti untuk mengetahui respon siswa tentang 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. 

a. Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi uraian pendapat seluruh kejadian yang dilihat dan 

dirasakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. peristiwa yang 

menjadi objek sasaran dalam jurnal guru ini yaitu 1) bagaimana kesiapan siswa 

ketika pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture, 2) bagaimana respon siswa terhadap 
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pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture, 3) bagaimana perilaku siswa ketika 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture, 4) bagaimana keaktifan siswa ketika 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture, 5) fenomena atau kejadian apa saja yang 

muncul ketika pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 

kartu gambar dengan metode picture and picture. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture berlangsung dengan baik. Kesiapan siswa pada siklus II ini lebih baik 

daripada siklus I. Pada siklus II ini kesiapan siswa menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa sudah siap dalam mengikuti pembelajaran. Respon siswa saat 

pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperhatikan materi 

yang disampaikan oleh guru atau peneliti. Siswa terlihat tertarik dengan media 

yang dihadirkan guru, apalagi pada siklus II ini guru menyajikan gambar yang 

berbeda dari siklus I.  

Perilaku siswa pada siklus II ini sudah menunjukkan perubahan dari 

perilaku pada siklus I. Pada siklus II siswa terlihat lebih antusias dalam 

pembelajaran. Selain itu, partisipasi siswa dalam kelompok terlihat lebih baik dari 

sebelumnya. Dalam berkelompok, siswa terlihat lebih kompak dalam menyusun 

kartu gambar yang diberikan guru. Siswa tidak lagi tergantung pada temannya 

dalam menyusun kartu gambar dan membuat kerangka naskah drama. 
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Keaktifan siswa saat pembelajaran ditunjukkan ketika guru mengajukan 

pertanyaan. Pada siklus II ini siswa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Namun, masih saja ada siswa yang belum berani angkat 

tangan dan menjawab pertanyaan guru. Kemudian dalam mempresentasikan hasil 

tulisan di depan kelas, siswa tampak lebih percaya diri dalam membacakan hasil 

tulisannya. 

Fenomena-fenomena yang muncul yaitu siswa tidak merasa asing lagi 

dengan adanya media kartu gambar dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

Begitu mereka melihat kartu gambar, siswa merasa lebih mudah dalam 

mengurutkan atau menyusun kartu gambar. Siswa terlihat tetap antusias dalam 

pembelajaran karena diawali dari kegiatan berkelompok. Mereka berlomba-lomba 

untuk menyelesaikan tugas kelompok. Setelah menyelesaikan tugas kelompok, 

mereka berantusias untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ketika 

mempresentasikan hasil, siswa terlihat lebih percaya diri seperti yang dilakukan 

pada siklus I. Dengan adanya media dan metode ini siswa merasa lebih mudah 

dalam menulis naskah drama. 

b. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa ini berisi pendapat atau tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan menggunakan metode picture and picture. Berbagai pertanyaan 

diperlukan untuk mengetahui pendapat dan tanggapan siswa dalam pembelajaran 

ini. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 26 Hasil Analisis Jurnal Siswa Siklus I 

No. Pertanyaan Jawaban 
Siklus II 

F % 

1. Apakah materi menulis naskah drama 

yang diberikan oleh guru mudah 

dipahami? 

• Mudah dipahami 30 88,24 

• Sulit dipahami 
4 11,76 

2. Bagaimana pendapat kalian mengenai 

media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis 

naskah drama? 

• Mengatasi kesulitan 

menulis naskah drama 
29 85,29 

• Memunculkan 

kreativitas baru 
5 14,71 

3. Kesulitan apa saja yang kalian alami 

ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture? 

• Menyusun gambar 
3 8,82 

• Mengembangkan 

dialog 
10 29,41 

• Tidak mengalami 

kesulitan 
21 61,76 

4. Bagaimana perasaan kalian ketika 

mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture? 

• Senang  
32 94,12 

• Tidak senang  
2 5,88 

5. Apa saran kalian terhadap pembelajaran 

menulis naskah drama selanjutnya? 

• Menggunakan metode 

yang lebih kreatif 
10 29,41 

• Menggunakan media 

yang lebih 

menyenangkan 

18 52,94 

• Tidak ada saran 6 17,65 

  
 Data tersebut menunjukkan bahwa 30 siswa atau 88,24% menyatakan 

materi tentang menulis naskah drama yang telah diberikan peneliti mudah 

dipahami dan menarik karena dibantu dengan media kartu gambar dan 4 siswa 

atau 11,76% mengatakan masih merasa kesulitan karena materi yang diberikan 
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masih  membingungkan. Pendapat siswa mengenai media kartu gambar dan 

metode picture and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama yaitu 29 

siswa atau 85,29% mengatakan media dan metode tersebut membantu kesulitan 

siswa dalam menulis naskah drama, sedangkan 5 siswa atau 14,71% mengatakan 

bahwa media dan metode tersebut dapat memunculkan kreativitas baru dalam 

menulis naskah drama. 

 Kesulitan yang dialami siswa ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dan metode picture and picture, yaitu 3 siswa atau 

8,82% mengatakan masih kesulitan menyusun kartu gambar menjadi sebuah 

cerita. Kemudian 10 siswa atau 29.41% mengatakan kesulitan mengembangkan 

dialog dalam sebuah naskah drama dan 21 siswa atau 61,76% mengatakan tidak 

mengelami kesulitan dalam menulis naskah drama. 

 Perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis naskah drama 

yaitu 32 siswa atau 94,12% mengatakan senang ketika mengikuti pembelajaran 

karena dari pembelajaran menggunakan media kartu gambar dan metode picture 

and picture siswa tidak harus terpaku mendengarkan penjelasan guru saja 

(ceramah) dan siswa dalam hal ini bisa saling bertukar pikiran dengan temannya. 

Kemudian 2 siswa atau 3,88% mengatakan tidak senang karena dari awal mereka 

memang tidak menyukai pembelajaran menulis naskah drama. 

 Saran siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya, 

yaitu 10 siswa atau 29,41% mengatakan untuk pembelajaran menulis naskah 

drama selanjutnya menggunakan metode yang lebih kreatif, menarik dan 

menantang, jadi siswa tidak merasa bosan. Kemudian 18 siswa atau 52,94% 

mengatakan untuk pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya menggunakan 



129 
 

 

 

media yang lebih praktis, menyenangkan dan mudah dipahami siswa dan 6 siswa 

atau 17,65% tidak memberikan saran apapun. 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus II 

  Hasil tes menulis naskah drama pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 

73,76. Hal ini menunjukkan bahwa nila rata-rata dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan. Dari perolehan tersebut dikatakan tuntas karena sudah 

memenuhi target yang dikehendaki peneliti yaitu nilai rata-rata sebesar 70 dan 

hasil yang dicapai pada siklus II ini termasuk dalam kategori baik.  

Pada aspek pengembangan plot/alur mencapai skor rata-rata 87,65 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Aspek kejelasan tokoh dan watak mencapai 

skor rata-rata 75,29 dan termasuk dalam kategori baik. Aspek pengembangan 

dialog/percakapan mencapai skor rata-rata 67,06 dan termasuk dalam kategori 

cukup. Aspek kesesuaian latar/setting mencapai skor rata-rata 77,65 dan termasuk 

dalam kategori baik. Aspek kesesuaian tema dan amanat mencapai skor rata-rata 

94,12 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Aspek penggunaan petunjuk 

teknis mencapai skor rata-rata 72,94 dan termasuk dalam kategori baik. Aspek 

kaidah penulisan naskah drama mencapai skor rata-rata 54,12 dan termasuk dalam 

kategori kurang. 

 Dari hasil penelitian siklus II ini dapat diketahui kesulitan yang masih 

dialami siswa dalam menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture yaitu pada aspek kaidah penulisan 

naskah drama. Pada aspek ini mencapai skor rata-rata 54,12 dan masih termasuk 

dalam kategori kurang. Penyebab rendahnya skor pada aspek kaidah penulisan 
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naskah drama yaitu kurang telitinya siswa dalam pengenalan tokoh yang belum 

sesuai, prolog dan epilog belum disertakan dalam naskah, penggunaan tanda baca 

yang kurang tepat, dan kelengkapan unsur naskah drama yang belum sesuai. 

 Hasil nontes siswa dapat diketahui dari hasil observasi, wawancara, jurnal 

siswa maupun jurnal guru, dan dokumentasi foto pada saat pembelajaran 

berlangsung. Dari hasil observasi diketahui perilaku siswa saat mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture dapat dikatakan baik, walaupun masih terdapat 

perilaku yang berkategori kurang.  

 Hasil wawancara dihasilkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi, 

sedang, dan terendah. Hasil wawancara membuktikan bahwa siswa yang 

memeroleh nilai tertinggi mengaku tidak mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis naskah drama dalam pembelajaran menulis naskah drama 

satu babak melalui media kartu gambar dan metode picture and picture. Namun, 

terkadang masih bingung dalam mengembangkan dialog, namun hal tersebut 

dapat diatasi ketika mengamati kembali kartu gambar yang telah disusun.  

 Untuk siswa yang memperoleh nilai sedang dan rendah mengaku masih 

kesulitan dalam mengembangkan dialog/percakapan. Mereka mengaku masih 

bingung ketika akan memulai cerita pada setiap kartu gambar. 

Hasil jurnal guru mengatakan bahwa respon siswa saat pembelajaran 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah menunjukkan kesiapannya ketika 

pembelajaran menulis naskah drama akan berlangsung. Respon siswa 

menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan materi yang telah disampaikan oleh 
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guru atau peneliti. Siswa tertarik dengan media dan metode yang dihadirkan oleh 

guru.  

Perilaku siswa dalam berkelompok menunjukkan adanya partisipasi siswa 

dalam  menyusun kartu gambar dan membuat kerangka naskah drama sangat baik. 

Siswa bisa bekerjasama dengan temannya dalam menyusun kartu gambar. 

Keaktifan siswa saat pembelajaran ditunjukkan ketika guru mengajukan 

pertanyaan. Hanya sebagian kecil siswa yang berani angkat tangan dan menjawab 

pertanyaan guru.  

Keaktifan siswa mulai tampak ketika mempresentasikan hasil menulis 

kerangka naskah drama yang ditulis secara kelompok. Fenomena-fenomena yang 

muncul yaitu siswa tidak merasa asing dengan hadirnya media kartu gambar 

dalam pembelajaran menulis naskah drama, karena pada pertemuan sebelumnya 

siswa sudah dikenalkan dengan media kartu gambar. Siswa merasa lebih mudah 

mengurutkan atau mengatur posisi gambar sesuai dengan urutan alur.  

 Hasi jurnal siswa mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa 30 siswa atau 88,24% menyatakan materi tentang menulis naskah drama 

yang telah diberikan peneliti mudah dipahami dan menarik karena dibantu dengan 

media kartu gambar Pendapat siswa mengenai media kartu gambar dan metode 

picture and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama yaitu 29 siswa 

atau 85,29% mengatakan media dan metode tersebut membantu kesulitan siswa 

dalam menulis naskah drama, sedangkan 5 siswa atau 14,71% mengatakan bahwa 

media dan metode tersebut dapat memunculkan kreativitas baru dalam menulis 

naskah drama. 
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 Perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis naskah drama 

yaitu 32 siswa atau 94,12% mengatakan senang ketika mengikuti pembelajaran 

karena dari pembelajaran menggunakan media kartu gambar dan metode picture 

and picture siswa tidak harus terpaku mendengarkan penjelasan guru saja 

(ceramah) dan siswa dalam hal ini bisa saling bertukar pikiran dengan temannya. 

Saran siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya, yaitu 10 

siswa atau 29,41% mengatakan untuk pembelajaran menulis naskah drama 

selanjutnya menggunakan metode yang lebih kreatif, menarik dan menantang, jadi 

siswa tidak merasa bosan. Kemudian 18 siswa atau 52,94% mengatakan untuk 

pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya menggunakan media yang lebih 

praktis, menyenangkan dan mudah dipahami siswa.  

 Berdasarkan analisis hasil data tes dan nontes siklus II dapat disimpulkan 

bahwa pada pembelajaran siklus II siswa mengalami peningkatan keterampilan 

menulis naskah drama. Selain itu, proses pembelajaran berlangsung dengan baik 

dan terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Penelitian ini belum 

100% dianggap berhasil sebab masih ada beberapa hal yang belum teratasi secara 

menyeluruh. Akan tetapi, dengan pertimbangan bahwa secara klasikal siswa telah 

mencapai nilai batas ketuntasan belajar dan telah terjadi perubahan perilaku siswa 

ke arah positif, maka penelitian dianggap berhasil. 

