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SARI

Arifiyanto, Fajar. 2015. “Pengembangan Media Film Pendek Berbasis
Kontekstual untuk Kompetensi Menulis Naskah Drama bagi Siswa Kelas
XI SMA”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Dr. Mimi Mulyani, M.Hum.
Kata kunci: film pendek, kontekstual, menulis naskah drama
Pemanfaatan teknologi dapat diaplikasikan pada pengembangan media
pembelajaran. Di dalam kelas, belum banyak media pembelajaran penunjang,
khususnya untuk kompetensi menulis naskah drama. Hal tersebut dinilai sebagai
salah satu penyebab sulitnya pembelajaran menulis naskah drama. Pengembangan
media film pendek berbasis kontekstual merupakan salah satu upaya
pengembangan media untuk mengatasi masalah tersebut.
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian pengembangan media ini,
antara lain (1) kebutuhan pengembangan media film pendek berbasis kontekstual
menurut guru dan siswa , (2) prinsip-prinsip pengembangan media film pendek
berbasis kontekstual, (3) desain media film pendek berbasis kontekstual, dan (4)
perbaikan desain media film pendek berbasis kontekstual sesuai dengan penilaian
ahli dan guru.
Penelitian ini menggunakan pendekatan R&D (Research and
Development), dengan penyesuaian, sebagai berikut (1) potensi masalah, (2)
pengumpulan informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, dan (5) revisi
desain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kebutuhan
pengembangan media dan data validasi desain media. Teknik yang digunakan
dalam menganalisis peta kebutuhan prototipe film pendek berbasis kontekstual
untuk kompetensi menulis naskah drama dilakukan dengan mengarah pada proses
menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mentranformasikan data, dan
merespon data mentah yang ada di lapangan.
Setelah penelitian dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) bentuk
fisik media film pendek dan isi media yang sesuai dengan kondisi psikologis
siswa ; (2) prinsip-prinsip pengembangan media film pendek yaitu visible,
interesting, teknis, visual, audio, relevansi, konsistensi, kecukupan, keefektifan,
efisiensi, fleksibel, dan kontekstual; (3) desain media yang berisi cerita tentang
sekelompok anak sekolah yang mendapat tugas menulis naskah drama dengan
genre drama dan alur campuran, visualisasi film standar komposisi film, durasi
17:37 menit, suara pokok adalah dialog tokoh dan diberi musik secukupnya,
berpadu dengan pendekatan saintifik dan tujuh komponen kontekstual, seluruh
viii

materi tersebut diintegrasikan ke dalam film pendek lewat dialog dan tindakan
tokoh yang berperan dalam film pendek berbasis kontekstual, (4) berbekal
penilaian ahli, perbaikan desain media antara lain: wadah media film pendek
meliputi, judul diganti “Ayo, Buat Naskah Drama!”; perbaikan teknis film pendek
meliputi, penambahan durasi beberapa tulisan di awal, pemberian efek crossfade
pada transisi gambar gerak ke diam atau sebaliknya; pengurangan beberapa
gambar pendukung suasana; penggantian scene 14 karena kurang sesuai dengan
kondisi pembelajaran; pengurangan durasi menjadi 15,00 menit; dan penambahan
buku petunjuk pemanfaatan media film pendek.
Saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut. (1) Bagi guru,
sebaiknya menggunakan media film pendek berbasis kontekstual sebagai salah
satu alternatif media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis
naskah drama. (2) Sebaiknya siswa mempelajari berbagai pengetahuan mengenai
naskah drama sebelum melakukan kegiatn menulis naskah drama. (3) Bagi
peneliti-peneliti lain, penelitian pengembangan ini dapat menjadi salah satu acuan
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai media pembelajaran untuk
kompetensi menulis naskah drama.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Maju dan berkembangnya teknologi dapat dimanfaatkan oleh dunia
pendidikan Indonesia. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi dalam dunia
pendidikan adalah penggunaan media yang lebih inovatif dan dapat membuat
pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. Media akan sangat membantu guru
dalam menjalankan model atau metode pembelajaran di dalam kelas.
Keberhasilan sebuah proses pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh
media pembelajaran. Paradigma guru sebagai orang paling tahu membuat
pembelajaran konvensional terus bertahan dan mengaburkan kebutuhan media
pembelajaran

di

Indonesia.