 

4.2 Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian meliputi hasil tes dan nontes. Setelah 

dilaksanakan analisis data tes dan nontes, diperoleh hasil bahwa penerapan media 
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kartu gambar dan metode picture and picture dapat meningkatkan keterampilan 

menulis naskah drama pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. 

 Pembahasan hasil penelitian meliputi pembelajaran keterampilan menulis 

naskah drama satu babak, peningkatan keterampilan menulis naskah drama satu 

babak, dan perubahan tingkah laku siswa setelah dilakukan pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture. Pembahasan pembelajaran mencakup segala aktivitas di kelas ketika 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. Peningkatan keterampilan menulis naskah 

drama siswa dapat dilihat dari hasil tes siklus I dan siklus II, sedangkan perubahan 

tingkah laku siswa setelah dilakukan pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture dapat 

dilihat dari hasil nontes siklus I dan siklus II. Pembahasan lebih lanjut mengenai 

hasil tes dan nontes dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.2.1 Pembelajaran Menulis Naskah Drama Satu Babak melalui Media 

Kartu Gambar dengan Metode Picture And Picture  

  Pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture pada siklus I dan siklus II hampir 

sama. Kegiatan pembelajaran pada siklus I diawali dengan guru memberikan 

apersepsi pembelajaran menulis naskah drama. Melalui kegiatan ini siswa menjadi 

lebih tahu apa manfaat dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran menulis 

naskah drama. Langkah pertama pada kegiatan inti diawali dengan guru 

memberikan materi tentang hakikat menulis naskah drama satu babak melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and picture. Langkah kedua, siswa 
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diberikan contoh naskah drama dan kartu gambar yang berkaitan dengan naskah 

drama tersebut. Bersama guru, siswa menganalisis unsur naskah drama dan 

penulisan naskah drama. Langkah ketiga, siswa berkelompok 5-6 siswa dan 

berdiskusi menyusun kartu gambar yang diberikan guru untuk disusun menjadi 

sebuah kerangka naskah drama. Langkah keempat, secara individu siswa menulis 

naskah drama berdasarkan kerangka yang telah dibuat secara kelompok.  

Pada kegiatan siklus I ini siswa masih kurang memahami mengenai 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture, namun siswa enggan bertanya kepada guru. 

Siswa lebih banyak diam dan bertanya dengan teman yang sebenarnya juga belum 

memahami pembelajaran menulis naskah drama. Kemudian, kegiatan terakhir 

pada siklus I, guru melakukan pembahasan refleksi bersama siswa. 

Rangkaian pembelajaran pada siklus I juga diterapkan pada pembelajaran 

siklus II, hanya yang membedakan pada siklus II guru memberikan kartu gambar 

dengan gambar yang berbeda untuk dikembangkan menjadi naskah drama. 

Perbedaan selanjutnya adalah adanya proses menyunting naskah drama. Pada 

siklus I, naskah drama yang telah ditulis siswa tidak melalui proses penyuntingan, 

sednagkan pada siklus II naskah drama yang telah ditulis siswa harus disunting 

terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. 

Kegiatan awal pada siklus II guru melaporkan hasil nilai yang diperoleh 

siswa pada siklus I serta membahas kekurangan siswa ketika menulis naskah 

drama. Untuk itu, pada kegiatan inti guru mengulas kembali materi mengenai 

hakikat menulis naskah drama secara lebih jelas. Perilaku siswa pada 

pembelajaran siklus II ini juga mengalami perubahan. Siswa lebih siap ketika 
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akan mengikuti pembelajaran dan antusias dalam memerhatikan penjelasan guru. 

Selain itu, siswa yang semula enggan bertanya atau pasif dalam kelas, menjadi 

aktif dan tidak malu dalam memberikan pendapat. Suasana kelas juga lebih 

kondusif dan tenang ketika mengerjakan tugas menulis naskah drama. Oleh 

karena itu, proses pembelajaran pada siklus II ini dapat dikatakan berhasil dan 

sesuai dengan RPP yang telah dirancang. Pada kegiatan penutup dilakukan 

refleksi bersama antara guru dan siswa. 

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Satu Babak melalui 

Media Kartu Gambar dengan Metode Picture And Picture 

 Pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture dilakukan dalam dua siklus, yaitu 

siklus I dan siklus II. Siklus II dilaksanakan apabila pada siklus I terdapat 

beberapa kekurangan yang dapat diketahui dari hasil tes dan nontes. Dari hasil tes 

dan nontes tersebut, kemudian dapat disimpulkan kegiatan apa saja yang harus 

dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus selanjutnya. Peneliti 

menggunakan media kartu gambar dan metode picture and picture di kelas VIII A 

SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

 Hasil tes menulis naskah drama siswa pada siklus I sudah mencapai 

kategori cukup. Masih banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan yang telah 

ditentukan, yaitu 70. Berikut ini  hasil tes menulis naskah drama siklus I dan 

siklus II. 
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Tabel 27 Hasil Tes Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus I dan II 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 

Siklus I Siklus II 

F P F P 

1. Sangat Baik 85 – 100 0 0 % 2 5,88 % 

2. Baik 70 – 84 5 14,71% 28 82,35 % 

3. Cukup 60 – 69 19 55,88 % 4 11,76% 

4. Kurang 0 – 59 10 29,41% 0 0 % 

Jumlah  34 100 34 100 

Rata-Rata = 2150 

     34 

= 63,24 (Cukup) 

= 2508 

     34 

= 73,76 (Baik) 

Ketuntasan =  5    x 100 

   34 

= 14,71 % 

= 30 x 100 

   34 

= 88,24 % 

Keterangan : 

F = frekuensi 

P = persentase 

 Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas VIII A pada 

siklus I adalah 63,24 dengan kategori cukup dan siswa yang mencapai ketuntasan 

hanya 5 siswa. Pada siklus II rata-rata siswa adalah 73,76 dengan kategori baik, 

dan siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 30 siswa. Siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 10,52 atau 16,64%. Peningkatan hasil pembelajaran menulis 

naskah drama dapat dilihat secara lebih jelas melalui diagram berikut. 
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Diagram 3 Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus I dan 

II 

56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

Siklus I Siklus II

 
 Berikut ini ditampilkan hasil menulis naskah drama peraspek  pada siklus I 

dan siklus II, yang meliputi 7 aspek yaitu, 1) pengembangan plot/alur, 2) 

kejelasan tokoh dan watak, 3) pengembangan dialog/percakapan, 4) kesesuaian 

latar/setting, 5) kesesuaian tema dan amanat, 6) penggunaan petunjuk teknis, dan 

7) kaidah penulisan naskah drama. 

Tabel 28 Hasil Tes Keterampilan Menulis Naskah Drama Tiap Aspek Siklus 

I dan Siklus II 

No. Aspek Penilaian 

Nilai 

Rata-Rata 
Peningkatan 

Siklus I Siklus II 
Siklus I – 

Siklus II 
% 

1. Pengembangan 

plot/alur 
80 87,65 7,65 9,56 

2. Kejelasan tokoh 

dan watak 
72,94 75,29 2,35 3,22 

3. Pengembangan 

dialog/percakapan 
55,29 67,06 11,77 21,29 

4. Kesesuaian latar 61,76 77,65 15,89 25,73 
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5. Kesesuaian tema 

dan amanat 
87,06 94,12 7,06 8,11 

6. Penggunaan 

petunjuk teknis 
61,18 72,94 11,76 19,22 

7. Kaidah penulisan 

naskah drama 
39,41 54,12 14,71 37,33 

Jumlah nilai rata-rata 63,24 73,76 10,52 16,64 

 
 Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis naskah drama siklus I dan 

siklus II dapat dijelaskan bahwa keterampilan menulis naskah drama pada tiap 

aspek mengalami peningkatan. Aspek pengembangan alur pada siklus I mencapai 

nilai rata-rata 80 dan setelah dilakukan pembelajaran siklus II mencapai nilai rata-

rata 87,65. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengembangan plot/alur mengalami 

peningkatan sebesar 7,65 atau 9,56%. Aspek kejelasan tokoh dan watak pada 

siklus I mencapai nilai rata-rata 72,94 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 

75,29. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kejelasan tokoh dan watak mengalami 

peningkatan sebesar 2,35 atau 3,22%.  

Aspek pengembangan dialog/percakapan pada siklus I mencapai nilai rata-

rata 55,29 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 67,06. Hal ini menunjukkan 

bahwa aspek pengembangan dialog/percakapan mengalami peningkatan sebesar 

11,77 atau 21,29%. Aspek kesesuaian latar pada siklus I mencapai nilai rata-rata 

61,76 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 77,65. Hal ini menunjukkan 

bahwa aspek kesesuaian latar mengalami peningkatan sebesar 15,89 atau 25,73%.  

Aspek kesesuaian tema dan amanat pada siklus I mencapai nilai rata-rata 87,06 

dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 94,12. Hal ini menunjukkan bahwa 

aspek penuangan amanat mengalami peningkatan sebesar 7,06 atau 8,11%. 
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Aspek penggunaan petunjuk teknis pada siklus I mencapai nilai rata-rata 

61,18 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 72,94. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada aspek penggunaan petunjuk teknis mengalami peningkatan sebesar 

11,76 atau 19,22%. Aspek kaidah penulisan naskah drama pada siklus I mencapai 

nilai rata-rata 39,41 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 54,12. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada aspek ketepatan ejaan dan penggunaan huruf (kapital 

dan kecil) mengalami peningkatan sebesar 14,71 atau 37,31%.  

Berikut ini disajikan diagram yang menunjukkan peningkatan hasil tes tiap 

aspek pada siklus I dan siklus II pembelajaran menulis naskah drama satu babak 

melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

Diagram 4 Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama  

Tiap Aspek pada Siklus I ke Siklus II 
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Keterangan: 

1 = pengembangan plot/alur   4 = kesesuaian latar 

2 = kejelasan tokoh dan watak  5 = kesesuaian tema dan amanat 

3 = pengembangan dialog/percakapan 6 = penggunaan petunjuk teknis 

7 = kaidah penulisan naskah drama 

  
 Diagram tersebut menunjukkan perbandingan hasil tes menulis naskah 

drama pada siklus I dan siklus II. Semua aspek tersebut mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran melalui 

kartu gambar dengan metode picture and picture dapat meningkatkan 

keterampilan menulis naskah drama pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 

Kedungwuni. 

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran Menulis 

Naskah Drama Satu Babak melalui Media Kartu Gambar dengan Metode 

Picture And Picture 

 Perubahan  perilaku siswa mengalami peningkatan ke arah yang lebih 

positif dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I yang merupakan penerapan awal 

tindakan pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture menunjukkan ada siswa yang kurang 

memahami materi menulis naskah drama yang diberikan. 

 Berdasarkan hasil nontes yang berupa observasi, wawancara, jurnal siswa 

dan guru, serta dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan bahwa perilaku 

dan respon siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture belum 

maksimal. Hasil observasi siklus I menunjukkan bahwa siswa sudah cukup 
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antusias dan siap menerima pembelajaran. Hal ini terbukti dengan adanya siswa  

yang sudah tenang dalam mengikuti pembelajaran, namun masih ada beberapa 

siswa yang belum memerhatikan penjelasan guru ketika menyampaikan materi 

pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil nontes yang berupa observasi, wawancara, jurnal siswa 

dan guru, serta dokumentasi foto pada siklus II dapat disimpulkan bahwa perilaku 

dan respon siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak melaui media kartu gambar dengan metode picture and picture sudah 

sesuai harapan. Hasil observasi siklus II menunjukkan bahwa siswa lebih antusias 

dan siap menerima pembelajaran. Hal ini tampak dengan sebagian besar siswa 

yang lebih tenang, lebih aktif ketika pembelajaran berlangsung. Siswa sudah 

berani menjawab pertanyaan dari guru dan bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami ketika guru menjelaskan. Hasil observasi yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II secara umum terlihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 29 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No. Fokus Observasi 
Siklus I Siklus II 

Peningkatan
F % F % 

1.  Siswa siap mengikuti 

pembelajaran (tidak 

ramai, diam di tempat 

duduk, dan sudah 

mempersiapkan alat 

tulis) 

25 73,53 29 85,29 4 

2.  Siswa antusias dalam 

memerhatikan penjelasan 

guru 

24 70,6 29 85,29 5 
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3. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru 
8 23,53 19 55,88 11 

4. Siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok 
30 88,24 34 100 4 

5. Siswa menulis naskah 

drama dengan 

bersungguh-sungguh 

24 70,6 28 82,35 4 

6. Siswa berani 

mempresentasikan hasil 

tulisannya di depan kelas 

19 55,88 27 79,41 8 

Jumlah  130 382,38 166 488,22 36 

Rata-rata 21,67 63,73 27,67 81,37 6 

 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil observasi 

menunjukkan adanya perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih baik karena 

peningkatan terjadi pada setiap aspek yang diamati. Secara keseluruhan perubahan 

tingkah laku siswa mengalami peningkatan dari 63,73% pada siklus I menjadi 

81,37% pada siklus II. Pada aspek pertama, yaitu kesiapan siswa ketika mengikuti 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 4 poin. Pada siklus I mencapai nilai 

rata-rata 73,53% dengan frekuensi 25 siswa dan pada siklus II mencapai nilai rata-

rata 85,29% dengan frekuensi 29 siswa. Pada siklus I siswa terlihat belum siap 

untuk mengikuti pembelajaran. Masih ada beberapa siswa yang ramai, belum siap 

di tempat duduk, dan belum mempersiapkan alat tulis. Bahkan ada beberapa siswa 

yang masih bercanda dan mengganggu temannya.  

Aspek kedua, yaitu keantusiasan siswa dalam memerhatikan penjelasan 

guru mengalami peningkatan sebesar 5 poin. Pada siklus I mencapai nilai rata-rata 

70,6% dengan frekuensi 24 siswa dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 85,29 

dengan frekuensi 29 siswa. Pada siklus I beberapa siswa terlihat belum 
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memerhatikan penjelasan guru. Hal ini dibuktikan dengan hasil pekerjaan siswa 

yang belum maksimal dan sebagian besar belum memenuhi KKM yang telah 

ditentukan. Namun, pada siklus II keantusiasan siswa mengalami peningkatan. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil pekerjaan siswa yang sebagian besar sudah 

mencapai KKM yang telah ditentukan. 

Aspek ketiga, yaitu keaktifan siswa menjawab pertanyaan guru pada siklus 

I mencapai nilai rata-rata 23,53% dengan frekuensi 8 siswa dan mengalami 

peningkatan pada siklus II dengan nilai rata-rata 55,88% dan frekuensi 19 siswa. 

Peningkatan yang dialami pada siklus II ini dibuktikan dengan keberanian siswa 

ketika menjawab pertanyaan yang diberikan guru mengenai materi menulis 

naskah drama.   

 Aspek keempat, yaitu partisipasi siswa dalam kelompok. Pada siklus I 

mencapai nilai rata-rata 88,24% dengan frekuensi 30 siswa dan pada siklus II 

mencapai nilai rata-rata 100% dengan frekuensi 34 siswa. Aspek ini mengalami 

peningkatan sebesar 4 poin. Berdasarkan pengamatan, pada siklus I partisipasi 

siswa dalam kelompok sudah baik, walaupun ada beberapa siswa yang kurang 

bisa bekerjasama dengan teman sekelompoknya. Namun, pada siklus II partisipasi 

siswa dalam kelompok mengalami peningkatan. Siswa sudah bisa bekerjasama 

dengan teman sekelompoknya dalam menyusun kartu gambar.  

Aspek kelima, yaitu kesungguhan siswa ketika menulis naskah drama. 

Pada siklus I mencapai nilai rata-rata 70,6% dengan frekuensi 24 siswa dan pada 

siklus II mencapai nilai rata-rata 82,35% dengan frekuensi 28 siswa. Berdasarkan 

pengamatan, pada siklus I beberapa siswa belum bersungguh-sungguh dalam 

menulis naskah drama. Mereka terlihat masih bergurau dan saling mengganggu 
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temannya. Namun, pada siklus II suasana kelas ketika siswa menulis naskah 

drama terlihat lebih kondusif daripada siklus I. 

Aspek keenam, yaitu keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 

tulisan di depan kelas. Pada siklus I mencapai nilai rata-rata 55,88% dengan 

frekuensi 19 siswa dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 79,41% dengan 

frekuensi 27 siswa. Berdasarkan pengamatan siklus I, siswa terlihat belum 

percaya diri ketika akan mempresentasikan hasil tulisan. Beberapa siswa terlihat 

gugup dan malu ketika akan mulai berbicara di depan kelas. Namun, pada siklus 

II perilaku siswa terlihat lebih berani dan percaya diri ketika akan berbicara di 

depan kelas.  

Hasil wawancara siswa pada siklus I dan siklus II dilakukan terhadap tiga 

siswa yaitu siswa yang memperoleh nilai tertinggi, sedang dan terendah. 

Wawancara siklus I dan siklus II dilakukan pada siswa yang sama walaupun hasil 

pada siklus I, siswa yang memeroleh nilai tertinggi, sedang, dan terendah tidak 

lagi mendapatkan kategori nilai yang sama pada siklus II. Dari hasil wawancara 

tersebut, peneliti mendapat jawaban dan alasan siswa yang mendapat nilai 

tertinggi, sedang, dan terendah. 

 Hasil wawancara siklus I dari ketiga siswa mengatakan bahwa mereka 

masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and picture. Siswa  yang 

mendapatkan nilai tinggi mengatakan kesulitan dalam memahami gambar pada 

kartu gambar, karena gambar yang disajikan kurang jelas. Untuk mengatasi 

kesulitan tersebut, peneliti melakukan tindakan untuk mengganti gambar pada 

media pembelajaran pada siklus II. Siswa yang mendapatkan nilai sedang dan 
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rendah mengalami kesulitan yang sama, yaitu kesulitan dalam menyusun media 

kartu gambar dan mengembangkan dialog dalam naskah drama. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, peneliti berusaha untuk memberikan ulasan materi mengenai 

cara menyusun kartu gambar dan mengembangkan dialog. 

 Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada siklus I merupakan tantangan 

bagi peneliti untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II supaya pembelajaran 

menulis naskah drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture dapat berhasil dan mencapai target yang ditentukan, yaitu siswa tidak 

mengalami kesulitan lagi dalam pembelajaran dan dapat mengubah perilaku siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

 Hasil wawancara siklus II dengan siswa yang memperoleh nilai tinggi, 

sedang, dan rendah mengatakan tidak mengalami kesulitan yang begitu berarti 

dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu 

gambar dengan metode picture and picture. Namun, siswa yang mendapat nilai 

sedang dan rendah mengaku terkadang masih bingung dalam mengembangkan 

dialog. Hal ini dibuktikan dari keantusiasan siswa dalam menulis naskah drama 

yang sudah terfokus.  

 Hasil jurnal guru menyatakan bahwa kesiapan siswa ketika pembelajaran 

menulis naskah drama sebagian besar sudah menunjukkan peningkatan dari siklus 

I ke siklus II.  Untuk respon siswa saat pembelajaran menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru atau 

peneliti. Perilaku siswa ketika pembelajaran juga sudah menunjukkan perubahan 

ke arah yang lebih baik dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut ditunjukkan ketika 

siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Siswa sudah ikut berpartisipasi dalam 
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kelompoknya ketika menyusun kartu gambar dan membuat kerangka naskah 

drama. Keaktifan siswa ketika pembelajaran menunjukkan perubahan. Pada siklus 

I hanya beberapa siswa yang berani menjawab pertanyaan guru. Namun, pada 

siklus II keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru meningkat. Hal ini 

ditunjukkan sebagian siswa sudah berani menjawab pertanyaan guru. Fenomena-

fenomena yang muncul pada siklus I yaitu siswa masih merasa asing dengan 

hadirnya media kartu gambar dan metode picture and picture. Hal ini ditunjukkan 

ketika mereka kebingungan dalam menyusun kartu gambar. Tetapi pada siklus II 

siswa sudah tidak merasa asing lagi dengan media kartu gambar yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis naskah drama karena pada pertemuan sebelumnya 

sudah diperkenalkan oleh peneliti, dan media kartu gambar menggunakan gambar 

yang berbeda dari siklus I.  

 Hasil jurnal siswa berisi pendapat atau tanggapan siswa mengenai proses 

pemeblajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. Hasil jurnal siswa pada siklus I ke siklus II 

juga mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

perbandingan berikut. 

Tabel 30 Perbandingan Hasil Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

No. Pertanyaan Jawaban 
Siklus II Siklus II 

F % F % 

1. Apakah materi menulis 

naskah drama yang 

diberikan oleh guru mudah 

dipahami? 

• Mudah dipahami 27 79,41 34 100 

• Sulit dipahami 
7 20,59 0 0 

2. Bagaimana pendapat kalian 

mengenai media kartu 

• Mengatasi 

kesulitan menulis 
26 76,47 29 85,29 
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gambar dan metode picture 

and picture dalam 

pembelajaran menulis 

naskah drama? 

naskah drama 

• Memunculkan 

kreativitas baru 8 23,52 5 14,71 

3. Kesulitan apa saja yang 

kalian alami ketika 

pembelajaran menulis 

naskah drama melalui 

media kartu gambar 

dengan metode picture and 

picture? 

• Menyusun 

gambar 
20 58,82 3 8,82 

• Mengembangkan 

dialog 
12 35,29 10 29,41 

• Tidak mengalami 

kesulitan 2 5,88 21 61,76 

4. Bagaimana perasaan kalian 

ketika mengikuti 

pembelajaran menulis 

naskah drama melalui 

media kartu gambar 

dengan metode picture and 

picture? 

• Senang  
30 88,23 32 94,12 

• Tidak senang  

4 11,76 2 5,88 

5. Apa saran kalian terhadap 

pembelajaran menulis 

naskah drama selanjutnya? 

• Menggunakan 

metode yang 

lebih kreatif 

19 55,88 10 29,41 

• Menggunakan 

media yang lebih 

menyenangkan 

10 29,41 18 52,94 

• Tidak ada saran 5 14,71 6 17,65 

 
 Hasil jurnal siswa pada siklus I diketahui bahwa  masih terdapat siswa 

yang kesulitan dalam memahami materi karena menurut siswa materi yang 

diberikan terlalu banyak dan membingungkan. Terdapat 27 siswa atau 79,41% 

siswa yang memahami materi pada siklus I dan 7 siswa atau 20,59% belum 

memahami materi pada siklus I. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti 



148 
 

 

 

melakukan penyederhanaan materi pada siklus II sehingga siswa dapat terpusat 

sepenuhnya pada pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui kartu 

gambar dengan metode picture and picture. Pada siklus II pemahaman siswa 

mengenai materi menulis naskah menunjukkan perubahan. Seluruh siswa yaitu 34 

siswa atau 100% mengatakan sudah memahami materi menulis naskah drama 

yang diberikan oleh guru.  

 Pendapat siswa mengenai media kartu gambar dan metode picture and 

picture dalam pembelajaran menulis naskah drama pada siklus I dan II hampir 

sama yaitu mengatasi kesulitan menulis naskah drama dan memunculkan 

kreativitas baru. Kesulitan siswa yang dialami siswa ketika pembelajaran menulis 

naskah drama pada siklus I dan siklus II sebagian besar menyatakan kesulitan 

pada saat menyusun gambar dan mengembangkan dialog. Namun, ada juga siswa 

yang menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam menulis naskah drama. 

 Perasaan siswa pada siklus I dan siklus II ketika mengikuti pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode 

picture and picture sebagian besar menyatakan senang. Menurut mereka media 

kartu gambar merupakan media yang memudahkan siswa dalam menulis naskah 

drama. Karena pada pembelajaran sebelumnya mereka belum pernah menemui 

media seperti media kartu gambar. Selain itu, dengan metode picture and picture 

siswa tidak terpaku mendengarkan penjelasan guru. Saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya adalah dengan menggunakan 

media dan metode yang lebih menyenangkan, praktis, tidak membosankan, serta 

mudah dipahami siswa. 
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 Pada dasarnya perolehan hasil pada siklus II sudah mencapai ketuntasan 

dan didukung adanya perubahan perilaku yang positif. Dengan demikian 

perolehan hasil maupun perilaku siswa dalam pembelajaran menulis naskah satu 

babak drama melalui media kartu gambar dengan menggunakan metode picture 

and picture mengalami peningkatan dan dapat dikatakan berhsil sehingga tidak 

perlu diadakan penelitian lanjutan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Simpulan berdasarkan hasil penelitian keterampilan menulis naskah drama 

satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture adalah 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture pada siklus I dan siklus II berlangsung 

dalam alur atau tahapan yang sama. Akan tetapi, peneliti melakukan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I. Pada siklus I, siswa 

dibeeri pemahaman tentang hakikat naskah drama dan penerapan media kartu 

gambar dan metode picture and picture dalam menulis naskah drama. Pada 

siklus II, guru juga memberikan pendalaman materi tentang unsur-unsur 

naskah drama yang belum dikuasai siswa pada siklus I. Perbaikan yang telah 

dilaksanakan pada siklus II menyebabkan pembelajaran menulis naskah drama 

berlangsung dengan lancar dan mengalami peningkatan dibanding siklus I. 