Padahal

berkembangnya

teknologi

sangat

memungkinkan seorang siswa mengetahui hal yang tidak diketahui guru.
Pemanfaatan teknologi dalam bentuk media pembelajaran memungkinkan siswa
dapat

belajar mengenai materi pelajaran yang lebih luas bila dibandingkan

dengan materi pelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas.
Media sangat membantu guru dalam rangka memperjelas teori-teori yang
disampaikan. Memberikan gambaran yang lebih nyata tentang materi yang
mungkin tidak bisa dilihat, didengar, dirasa, dicium, atau dialami secara langsung
oleh siswa. Selain itu, Hamalik (dalam Arsyad, 2011:15) juga memaparkan bahwa
media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan
motivasi dan rangsangan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh
psikologis terhadap siswa. Penggunaan metode dan media yang tepat akan
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membantu siswa menjalani proses pembelajaran dan meraih hasil yang lebih
maksimal. Tanpa media pembelajaran, guru akan kesulitan menyalurkan pesan
yang berupa materi pembelajaran. Pesan yang tidak tersampaikan dengan baik
tentu akan mengurangi rangsangan terhadap siswa. Padahal tersampaikannya
pesan adalah tujuan pembelajaran yang paling utama. Selain itu, rangsangan
adalah alasan yang dibuat agar siswa merasa termotivasi untuk tetap mengikuti
proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh tanpa merasa dipaksa.
Seorang guru hendaknya dapat menentukan media yang sesuai dengan
materi yang akan diajarkan kepada siswa. Arsyad (2011:2) menjelaskan bahwa
guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang
meskipun sederhana dan bersahaja, tetapi merupakan keharusan dalam mencapai
tujuan pengajaran yang diharapkan. Sehubungan dengan keharusan itu, sekolah
hendaknya menyediakan berbagai media yang efektif dan efisien demi menunjang
kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu, seorang guru harus dapat
mengembangkan

keterampilannya

untuk

menemukan

media

baru

atau

mengembangkan media pembelajaran lama. Pengembangan tersebut bertujuan
agar media yang ada menjadi lebih variatif, inovatif, dan tetap berguna. Apabila
guru telah mampu melakukan pendayagunaan tersebut, pembelajaran di dalam
kelas akan terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa dan
guru itu sendiri.
Dalam proses pembelajaran sehari-hari, media yang paling sering
digunakan oleh guru adalah media pembelajaran yang kurang inovatif dan kurang
menarik bagi siswa. Seperti media foto yang diunduh dari internet, film yang
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kurang sesuai dengan kondisi psikologis siswa, bacaan yang sudah digandakan
berkali-kali, dan lembar kerja siswa yang kurang sesuai dengan standar lembar
kerja siswa sebenarnya. Selain menggunakan media yang kurang menarik, sering
kali guru justru tidak menggunakan media pembelajaran dan lebih memilih
menggunakan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran tersebut
memaksimalkan metode ceramah tanpa menggunakan media dalam proses
pembelajaran.
Sutjiono (2005:76) menjelaskan, sekurang-kurangnya ada tujuh alasan
mengapa sampai saat ini masih ada sejumlah guru yang enggan menggunakan
media pembelajaran. Ketujuh alasan tersebut adalah: (1) menggunakan media itu
repot, (2) media itu canggih dan mahal, (3) guru tidak terampil menggunakan
media, (4) media itu hiburan sedangkan belajar itu serius, (5) tidak tersedia di
sekolah, (6) kebiasaan menikmati ceramah/bicara, dan (7) kurangnya penghargaan
dari atasan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, guru
yang sudah lama mengajar biasanya mengeluhkan ketujuh hal yang disampaikan
Sudjiono tersebut. Selain itu, dukungan moril dan biaya dari sekolah tampaknya
belum maksimal karena menemui banyak kendala.
Keengganan yang diungkapkan oleh Sutjiono dipastikan akan sangat
menghambat proses pembelajaran. Hambatan tersebut akan lebih terasa saat guru
mengajarkan kompetensi dasar pembelajaran sastra yang sangat membutuhkan
model. Apabila guru tidak bisa memodelkan sendiri kompetensi tersebut maka
kehadiran media pembelajaran sangat dibutuhkan. Termasuk dalam mengajarkan
kompetensi menulis naskah drama. Kompetensi menulis naskah drama dalam
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disematkan dalam KD 16.2
Menarasikan pengalaman manusia dalam bentuk adegan dan latar pada naskah
drama.
Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru di SMA Negeri 5
Semarang, SMA Negeri 7 Semarang, dan SMA Kesatrian 1 Semarang dapat
disimpulkan bahwa guru kebingungan menggunakan media pembelajaran. Media
teks, foto, audio, dan video memang telah tersedia di sekolah, tetapi guru harus
terus memperbarui isi media agar sesuai dengan konteks kekinian. Selain itu,
media-media tersebut juga mengalami ketergantungan sehingga saat kegiatan
evaluasi tanpa menggunakan media, siswa kesulitan menulis naskah drama.
Keterbatasan penggunaan media tersebut dirasa sangat menghambat proses
pembelajaran. Hal itu mengakibatkan sebagian besar siswa harus menjalani
remedial. Terkadang, guru harus mengganti pembelajaran menulis naskah drama
menjadi pembelajaran menganalisis unsur-unsur intrinsik naskah drama. Guru
tersebut mengganti pembelajaran menulis naskah drama yang merupakan
kompetensi