Hal tersebut ditandai dengan perubahan perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran siklus II. 

2. Keterampilan menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture menunjukkan adanya peningkatan. 

Peningkatan ini dapat dilihat  berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan siswa 

kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa 

mencapai 63,24 dan berada dalam kategori cukup. Nilai rata-rata pada siklus I 



151 
 

 

 

tersebut belum mencapai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti 

sehingga dilakukan perbaikan pada siklus II. Setelah dilaksanakan tindakan 

siklus II, nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan sebesar 10,52 atau 

16,64% menjadi 73,76 dan berada dalam kategori cukup. Peningkatan nilai 

rata-rata tersebut membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis naskah 

satu babak drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture. 

3. Perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni setelah melaksanakan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture mengalami perubahan ke arah positif. 

Perubahan perilaku siswa mencakup enam aspek, yaitu 1) siswa siap 

mengikuti pembelajaran (tidak ramai, diam di tempat duduk, dan sudah 

mempersiapkan alat tulis), 2) siswa antusias dalam memerhatikan penjelasan 

guru, 3) siswa aktif menjawab pertanyaan guru, 4) siswa berpartisipasi aktif 

dalam kelompok, 5) siswa menulis naskah drama dengan bersungguh-

sungguh, dan 6) siswa berani mempresentasikan hasil tulisan di depan kelas. 

Perubahan perilaku siswa dibuktikan dnegan data nontes yang berupa 

deskripsi hasil observasi, wawancara, jurnal siswa dan guru, dan dokumentasi 

foto. Berdasarkan analisis data hasil nontes pada siklus I, masih terdapat siswa 

yang berperilaku negatif selama melaksanakan pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture. Sebagian besar siswa masih belum siap mengikuti pembelajaran, 

belum antusias dalam memerhatikan penjelasan guru, belum aktif selama 

melaksanakan pembelajaran, belum aktif berpartisipasi dalam kelompok, 
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belum bersungguh-sungguh dalam menulis naskah drama, dan belum berani 

serta percaya diri dalam mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas. 

Namun, pada siklus II siswa telah mengalami perubahan ke arah yang lebih 

positif. Siswa lebih siap mengikuti pembelajaran, lebih antusias dalam 

memerhatikan penjelasan guru, lebih aktif dalam menjawab pertanyaan guru, 

lebih aktif berpartisipasi dalam kelompok, lebih sunggu-sungguh dalam 

menulis naskah drama, dan lebih berani serta percaya diri mempresentasikan 

hasil tulisannya di depan kelas. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, maka saran yang diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

media kartu gambar dan metode picture and picture dalam pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak. Media kartu gambar dengan metode picture 

and picture terbukti dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

naskah drama. Dengan media dan metode tersebut dapat merangsang minat 

dan memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, 

pembelajaran tersebut dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih aktif, 

antusias, berani dan percaya diri, serta bertanggungjawab terhadap tugas yang 

diberikan oleh guru. 

2. Bagi siswa, hendaknya lebih memerhatikan penjelasan yang diberikan guru, 

serius dalam belajar, dan bertanya ketika menemui kesulitan dalam 

pembelajaran. Selain itu, siswa juga harus rajin membaca dan berlatih menulis 
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naskah drama agar perbendaharaan kata yang mereka miliki semakin 

meningkat sehingga dapat menunjang kemampuan dalam menulis naskah 

drama. 

3. Bagi para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan sastra 

Indonesia kiranya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai keterampilan 

menulis naskah drama. Para peneliti hendaknya dapat menerapkan berbagai 

strategi, model, metode, teknik, dan media yang tepat untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswa, khususnya menulis naskah drama. Hasil 

penelitian tersebut diharapkan dapat membantu guru untuk memecahkan 

masalah yang muncul dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

khususnya dalam menulis naskah drama di kelas sehingga berdampak positif 

bagi perkembangan pendidikan yang lebih berkualitas. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS I 

 

 Sekolah   : SMP Negeri 2 Kedungwuni 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII/I 

Tahun pelajaran : 2012/2013 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan  pikiran dan perasaan melalui kegiatan 

menulis  kreatif naskah drama. 

Kompetensi Dasar : 8.2 Menulis kreatif naskah drama satu babak dengan       

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

Indikator  :  1) Mampu menjelaskan unsur intrinsik naskah drama 

    2) Mampu menentukan kaidah penulisan naskah drama 

     3) Mampu menyusun kerangka naskah drama 

    4) Mampu mengembangkan kerangka naskah drama 

menjadi naskah drama sesuai dengan kaidah penulisan 

naskah drama  

Alokasi waktu  : 4x 40 menit (2 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menulis kreatif naskah drama satu babak dengan memperhatikan 

kaidah penulisan naskah drama : 

1. Setelah diberikan kegiatan menganalisis contoh naskah drama dengan 

kartu gambar, siswa mampu menjelaskan unsur intrinsik naskah drama dan 

kaidah penulisan naskah drama dengan tepat. 

2. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu  menyusun 

kerangka naskah drama sesuai dengan kartu gambar yang mereka susun 

dan mempresentasikan di depan kelas. 

3. Setelah melakukan kegiatan membuat kerangka naskah drama,  siswa 

mampu mengembangkan kerangka naskah drama menjadi naskah drama 

sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama. 
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B. Materi Pembelajaran 

• Hakikat menulis naskah drama 

• Unsur-unsur naskah drama 

• Kaidah penulisan naskah drama 

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Metode picture and picture 

2. Tanya jawab 

3. Pemodelan 

4. Diskusi  

5. Inkuiri 

6. Penugasan 

 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Metode  
Alokasi 

Waktu 

A. 

 

Kegiatan Awal  

1) Guru mengondisikan siswa agar siswa siap 

menerima pelajaran  

2) Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

kepada siswa apakah siswa sudah pernah 

menulis naskah drama sebelumnya 

3) Memotivasi siswa dengan cara mengemukakan 

kompetensi yang akan dicapai (indikator), 

tujuan, dan manfaat dari kegiatan menulis 

naskah drama 

4) Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari siswa 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

10 menit 

B. 

 

Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

1) Siswa diberi materi mengenai unsur-unsur 

 

 

Tanya 

60 menit 
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naskah drama dan kaidah penulisan naskah 

drama 

2) Siswa diberikan contoh naskah drama dan kartu-

kartu gambar yang berkaitan dengan naskah 

drama tersebut. 

3) Siswa bersama guru menganalisis unsur-unsur 

naskah drama dan penulisan dalam naskah 

drama. 

4) Guru menjelaskan langkah-langkah menulis 

naskah drama melalui media kartu gambar 

dengan metode picture and picture. 

  

Elaborasi 

1) Siswa berkelompok 5-6 siswa   

2) Setiap kelompok diberi 6 kartu gambar oleh 

guru  

3) Secara berkelompok, siswa berdiskusi 

menyusun setiap kartu gambar menjadi suatu 

cerita dan mengembangkan menjadi kerangka 

naskah drama 

4) Perwakilan kelompok mempresentasikan 

kerangka naskah drama yang telah dibuat 

beserta urutan gambar yang telah disusun. 

 

Konfirmasi 

1) Siswa bersama guru melakukan pembahasan 

mengenai kerangka naskah drama berdasarkan 

media kartu gambar  

jawab 

 

 

Pemodelan 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

Picture 

and picture 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 
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C. 

 

Kegiatan Akhir   

1) Guru memberi penguatan mengenai 

pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan  metode picture and 

picture 

2) Guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran hari itu 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

10 menit 

 

Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Metode  
Alokasi 

Waktu 

A. 

 

Kegiatan Awal  

1) Guru mengondisikan siswa agar siswa siap 

menerima pelajaran  

2) Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

kepada siswa tentang kesulitan yang dialami 

pada pertemuan sebelumnya. 

3) Memotivasi siswa dengan cara mengemukakan 

kompetensi yang akan dicapai (indikator), 

tujuan, dan manfaat dari kegiatan menulis 

naskah drama 

4) Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari siswa 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

10 menit 

B. 

 

Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

1) Siswa dan guru bertanyajawab mengenai 

unsur-unsur naskah drama dan kaidah 

penulisan naskah drama 

 

Elaborasi 

1) Siswa berkelompok 5-6 siswa  sesuai pada 

pertemuan yang lalu 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

Picture 

and picture 

60 menit 
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2) Setiap kelompok diberi 6 kartu gambar oleh 

guru sesuai dengan pertemuan yang lalu. 

3) Secara individu, siswa menulis naskah drama 

sesuai dengan kerangka yang telah dibuat 

 

Konfirmasi 

1) Siswa bersama guru melakukan pembahasan 

hasil menulis naskah drama berdasarkan media 

kartu gambar  

 

 

Penugasan  

 

 

 

Tanya 

jawab 

  

C. 

 

Kegiatan Akhir   

1) Guru memberi penguatan mengenai 

pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and 

picture 

2) Guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran hari itu 

3) Guru membagikan jurnal mengenai 

pembelajaran menulis naskah drama siklus I 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

E. Media dan Sumber Pembelajaran  

Media  : Kartu gambar 

Sumber  : Buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VIII 

     

F. Evaluasi   

• Teknik   : tes tertulis 

• Bentuk instrumen : daftar pertanyaan 

• Soal/instrumen : 

1. Perhatikan kartu gambar yang diberikan oleh guru! 

2. Urutkan kartu-kartu gambar tersebut menjadi sebuah cerita! 

3. Tuliskan peristiwa yang terjadi pada setiap kartu gambar! 

4. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, buatlah kerangka naskah drama 

dengan menerapkan unsur-unsur naskah drama secara berdiskusi! 
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5. Presentasikan kerangka naskah drama kalian di depan kelas! 

6. Buatlah naskah drama berdasarkan kerangka yang telah kalian buat 

dengan memperhatikan unsur-unsur naskah drama dan kaidah 

penulisan naskah drama! 

 

Pedoman penilaian 

No Aspek Penilaian Indikator Penilaian Skor Bobot 

1. Pengembangan 

alur 

f) Pengembangan alur sesuai dengan 

kartu gambar dan mengandung 

konflik yang mendukung. 

g) Pengembangan alur kurang sesuai 

dengan kartu gambar, tetapi tidak 

mengandung konflik. 

h) Pengembangan alur sesuai dengan 

kartu gambar, tetapi tidak 

mengandung konflik. 

i) Pengembangan alur kurang sesuai 

dengan kartu gambar dan tidak  

mengandung konflik. 

j) Pengembangan alur tidak sesuai 

dengan kartu gambar dan tidak 

mengandung konflik. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

2. Kejelasan tokoh 

dan watak 

f) Karakter tokoh digambarkan 

secara jelas dan sesuai dengan 

kartu gambar 

g) Karakter tokoh digambarkan 

kurang jelas, tetapi sesuai dengan 

kartu gambar 

h) Karakter tokoh digambarkan jelas, 

tetapi kurang sesuai dengan kartu 

gambar 

i) Karakter tokoh digambarkan 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

2 
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kurang jelas dan kurang sesuai 

dengan kartu gambar 

j) Karakter tokoh digambarkan tidak 

jelas dan tidak sesuai dengan kartu 

gambar 

 

 

1 

3. Pengembangan 

dialog/ percakapan 

f) Pengembangan dialog sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar 

g) Pengembangan dialog sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar, tetapi kurang jelas 

h) Pengembangan dialog kurang 

sesuai dengan adegan tokoh dalam 

kartu gambar, tetapi jelas 

i) Pengembangan dialog kurang 

sesuai dengan adegan tokoh dalam 

kartu gambar dan kurang jelas 

j) Pengembangan dialog tidak sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar  

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

4 

4. Kesesuaian latar f) Latar menggambarkan 3 aspek 

(tempat, waktu, suasana) dan 

sesuai dengan kartu gambar 

g) Latar menggambarkan 3 aspek 

(tempat, waktu, suasana) tetapi 

kurang sesuai dengan kartu gambar 

h) Latar menggambarkan 2 aspek dan 

sesuai dengan kartu gambar 

i) Latar menggambarkan 2 aspek dan 

kurang sesuai dengan kartu gambar 

j) Latar menggambarkan 1 aspek dan 

tidak sesuai dengan kartu gambar 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

2 
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5. Kesesuaian tema 

dan  amanat  

f) Amanat yang dituangkan sangat 

sesuai dengan tema cerita dalam 

kartu gambar. 

g) Amanat yang dituangkan sesuai 

dengan tema cerita dalam kartu 

gambar 

h) Amanat yang dituangkan cukup 

sesuai dengan cerita dalam kartu 

gambar. 

i) Amanat yang dituangkan kurang 

sesuai dengan tema cerita dalam 

kartu gambar 

j) Amanat yang dituangkan tidak 

sesuai dengan tema cerita dalam 

kartu gambar. 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2 

6. Penggunaan 

petunjuk teknis 

f) Petunjuk teknis sesuai dengan 

dialog tokoh  

g) Petunjuk teknis sesuai dengan 

dialog tokoh tetapi kurang tepat 

dalam penempatannya 

h) Petunjuk teknis kurang sesuai 

dengan dialog tokoh tetapi tepat 

dalam penempatannya 

i) Petunjuk teknis kurang sesuai 

dengan dialog tokoh dan kurang 

sesuai dalam penempatannya 

j) Petunjuk teknis tidak sesuai 

dengan dialog tokoh  

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2 

7. Kaidah penulisan 

naskah drama 

(pengenalan tokoh, 

prolog dan epilog, 

f) Naskah drama sangat sesuai 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

g) Naskah drama sesuai dengan 

5 

 

 

4 

4 
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penggunaan tanda 

baca, dan 

kelengkapan unsur 

naskah drama) 

kaidah penulisan naskah drama. 

h) Naskah drama cukup sesuai 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

i) Naskah drama kurang sesuai 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

j) Naskah drama tidak sesuai dengan 

kaidah penulisan naskah drama. 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

  

Nilai Akhir =  Skor perolehan   x 100 

Skor maksimal 

 

Kategori penilaian 

No. Nilai Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2. 70-84 Baik 

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 

 

Nama  : 

Kelas   : 

No.presensi : 

 

Kerangka Naskah Drama 

Judul    : 

Pemain dan watak : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Setting/tempat : 

 Gambar 1 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gambar 2 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gambar 3 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Gambar 4 
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....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gambar 5 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gambar 6 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Naskah Drama 

 

............................................................................................. 
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173 
 

 

 

Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS II 

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Kedungwuni 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII/I 

Tahun pelajaran : 2012/2013 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan  pikiran dan perasaan melalui kegiatan 

menulis  kreatif naskah drama. 

Kompetensi Dasar : 8.2 Menulis kreatif naskah drama satu babak dengan       

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

Indikator  :  1) Mampu menjelaskan unsur intrinsik naskah drama 

    2) Mampu menentukan kaidah penulisan naskah drama 

     3) Mampu menyusun kerangka naskah drama 

   4) Mampu mengembangkan kerangka naskah drama 

menjadi naskah drama sesuai dengan kaidah penulisan 

naskah drama  

Alokasi waktu  : 4x 40 menit (2 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menulis kreatif naskah drama satu babak dengan memperhatikan 

kaidah penulisan naskah drama : 

1. Setelah diberikan kegiatan menganalisis contoh naskah drama dengan 

kartu gambar, siswa mampu menjelaskan unsur intrinsik naskah drama dan 

kaidah penulisan naskah drama dengan tepat. 

2. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu  menyusun 

kerangka naskah drama sesuai dengan kartu gambar yang mereka susun 

dan mempresentasikan di depan kelas. 

3. Setelah melakukan kegiatan membuat kerangka naskah drama,  siswa 

mampu mengembangkan kerangka naskah drama menjadi naskah drama 

sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama. 
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B. Materi Pembelajaran 

• Unsur-unsur naskah drama 

• Kaidah penulisan naskah drama 

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Metode picture and picture 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Inkuiri 

5. Penugasan 

 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Metode  
Alokasi 

Waktu 

A. 

 

Kegiatan Awal  

1) Guru mengondisikan siswa agar siswa siap 

menerima pelajaran  

2) Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

kepada siswa mengenai pertemuan yang 

sebelumnya 

3) Memotivasi siswa dengan cara mengemukakan 

kompetensi yang akan dicapai (indikator), 

tujuan, dan manfaat dari kegiatan 

menyampaikan pengumuman 

4) Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari siswa 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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B. 

 

Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

1) Siswa diberi penekanan materi mengenai unsur-

unsur naskah drama dan kaidah penulisan 

naskah drama. 

 

Elaborasi 

1) Siswa berkelompok 5-6 siswa   

2) Setiap kelompok diberi 6 kartu gambar oleh 

guru  

3) Secara berkelompok, siswa berdiskusi 

menyusun setiap kartu gambar menjadi suatu 

cerita dan mengembangkan menjadi kerangka 

naskah drama 

4) Perwakilan kelompok mempresentasikan 

kerangka naskah drama yang telah dibuat 

beserta urutan gambar yang telah disusun. 

 

Konfirmasi 

1) Siswa bersama guru melakukan pembahasan 

mengenai kerangka naskah drama berdasarkan 

media kartu gambar  

 

 

Tanya 

jawab  

 

 

 

Picture 

and picture 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab  

60 menit 

C. 

 

Kegiatan Akhir   

1) Guru memberi penguatan mengenai 

pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and 

picture 

2) Guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran hari itu. 

 

Tanya 

jawab  

10 menit 
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Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Metode  
Alokasi 

Waktu 

A. 

 

Kegiatan Awal  

1) Guru mengondisikan siswa agar siswa siap 

menerima pelajaran  

2) Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

kepada siswa mengenai pertemuan yang 

sebelumnya 

3) Memotivasi siswa dengan cara mengemukakan 

kompetensi yang akan dicapai (indikator), 

tujuan, dan manfaat dari kegiatan 

menyampaikan pengumuman 

4) Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari siswa 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

B. 

 

Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

1) Siswa dan guru bertanyajawab mengenai 

materi unsur-unsur naskah drama dan kaidah 

penulisan naskah drama. 

 

Elaborasi 

4) Siswa berkelompok 5-6 siswa  sesuai pada 

pertemuan yang lalu 

5) Setiap kelompok diberi 6 kartu gambar oleh 

guru sesuai dengan pertemuan yang lalu. 

6) Secara individu, siswa menulis naskah drama 

sesuai dengan kerangka yang telah dibuat 

 

Konfirmasi 

1) Setiap siswa menukarkan naskah drama yang 

telah dibuat dengan siswa lain untuk diberi 

 

 

Tanya 

jawab  

 

 

 

Picture 

and picture 

 

 

Penugasan  

 

 

 

Inkuiri  

 

60 menit 
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tanggapan. 

2) Siswa bersama guru melakukan pembahasan 

hasil menulis naskah drama berdasarkan media 

kartu gambar  

 

Tanya 

jawab  

C. 

 

Kegiatan Akhir   

1) Guru memberi penguatan mengenai 

pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and 

picture 

2) Guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran hari itu. 

3) Guru membagikan jurnal mengenai 

pembelajaran menulis naskah drama siklus II 

 

Tanya 

jawab  

10 menit 

 

E. Media dan Sumber Pembelajaran  

Media  : Kartu gambar 

Sumber  : Buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VIII 

     

F. Evaluasi   

• Teknik   : tes tertulis 

• Bentuk instrumen : daftar pertanyaan 

• Soal/instrumen : 

1. Perhatikan kartu gambar yang diberikan oleh guru! 

2. Urutkan kartu-kartu gambar tersebut menjadi sebuah cerita! 

3. Tuliskan peristiwa yang terjadi pada setiap kartu gambar! 

4. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, buatlah kerangka naskah dengan 

menerapkan unsur-unsur naskah drama secara berdiskusi! 

5. Presentasikan kerangka naskah drama kalian di depan kelas! 

6. Buatlah naskah drama berdasarkan kerangka yang telah kalian buat 

dengan memperhatikan unsur-unsur naskah drama dan kaidah 

penulisan naskah drama! 
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7. Tukarlah hasil karya kalian dengan teman dan berilah komentar 

terhadap hasil karya teman anda! 

 

Pedoman penilaian 

No Aspek Penilaian Indikator Penilaian Skor Bobot 

1. Pengembangan 

alur 

k) Pengembangan alur sesuai dengan 

kartu gambar dan mengandung 

konflik yang mendukung. 

l) Pengembangan alur kurang sesuai 

dengan kartu gambar, tetapi tidak 

mengandung konflik. 

m) Pengembangan alur sesuai dengan 

kartu gambar, tetapi tidak 

mengandung konflik. 

n) Pengembangan alur kurang sesuai 

dengan kartu gambar dan tidak  

mengandung konflik. 

o) Pengembangan alur tidak sesuai 

dengan kartu gambar dan tidak 

mengandung konflik. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

2. Kejelasan tokoh 

dan watak 

k) Karakter tokoh digambarkan 

secara jelas dan sesuai dengan 

kartu gambar 

l) Karakter tokoh digambarkan 

kurang jelas, tetapi sesuai dengan 

kartu gambar 

m) Karakter tokoh digambarkan jelas, 

tetapi kurang sesuai dengan kartu 

gambar 

n) Karakter tokoh digambarkan 

kurang jelas dan kurang sesuai 

dengan kartu gambar 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 
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o) Karakter tokoh digambarkan tidak 

jelas dan tidak sesuai dengan kartu 

gambar 

1 

3. Pengembangan 

dialog/ percakapan 

k) Pengembangan dialog sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar 

l) Pengembangan dialog sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar, tetapi kurang jelas 

m) Pengembangan dialog kurang 

sesuai dengan adegan tokoh dalam 

kartu gambar, tetapi jelas 

n) Pengembangan dialog kurang 

sesuai dengan adegan tokoh dalam 

kartu gambar dan kurang jelas 

o) Pengembangan dialog tidak sesuai 

dengan adegan tokoh dalam kartu 

gambar  

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

4 

4. Kesesuaian latar k) Latar menggambarkan 3 aspek 

(tempat, waktu, suasana) dan 

sesuai dengan kartu gambar 

l) Latar menggambarkan 3 aspek 

(tempat, waktu, suasana) tetapi 

kurang sesuai dengan kartu gambar 

m) Latar menggambarkan 2 aspek dan 

sesuai dengan kartu gambar 

n) Latar menggambarkan 2 aspek dan 

kurang sesuai dengan kartu gambar 

o) Latar menggambarkan 1 aspek dan 

tidak sesuai dengan kartu gambar 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

2 

5. Kesesuaian tema 

dan  amanat  

k) Amanat yang dituangkan sangat 

sesuai dengan tema cerita dalam 

5 

 
2 
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kartu gambar. 

l) Amanat yang dituangkan sesuai 

dengan tema cerita dalam kartu 

gambar 

m) Amanat yang dituangkan cukup 

sesuai dengan cerita dalam kartu 

gambar. 

n) Amanat yang dituangkan kurang 

sesuai dengan tema cerita dalam 

kartu gambar 

o) Amanat yang dituangkan tidak 

sesuai dengan tema cerita dalam 

kartu gambar. 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

6. Penggunaan 

petunjuk teknis 

k) Petunjuk teknis sesuai dengan 

dialog tokoh  

l) Petunjuk teknis sesuai dengan 

dialog tokoh tetapi kurang tepat 

dalam penempatannya 

m) Petunjuk teknis kurang sesuai 

dengan dialog tokoh tetapi tepat 

dalam penempatannya 

n) Petunjuk teknis kurang sesuai 

dengan dialog tokoh dan kurang 

sesuai dalam penempatannya 

o) Petunjuk teknis tidak sesuai 

dengan dialog tokoh  

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2 

7. Kaidah penulisan 

naskah drama 

(pengenalan tokoh, 

prolog dan epilog, 

penggunaan tanda 

baca, dan 

k) Naskah drama sangat sesuai 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

l) Naskah drama sesuai dengan 

kaidah penulisan naskah drama. 

m) Naskah drama cukup sesuai 

5 

 

 

4 

 

3 

4 
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kelengkapan unsur 

naskah drama) 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

n) Naskah drama kurang sesuai 

dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

o) Naskah drama tidak sesuai dengan 

kaidah penulisan naskah drama. 

 

 

2 

 

 

1 

 

Nilai Akhir =  Skor perolehan   x 100 

Skor maksimal 

 

Kategori penilaian 

No. Nilai Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2. 70-84 Baik 

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang 
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NIM.2101409068 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II 

 

Nama  : 

Kelas   : 

No.presensi : 

 

Kerangka Naskah Drama 

Judul    : 

Pemain dan watak : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Setting/tempat : 

 Gambar 1 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gambar 2 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gambar 3 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Gambar 4 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gambar 5 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Gambar 6 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Naskah Drama 
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Lampiran 3 

Materi Pembelajaran 

 

Pengertian drama 

Menurut Kosasih (2008:81) drama adalah bentuk karya sastra yang 

bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan 

emosi melalui lakuan dan dialog. Lakuan dan dialog dalam drama tidak jauh 

berbeda dengan lakuan dan dialog yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Naskah Drama 

Dalam suatu pementasan drama terdapat unsur-unsur yang saling 

mendukung dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keutuhan 

pementasan drama. Unsur-unsur pementasan drama itu antara lain (1) naskah 

drama, (2) pemain, (3) sutradara, (4) tata rias, (5) tata busana, (6) tata panggung, 

(7) tata lampu, (8) tata suara, dan (9) penonton. Adapun dalam penelitian ini 

mengulas salah satu unsur pementasan drama yaitu naskah drama. 

 Naskah drama adalah suatu cerita yang berisi dialog para tokoh disertai 

keterangan-keterangan tertentu atas apa yang dilakukan tokoh dalam cerita 

tersebut seperti gerakan yang dilakukan pemain, tempat dan waktu terjadinya 

peristiwa, benda atau peralatan yang digunakan tiap babak, keadaan panggung, 

dan sebagainya. 

 

Hakikat Menulis Naskah Drama 

Menulis naskah drama merupakan penciptaan karya sastra yang 

didasarkan pada konflik kehidupan manusia yang mempunyai nilai kehidupan, 

yang disajikan dalam bentuk dialog-dialog, yakni nilai-nilai yang bermakna 

kehidupan, yang mengarahkan dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai 

manusia. 

Penulisan naskah drama merupakan suatu proses yang utuh yang 

mempunyai keseluruhan. Ada unsur-unsur fundamental dalam naskah drama 

antara lain 1) penciptaan latar; 2) penciptaan tokoh yang hidup; 3) penciptaan 
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konflik-konflik; penulisan adegan; dan secara keseluruhan disusun ke dalam 

sebuah skenario (Komaidi 2011:188). 

 

Unsur Naskah Drama 

 Unsur-unsur drama antara lain adalah: (1) tema, (2) plot, (3) penokohan 

atau perwatakan, (4) dialog, (5) latar/setting, (6) amanat atau pesan, dan (7) 

petunjuk teknis.  

1. Tema 

Tema adalah pikiran atau gagasan pokok yang mendasari suatu cerita dan 

harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu cerita 

yang menarik. 

2. Alur 

Wiyanto (2002:25) mengungkapkan bahwa plot adalah rangkaian 

peristiwa atau jalan cerita. Plot drama berkembang secara bertahap, mulai dari 

konflik yang sederhana, konflik yang kompleks, sampai ada penyelesaian 

konflik. Perkembangan plot drama ada enam tahap, yaitu (1) eksposisi, adalah 

tahap perkenalan; (2) konflik, adalah tahap dimulainya insiden (kejadian) yang 

menjadi dasar sebuah drama; (3) komplikasi, adalah tahap insiden 

berkembang dan menimbulkan konflik-konflik yang semakin banyak dan 

ruwet; (4) krisis, adalah tahap di mana berbagai konflik sampai pada 

puncaknya (klimaks); (5) resolusi, adalah tahap penyelesaian konflik; dan (6) 

keputusan, adalah tahap semua konflik berakhir dan selesainya cerita. 

3. Penokohan atau perwatakan 

Menurut Suharianto (1982:31) penokohan atau perwatakan ialah penulisan 

mengenai tokoh cerita; baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat 

berupa pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat-istiadat dan sebagainya. 

Waluyo (2001:16-18) mengklasifikasikan tokoh-tokoh dalam drama 

sebagai berikut. 

3. Berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita, terdapat tokoh-tokoh seperti di 

bawah ini: 
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d. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Biasanya ada satu 

atau dua figur tokoh protagonis utama yang dibantu oleh tokoh-tokoh 

lainnya yang ikut terlibat sebagai pendukung cerita. 

e. Tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Biasanya ada seorang 

tokoh utama yang menentang cerita dan beberapa figur pembantu yang 

ikut menentang cerita. 

f. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis 

maupun tokoh antagonis. 

4. Berdasarkan peranannya dalam lakon serta fungsinya, terdapat tokoh-tokoh 

sebagai berikut. 

a. Tokoh sentral, yaitu tokoh-tokoh yang paling menentukan gerak lakon. 

Mereka merupakan proses perputaran lakon. Tokoh sentral merupakan 

biang keladi pertikaian. Dalam hal ini tokoh sentral adalah tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. 

b. Tokoh utama, yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Dapat 

juga menjadi medium atau perantara tokoh sentral. Dalam hal ini adalah 

tokoh tritagonis.   

c. Tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau 

tambahan dalam mata rangkai cerita. Kehadiran tokoh pembantu ini 

menurut kebutuhan cerita saja. Tidak semua lakon menampilkan kehadiran 

tokoh pembantu. 

Watak para tokoh digambarkan dalam tiga dimensi (watak dimensional). 

Penggambaran itu berdasarkan keadaan fisik, psikis, dan sosial. Yang 

termasuk keadaan fisik tokoh adalah umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, cacat 

jasmaniah, ciri khas yang menonjol, suku, bangsa, raut muka, kesukaan, 

postur tubuh, dan sebagainya. Keadaan psikis tokoh meliputi watak, 

kegemaran, mentalitas, standar moral, temperamen, ambisi, kompleks 

psikologis yang dialami, keadaan emosi, dan sebagainya. Untuk keadaan 

sosial meliputi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, ideologi, dan 

sebagainya. 
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4. Dialog 

Dialog adalah ciri khas dalam naskah drama berupa percakapan tokoh 

yang harus bersifat komunikatif serta menunjang gerak laku tokoh dalam 

sebuah drama. Dialog juga harus berkembang mengikuti suasana konflik 

dalam tahap-tahap plot lakon drama. 

5. Latar 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa latar adalah 

tempat terjadinya peristiwa dalam cerita yang meliputi tempat, ruang, dan 

waktu.  

6. Amanat/pesan 

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang di mana amanat 

itu akan memberikan manfaat kepada pembaca atau penontonnya. 

7. Petunjuk teknis 

Petunjuk teknis adalah teks yang memberikan petunjuk suatu 

keadaan/situasi dalam sebuah cerita seperti perasaan tokoh, suara, musik, 

waktu dan sebagainya. 

 

Kaidah Penulisan Naskah Drama  

Kaidah penulisan naskah drama adalah sebagai berikut. 

j. Naskah drama memenuhi struktur atau aspek formal naskah drama. 

k. Prolog (keterangan tanpa penjelas yang disampaikan sebelum suatu 

pertunjukan atau pementasan dimulai) ditulis tanpa nama pemeran. 

l. Adanya nama-nama tokoh. 

m. Pada setiap dialog ditulis nama tokoh. 

n. Kalimat setiap dialog tidak menggunakan tanda petik (“…”) 

o. Nama tokoh ditulis sejajar dengan dialog. 

p. Petunjuk teknis ditulis ditulis dalam tanda kurung atau dapat ditulis dengan 

huruf miring. Petunjuk teknis ini boleh diletakkan pada awal, tengah, atau 

akhir dialog. 

q. Memperhatikan pemilihan kata dan panjang pendeknya kata-kata dalam 

dialog. 

r. Penggunaan bahasa yang jelas. 
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Lampiran 4 

 

Contoh Naskah Drama Berdasarkan Kartu Gambar 
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Kerangka karangan 

Judul  : Bermain Kelereng 

Pemain : 

• Kak Doni  : sombong dan egois 
• Andi   : supel dan sabar 
• Fajar  : ramah dan supel 
• Rio  : ramah dan suka mengalah 
• Teguh  : ramah dan suka mengalah 

Setting : Kebun Pak Mamat 

Gambar 1 : Kak Doni mengejar andi yang hendak  pergi bermain kelereng 

bersama teman-temannya 

Gambar 2 : Andi memperkenalkan Kak Doni ke teman-temannya dan 

memberitahu kalau Kak Doni  ikut bermain kelereng 

Gambar 3 : Andi  menjelaskan peraturan permainan kepada pemain 

Gambar 4 : Mereka mulai bermain kelereng. Kak Doni mendapat giliran 

pertama tetapi selalu kalah 

Gambar 5 : Kak Doni marah dan kesal karena tidak pernah menang 

Gambar 6 : Karena kalah, Kak Doni membeli semua kelereng pemain dan 

membawanya pulang 

 

Naskah Drama 

Bermain Kelereng 

 Siang itu seorang anak laki-laki pulang sekolah dengan tergesa-gesa dan 
bergegas ganti baju serta mengambil seplastik kelereng. Sementara di ruang tamu, 
seorang pemuda bertubuh tambun sedang asyik membaca koran.  

Andi          : (setengah lari sambil memakai baju) Kak, aku pergi main dulu! 

Kak Doni  : Andi! Kamu mau kemana?  

Andi         : Main kelereng kak di kebun Pak mamat sama teman-teman.  

Kak Doni  : Berhenti, berhenti! Kakak ikut ya? (sambil berlari melempar koran) 

Andi       : Kak Doni mau ikut main kelereng? (berhenti lari dan terheran-

heran) 
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Kak Doni : Kenapa? Enggak boleh ya? Atau  kamu takut kalah? (meledek 

Andi). Waktu seumuran kamu, kakak terkenal jago main kelereng 

(sambil membanggakan diri) 

Andi       : Iya, iya Kak. Boleh. Ayo Kak! Sudah ditunggu teman-teman 

(sambil berlari). 

Di kebun Pak Mamat teman-teman Andi sudah menunggu. 

Andi      : Teman-teman maaf ya terlambat. 

Fajar         :  Iya An, santai aja. Kita juga baru datang kok. 

Andi       : Oh ya, kenalkan ini kakak sepupuku. Namanya Kak Doni. 

Kak Doni  : Hai  semua! Salam kenal (sambil tersenyum). Mau main kelereng 

ya? Aku ikutan ya.  

Andi       : Gimana teman-teman, Kak Doni boleh ikut main? Maaf tadi tidak 

memberitahu kalian dulu (nada menyesal) 

Rio        : Santai aja An. Nggak apa-apa kok, ya nggak Guh? (melirik Teguh) 

Teguh        : Iya An. Biar tambah ramai kalo kak Doni ikut (sambil 

membetulkan topi) 

Fajar        : Sudah, sudah. Ayo kita langsung mulai saja (membuat gambar 

lingkaran tempat menaruh kelereng).   

Andi        : Itu lingkarannya Kak. Peraturannya, siapa yang bisa mengeluarkan 

kelereng lawan dari lingkaran, maka dia dapat mengambil kelereng 

itu (menjelaskan ke Kak Doni) 

Kak Doni  : Aku sudah tahu itu. Dulu kan aku jago main kelereng. Hati-hati saja 

kalian (tertawa) 

Rio        : Ayo hompimpa dulu teman-teman  (berkumpul dan hompimpa) 

Teguh        : Kak Doni pertama, Rio kedua, aku ketiga, Andi keempat dan Fajar 

terakhir. 

Kak Doni  : Oke, aku dulu ya (sambil bersiap membidik) 

 Mereka pun bergantian membidik kelereng lawan. Kak Doni berkali-kali 
membidik kelereng, tak satupun berhasil mengenai sasaran. Sebaliknya, Andi dan 
teman-temannya bergantian berhasil menang. Kak Doni berkali-kali harus 
membeli kelereng karena kelerengnya habis terus. Akhirnya, kesabaran Kak Doni 
habis. 
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Kak Doni  : Sudah-sudah cukup! Sini aku beli kelereng kalian semua (paksa 

Kak Doni) 

Andi       : kok gitu kak? (bingung melihat Kak Doni) 

Kak Doni  : Sudah sini. Semuanya aku beli (paksa Kak Doni) 

Andi dan teman-teman menyerahkan kelereng mereka pada Kak Doni 
dengan keheranan. 

Kak Doni  : Nah, sekarang aku pemenangnya. Aku mau pulang. (sambil 

ngeloyor pergi) 

Andi        : Loh? Gimana sih Kak? Kok dibawa semua kelerengnya? 
(memprotes Kak Doni ) 

Fajar        : Iya nih Kak Doni. 

Rio        : Iya, kok kelerengnya dibawa pergi semua (mengeluh) 

Teguh        : Kak Doni nggak asyik nih (mengeluh) 

 Kak Doni pergi begitu saja tanpa memperdulikan keluhan Andi dan 

teman-temannya. Ia hanya berpikir bahwa saat ini dia menang karena membawa 

kelereng banyak. 
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Lampiran 5 

Media Pembelajaran 
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Lampiran 6 

 
Daftar Nama Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 2 Kedungwuni 

 
No. Nama Kelas 

1. Ahmad Luthfi Anam VIII A 

2. Ahmad Priyadi VIII A 

3. Arinda Risqi VIII A 

4. Awod Salim Nahdi VIII A 

5. Choirul Umam VIII A 

6. Eka Puji Lestari VIII A 

7. Ema Fitri Yanti VIII A 

8. Eni Lestari VIII A 

9. Erika Fahrunisa VIII A 

10. Erina Indi Salama VIII A 

11. Fahtiyana Dewi VIII A 

12. Hendra Pranoto VIII A 

13. Inamah VIII A 

14. Lina Ariyanti VIII A 

15. M. Anfasa Isman VIII A 

16. M. Fariz Maulana VIII A 

17. M. Mizan Khakami VIII A 

18. M. Taufiq VIII A 

19. Mega Puji Lestari VIII A 

20. Muh. Alimin VIII A 

21. Muh. Rio Kurniawan VIII A 

22. Naja Ichsa Mahendra VIII A 

23. Nurma Enita VIII A 

24. Ria Fitriana VIII A 

25. Rizka Maulida S. VIII A 

26. Rohmatul Janah VIII A 

27. Rumaniyah VIII A 
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28. Shoifatul Khoiroh VIII A 

29. Ulul Ismah VIII A 

30. Uswatun Khasanah VIII A 

31. Vita Indriani VIII A 

32. Yeni Tamara VIII A 

33. Yesi Fatmasari VIII A 

34. Zulfa Nur Habibah VIII A 
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Lampiran 7 

Pedoman  Observasi 

 

Hari, tanggal  : 

Kelas   : 

Mata Pelajaran : 

Kompetensi Dasar : 

 

No 
No 

Resp 

Aspek Observasi 
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. R-1             Perilaku positif: 
1. Siswa siap mengikuti 

pembelajaran (tidak 
ramai, diam di 
tempat duduk, dan 
sudah 
mempersiapkan alat 
tulis). 

2. Siswa antusias dalam 
memerhatikan 
penjelasan guru. 

3. Siswa aktif 
menjawab 
pertanyaan guru. 

4. Siswa berpartisipasi 
aktif dalam 
kelompok. 

5. Siswa menulis 
naskah drama 
dengan bersungguh-
sungguh. 

6. Siswa berani 
mempresentasikan 
hasil tulisannya di 
depan kelas. 

 
Perilaku negatif: 
7. Siswa tidak siap 

mengikuti 
pembelajaran (ramai, 
gaduh,jalan-jalan di 
kelas dan tidak 
mempersiapkan alat 

2. R-2             

3. R-3             

4. R-4             

5. R-5             

6. R-6             

7. R-7             

8. R-8             

9. R-9             

10. R-10             

11. R-11             

12. R-12             

13. R-13             

14. R-14             

15. R-15             

16. R-16             

17. R-17             

18. R-18             

19. R-19             

20. R-20             

21. R-21             

22. R-22             
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23. R-23             tulis). 
8. Siswa kurang 

antusias dalam 
memerhatikan 
penjelasan guru. 

9. Siswa pasif dalam 
menjawab 
pertanyaan guru. 

10. Siswa bersikap pasif 
dalam kelompok. 

11. Siswa menulis 
naskah drama kurang 
bersungguh-
sungguh. 

12. Siswa tidak berani 
mempresentasikan 
hasil tulisannya di 
depan kelas. 

 
Keterangan: 
(√) : melakukan 
(-) : tidak melakukan 
R  : Responden 

24. R-24             

25. R-25             

26. R-26             

27. R-27             

28. R-28             

29. R-29             

30. R-30             

31. R-31             

32. R-32             

33. R-33             

34. R-34             

Jumlah              

Persentase 

(%) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 
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PEDOMAN JURNAL GURU  

 

Hari, tanggal : 

Kelas  : 

Materi  : 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa ketika pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and picture? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana perilaku siswa ketika pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode picture and picture? 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana keaktifan siswa ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Fenomena atau kejadian apa saja yang muncul ketika pembelajaran menulis 

naskah drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and 

picture? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 9 

PEDOMAN JURNAL SISWA 

 

Hari, tanggal : 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Presensi : 

 

1. Apakah materi menulis naskah drama yang diberikan oleh guru mudah 

dipahami? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana pendapat kalian mengenai media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Kesulitan apa saja yang kalian alami ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture? 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Apa saran kalian terhadap pembelajaran menulis naskah drama selanjutnya? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 10 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Hari, tanggal : 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Presensi : 

 

1. Bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

2. Kesulitan apa saja yang kalian alami ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

3. Apakah kalian memahami materi menulis naskah drama yang diberikan oleh 

guru? 

4. Bagaimana pendapat kalian mengenai media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama? 

5. Berikan saran kalian mengenai pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 
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Lampiran 11 

 
PEDOMAN DOKUMENTASI SIKLUS I 

 
Hal-hal yang didokumentasikan ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode picture and picture. 

1. Aktivitas siswa dalam kesiapan mengikuti pembelajaran 

2. Aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan guru 

3. Aktivitas siswa ketika bertanya jawab dengan guru 

4. Aktivitas siswa saat melakukan diskusi 

5. Aktivitas siswa saat menulis naskah drama 

6. Aktivitas siswa saat mempresentasikan naskah drama yang telah ditulis. 
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Lampiran 12 

Hasil Analisis Nilai Siswa Siklus I 

No. Responden 
Aspek Penilaian 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

1 R-1 12 6 12 4 8 6 4 52 Kurang  

2 R-2 16 8 8 4 8 6 8 58 Kurang  

3 R-3 16 6 16 6 10 6 8 68 Cukup  

4 R-4 12 6 12 4 8 6 8 56 Kurang  

5 R-5 12 10 12 6 8 6 12 66 Cukup 

6 R-6 12 6 8 8 8 10 12 64 Cukup  

7 R-7 12 8 12 6 8 4 4 54 Kurang  

8 R-8 20 6 8 6 10 6 8 64 Cukup  

9 R-9 20 10 8 6 8 8 8 68 Cukup  

10 R-10 16 6 12 8 10 6 8 66 Cukup 

11 R-11 16 6 12 6 8 4 8 60 Cukup 

12 R-12 16 10 8 6 10 6 8 64 Cukup 

13 R-13 12 10 12 8 10 6 4 62 Cukup 

14 R-14 12 6 8 4 10 10 12 62 Cukup 

15 R-15 20 8 12 6 8 6 8 68 Cukup 

16 R-16 12 8 4 6 8 6 8 52 Kurang 

17 R-17 20 6 12 6 8 6 4 62 Cukup 

18 R-18 16 8 4 6 8 6 8 56 Kurang 

19 R-19 20 6 12 10 10 10 12 80 Baik 

20 R-20 16 6 12 4 8 4 4 54 Kurang  

21 R-21 16 8 8 4 8 2 8 54 Kurang  

22 R-22 20 6 16 8 8 8 8 74 Baik  

23 R-23 16 8 12 6 8 6 8 64 Cukup  

24 R-24 16 10 12 6 8 6 8 66 Cukup 

25 R-25 20 6 12 6 8 6 8 66 Cukup 

26 R-26 16 8 20 8 10 4 8 74 Baik  

27 R-27 20 6 12 8 10 6 8 70 Baik  
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28 R-28 20 6 16 6 8 6 8 70 Baik  

29 R-29 20 10 12 6 8 4 8 68 Cukup  

30 R-30 16 8 12 6 10 6 8 66 Cukup 

31 R-31 12 6 12 6 8 8 8 60 Cukup 

32 R-32 16 6 8 6 8 6 8 58 Kurang 

33 R-33 12 6 8 8 10 6 8 58 Kurang 

34 R-34 16 8 12 6 10 6 8 66 Cukup 

Jumlah 544 248 376 210 296 208 268 2150 
Cukup  

Rata-Rata 16 7,29 11,06 6,18 8,71 6,12 7,88 63,24 
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Lampiran 13 

Hasil Analisis Nilai Siswa Siklus II 

No. Responden 
Aspek Penilaian 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

1 R-1 16 8 12 8 10 8 12 74 Baik  

2 R-2 16 6 12 6 10 6 12 68 Cukup  

3 R-3 20 6 16 10 10 6 8 76 Baik  

4 R-4 16 8 12 6 10 8 12 72 Baik 

5 R-5 16 6 16 10 10 6 8 72 Baik  

6 R-6 20 6 16 6 8 10 8 74 Baik  

7 R-7 16 6 16 8 10 6 12 74 Baik  

8 R-8 16 10 12 6 10 6 12 72 Baik  

9 R-9 20 6 12 8 10 8 8 72 Baik  

10 R-10 16 6 16 8 8 6 12 72 Baik  

11 R-11 20 10 12 6 10 8 16 82 Baik  

12 R-12 20 6 16 10 8 6 8 74 Baik  

13 R-13 16 10 12 8 10 6 8 70 Baik  

14 R-14 16 8 16 8 10 6 12 76 Baik  

15 R-15 16 6 12 8 8 8 8 66 Cukup 

16 R-16 16 8 12 6 8 6 8 64 Cukup 

17 R-17 20 8 16 10 10 6 8 78 Baik  

18 R-18 16 10 12 6 10 8 8 70 Baik 

19 R-19 
20 8 16 8 10 10 16 88 

Sangat 

baik 

20 R-20 16 8 12 6 8 8 12 70 Baik  

21 R-21 16 6 12 6 10 6 8 64 Cukup 

22 R-22 20 6 12 8 8 6 12 72 Baik  

23 R-23 20 8 12 10 10 8 12 80 Baik  

24 R-24 16 8 16 6 8 8 12 74 Baik  

25 R-25 20 10 12 6 10 8 8 74 Baik  

26 R-26 16 6 12 10 8 10 8 70 Baik  
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27 R-27 
20 8 12 8 10 10 20 88 

Sangat 

baik 

28 R-28 20 8 12 6 10 8 12 76 Baik  

29 R-29 16 8 16 10 10 6 8 74 Baik  

30 R-30 16 8 12 8 8 8 12 72 Baik  

31 R-31 16 10 16 6 10 6 8 72 Baik  

32 R-32 20 6 12 10 10 6 12 76 Baik  

33 R-33 16 6 12 10 10 8 16 78 Baik  

34 R-34 16 8 12 8 10 8 12 74 Baik  

Jumlah  596 256 456 264 320 248 368 2508 
Baik 

Nilai Rata-Rata 17,53 7,53 13,41 7,77 9,41 7,29 10,82 73,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

 

Lampiran 14 

 Perbandingan Nilai Siklus I Dan Siklus II  

No. Responden 
Nilai Peningkatan 

(%) Siklus I Kategori Siklus II Kategori 

1. R-1 52 Kurang  74 Baik  42,31 

2. R-2 58 Kurang  68 Cukup  17,24 

3. R-3 68 Cukup  76 Baik  11,76 

4. R-4 56 Kurang  72 Baik 28,57 

5. R-5 66 Cukup 72 Baik  9,09 

6. R-6 64 Cukup  74 Baik  15,63 

7. R-7 54 Kurang  74 Baik  37,04 

8. R-8 64 Cukup  72 Baik  12,5 

9. R-9 68 Cukup  72 Baik  5,88 

10. R-10 66 Cukup 72 Baik  9,09 

11. R-11 60 Cukup 82 Baik  36,67 

12. R-12 64 Cukup 74 Baik  15,63 

13. R-13 62 Cukup 70 Baik  12,90 

14. R-14 62 Cukup 76 Baik  22,58 

15. R-15 68 Cukup 66 Cukup -2,94 

16. R-16 52 Kurang 64 Cukup 23,08 

17. R-17 62 Cukup 78 Baik  25,81 

18. R-18 56 Kurang 70 Baik 25 

19. R-19 80 Baik 88 Sangat baik 10 

20. R-20 54 Kurang  70 Baik  29,63 

21. R-21 54 Kurang  64 Cukup 18,52 

22. R-22 74 Baik  72 Baik  -2,70 

23. R-23 64 Cukup  80 Baik  25 

24. R-24 66 Cukup 74 Baik  12,12 

25. R-25 66 Cukup 74 Baik  12,12 

26. R-26 74 Baik  70 Baik  -5,41 

27. R-27 70 Baik  88 Sangat baik 25,71 
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28. R-28 70 Baik  76 Baik  8,57 

29. R-29 68 Cukup  74 Baik  8,82 

30. R-30 66 Cukup 72 Baik  9,09 

31. R-31 60 Cukup 72 Baik  20 

32. R-32 58 Kurang 76 Baik  31,03 

33. R-33 58 Kurang 78 Baik  34,48 

34. R-34 66 Cukup 74 Baik  12,12 

Jumlah  2150 2508 16,64 

Rata-Rata 63,24 73,76 16,64 
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Lampiran 15 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

 

Hari, tanggal  : Jumat – Sabtu, 26-27 April 2013 

Kelas   : VIII A 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kompetensi Dasar : Menulis kreatif naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

 

No 
No. 

Resp 

Aspek Observasi 
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. R-1 V V - V - V - - V - V - Perilaku positif: 
1. Siswa siap 

mengikuti 
pembelajaran 
(tidak ramai, 
diam di tempat 
duduk, dan 
sudah 
mempersiapkan 
alat tulis). 

2. Siswa antusias 
dalam 
memerhatikan 
penjelasan guru. 

3. Siswa aktif 
menjawab 
pertanyaan guru. 

4. Siswa 
berpartisipasi 
aktif dalam 
kelompok. 

5. Siswa menulis 
naskah drama 
dengan 
bersungguh-
sungguh. 

6. Siswa berani 
mempresentasik
an hasil 
tulisannya di 
depan kelas. 

 

2. R-2 V V - V - V - - V - V - 

3. R-3 V V V V V V - - - - - - 

4. R-4 - - V - - V V V - V V - 

5. R-5 V - - V - - - V V - - - 

6. R-6 V V - V V V - - V - - - 

7. R-7 V V - V - V - - V - V - 

8. R-8 V - - V V V - V V - - - 

9. R-9 - V V V V - V - - - - V 

10. R-10 - V - V V V V - V - - - 

11. R-11 V V - V V - - - V - - V 

12. R-12 V V V V V - - - - - - V 

13. R-13 - - V V V - V V - - - V 

14. R-14 V V - V V V - - V - - - 

15. R-15 V - - - V - - V V V - V 

16. R-16 - V - - - V V - V V V - 

17. R-17 V V - V V V - - V - - - 

18. R-18 - - - V - V V V V - V - 

19. R-19 V V V V V V - - - - - - 

20. R-20 - V - V - V V - V - V - 

21. R-21 - - - V - V V V V - V - 
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22. R-22 V V - V V - - - V - - V Perilaku negatif: 
7. Siswa tidak siap 

mengikuti 
pembelajaran 
(ramai, 
gaduh,jalan-
jalan di kelas 
dan tidak 
mempersiapkan 
alat tulis). 

8. Siswa kurang 
antusias dalam 
memerhatikan 
penjelasan guru. 

9. Siswa pasif 
dalam menjawab 
pertanyaan guru. 

10. Siswa bersikap 
pasif dalam 
kelompok. 

11. Siswa menulis 
naskah drama 
kurang 
bersungguh-
sungguh. 

12. Siswa tidak 
berani 
mempresentasik
an hasil 
tulisannya di 
depan kelas. 

 
Keterangan: 
(√) : melakukan 
(-) : tidak 
melakukan 
R  : Responden 

23. R-23 V - - V V V - V V - - - 

24. R-24 V V V V V - - - - - - V 

25. R-25 V V - V V - - - V - - V 

26. R-26 V V - V V V - - V - - - 

27. R-27 V V V V V - - - - - - V 

28. R-28 V V - V V - - - V - - V 

29. R-29 V - - V V - - V V - - V 

30. R-30 V - - V V - - V V - - V 

31. R-31 - V - - - V V - V V V - 

32. R-32 V V - V V - - - V - - V 

33. R-33 V V - V - V - - V - V - 

34. R-34 V V - V V - - - V - - V 

Jumlah  25 24 8 30 24 19 9 10 26 4 10 15 

Persentase 

(%) 

73,

53 

70,

6 

23,

53 

88,

24 

70,

6 

55,

88 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 

 

 

Lampiran 16 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

 

Hari, tanggal  : Jumat – Sabtu, 3-4 Mei 2013 

Kelas   : VIII A 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kompetensi Dasar : Menulis kreatif naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

 

No 
No. 

Resp 

Aspek Observasi 
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. R-1 V V - V - V - - V - V - Perilaku positif: 
1. Siswa siap 

mengikuti 
pembelajaran 
(tidak ramai, diam 
di tempat duduk, 
dan sudah 
mempersiapkan 
alat tulis). 

2. Siswa antusias 
dalam 
memerhatikan 
penjelasan guru. 

3. Siswa aktif 
menjawab 
pertanyaan guru. 

4. Siswa 
berpartisipasi 
aktif dalam 
kelompok. 

5. Siswa menulis 
naskah drama 
dengan 
bersungguh-
sungguh. 

6. Siswa berani 
mempresentasika
n hasil tulisannya 
di depan kelas. 

 
Perilaku negatif: 
7. Siswa tidak siap 

2. R-2 V - - V - V - V V - V - 

3. R-3 V V V V V V - - - - - - 

4. R-4 V - - V - V - V V - V - 

5. R-5 V V - V V V - - V - - - 

6. R-6 V V V V V V - - - - - - 

7. R-7 V V V V V V - - - - - - 

8. R-8 V V V V V V - - - - - - 

9. R-9 V V - V V V - - V - - - 

10. R-10 V V V V V V - - - - - - 

11. R-11 V V V V V V - - - - - - 

12. R-12 V V - V - - - - V - V V 

13. R-13 V V V V V V - - - - - - 

14. R-14 V V - V V V - - V - - - 

15. R-15 - V - V - - V - V - V V 

16. R-16 V - V V V V - V - - - - 

17. R-17 V V - V - V - - V - V - 

18. R-18 - V V V V V V - - - - - 

19. R-19 V V V V V V - - - - - - 

20. R-20 - V - V V V V - V - - - 

21. R-21 - - - V V V V V V - - - 
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22. R-22 - V - V V V V - V - - - mengikuti 
pembelajaran 
(ramai, 
gaduh,jalan-jalan 
di kelas dan tidak 
mempersiapkan 
alat tulis). 

8. Siswa kurang 
antusias dalam 
memerhatikan 
penjelasan guru. 

9. Siswa pasif 
dalam menjawab 
pertanyaan guru. 

10. Siswa bersikap 
pasif dalam 
kelompok. 

11. Siswa menulis 
naskah drama 
kurang 
bersungguh-
sungguh. 

12. Siswa tidak 
berani 
mempresentasika
n hasil tulisannya 
di depan kelas. 

 
Keterangan: 
(√) : melakukan 
(-) : tidak melakukan 
R  : Responden 

23. R-23 V V V V V V - - - - - - 

24. R-24 V V V V V V - - - - - - 

25. R-25 V V V V V - - - - - - V 

26. R-26 V V V V V V - - - - - - 

27. R-27 V V V V V V - - - - - - 

28. R-28 V V V V V V - - - - - - 

29. R-29 V V V V V - - - - - - V 

30. R-30 V V V V V - - - - - - V 

31. R-31 V - - V V V - V V - - - 

32. R-32 V V V V V - - - - - - V 

33. R-33 V V - V V V - - V - - - 

34. R-34 V V - V V V - - V - - - 

Jumlah  29 29 19 34 28 27 5 5 15 0 6 7 

Persentase 

(%) 

85,

29 

85,

29 

55,

88 

100 82,

35 

79,

41 
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Lampiran 21 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

Hari, tanggal : Senin, 29 April 2013 

Nama  : Mega Puji Lestari 

Kelas  : VIII A 

No. Presensi : 19 

 

1. Bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab.  Perasaan  saya senang ketika pembelajaran menulis naskah drama. 

 

2. Kesulitan apa saja yang kalian alami ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Saya kesulitan dalam merangkai gambar dan menciptakan dialog 

ketika menulis naskah drama. 

 

3. Apakah kalian memahami materi menulis naskah drama yang diberikan oleh 

guru? 

Jawab.  Iya saya paham karena gurunya menerangkannya jelas. 

 

4. Bagaimana pendapat kalian mengenai media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama? 

Jawab.  Media kartu gambar dan metode picture and picture membantu saya 

dalam menulis naskah drama, terutama menentukan jalan cerita. 

 

5. Berikan saran kalian mengenai pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Menggunakkan gambar yang lebih jelas lagi. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

Hari, tanggal : Senin, 29 April 2013 

Nama  : Hendra Pranoto 

Kelas  : VIII A 

No. Presensi : 12 

 

1. Bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Ya senang karena menambah pengetahuan tentang media dan metode 

menulis naskah drama. 

 

2. Kesulitan apa saja yang kalian alami ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Sulit ketika menyusun kartu gambar dan membuat dialog naskah 

drama. 

 

3. Apakah kalian memahami materi menulis naskah drama yang diberikan oleh 

guru? 

Jawab. Paham karena materinya mudah dipahami. 

 

4. Bagaimana pendapat kalian mengenai media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama? 

Jawab. Menarik, karena baru kali ini menulis naskah drama dengan media 

kartu gambar dan metode picture and picture. 

 

5. Berikan saran kalian mengenai pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Gambarnya lebih menarik lagi. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

Hari, tanggal : Senin, 29 April 2013 

Nama  : M. Fariz Maulana 

Kelas  : VIII A 

No. Presensi : 16 

 

1. Bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Iya senang. 

 

2. Kesulitan apa saja yang kalian alami ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Saya kesulitan menyusun kartu gambar dan membuat dialog. 

 

3. Apakah kalian memahami materi menulis naskah drama yang diberikan oleh 

guru? 

Jawab. Saya masih bingung dengan materi yang diberikan, karena gurunya 

terlalu cepat menerangkannya. 

 

4. Bagaimana pendapat kalian mengenai media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama? 

Jawab. Media dan metode yang digunakan menyenangkan. 

 

5. Berikan saran kalian mengenai pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Menggunakan gambar yang lebih jelas dan mudah dipahami. 
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Lampiran 22 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Hari, tanggal : Senin, 6 Mei 2013 

Nama  : Mega Puji Lestari 

Kelas  : VIII A 

No. Presensi : 19 

 

1. Bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Alhamdulillah senang sekali. 

 

2. Kesulitan apa saja yang kalian alami ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Tidak ada kesulitan yang saya alami. 

 

3. Apakah kalian memahami materi menulis naskah drama yang diberikan oleh 

guru? 

Jawab. Iya sangat paham dengan materi yang diberikan guru. 

 

4. Bagaimana pendapat kalian mengenai media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama? 

Jawab. Dapat mengatasi kesulitan dalam menulis naskah drama, terutama 

membuat dialog. 

 

5. Berikan saran kalian mengenai pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Sebaiknya menggunakan metode yang lebih menyenangkan. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Hari, tanggal : Senin, 6 Mei 2013 

Nama  : Hendra Pranoto 

Kelas  : VIII A 

No. Presensi : 12 

 

1. Bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Iya senang. 

 

2. Kesulitan apa saja yang kalian alami ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Kadang-kadang masih sulit ketika membuat dialognya. 

 

3. Apakah kalian memahami materi menulis naskah drama yang diberikan oleh 

guru? 

Jawab. Iya paham. 

 

4. Bagaimana pendapat kalian mengenai media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama? 

Jawab. Merupakan media dan metode yang menyenangkan karena bisa 

belajar sambil bermain. 

 

5. Berikan saran kalian mengenai pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab.  Sebaiknya divariasi dengan menggunakan LCD atau media lainnya 

yang menarik. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Hari, tanggal : Senin, 6 Mei 2013 

Nama  : M. Fariz Maulana 

Kelas  : VIII A 

No. Presensi : 16 

 

1. Bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Senang sekali. 

 

2. Kesulitan apa saja yang kalian alami ketika pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Masih kesulitan membuat dialog percakapannya. 

 

3. Apakah kalian memahami materi menulis naskah drama yang diberikan oleh 

guru? 

Jawab. Iya cukup paham. 

 

4. Bagaimana pendapat kalian mengenai media kartu gambar dan metode picture 

and picture dalam pembelajaran menulis naskah drama? 

Jawab. Media dan metodenya dapat membantu menulis naskah drama. 

 

5. Berikan saran kalian mengenai pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media kartu gambar dengan metode  picture and picture? 

Jawab. Sebaiknya tetap menggunakan media kartu gambar dan metode 

picture and picture karena semua siswa belum pernah menggunakannya. 
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Lampiran 23 

HASIL KARYA SISWA 
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