produktif

menjadi

kompetensi

analisis

yang

sifatnya

reseptif/konsumtif. Alasan guru mengganti pembelajaran menulis naskah drama,
yaitu alokasi waktu lebih sedikit dan materi pembelajaran lebih mudah
didapatkan. Padahal, keterampilan menulis menjadi suatu keterampilan yang
penting untuk dikuasai siswa karena terampil menulis merupakan suatu ciri dari
orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar (Tarigan 1993:4). Bila siswa
tidak diajarkan menulis sejak awal, siswa akan mengalami proses pembelajaran
panjang yang sia-sia karena belum bisa disebut sebagai orang yang terpelajar.
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Menulis naskah drama adalah kompetensi yang cukup sulit untuk siswa
kelas XI SMA karena para siswa baru pertama kali mendapatkan pelajaran ini.
Tingginya tuntutan guru terhadap hasil yang harus dicapai siswa

membuat

pembelajaaran menulis naskah drama terasa lebih sulit dari kenyataan. Apabila
kesulitan tersebut tidak disikapi dengan baik, siswa tidak akan bisa menulis
naskah drama dengan baik pula. Penulisan naskah drama yang sulit, kebutuhan
waktu yang lama, dan kurangnya media pembelajaran di kelas harus segera
diselesaikan supaya siswa segera dapat menulis naskah drama.
Sejalan dengan hal tersebut, dari wawancara yang telah dilakukan juga
dapat disimpulkan bahwa minat siswa kelas XI dalam menulis naskah drama
masih rendah. Ada beberapa hal yang menyebabkan siswa kelas XI kurang
berminat menulis naskah drama. Penyebab-penyebab tersebut antara lain: (1)
siswa kesulitan mendapatkan ide cerita, (2) siswa kesulitan untuk mengubah
kerangka cerita menjadi dialog dan teks samping dalam naskah drama, (3)
kurangnya media dan model yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga
siswa kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran, dan (4) siswa merasa bosan
mengikuti pembelajaran menulis naskah drama.
Kebingungan guru memilih media pembelajaran yang sesuai dengan
kompetensi menulis naskah drama berimbas pada kesulitan siswa menjalani
proses belajar menulis naskah drama di dalam kelas. Selain itu, siswa sudah bosan
dengan metode pembelajaran konvensional yang selama ini digunakan.
Penggunaan film pendek berbasis kontekstual dalam pembelajaran dapat menjadi
salah satu pilihan media yang sesuai untuk kompetensi menulis naskah drama.
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Dari hasil kedua wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan
media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam mengajarkan kompetensi menulis
naskah drama. Pemilihan media yang akan digunakan tidak bisa sembarangan.
Pertama, media pembelajaran harus bisa memberikan jalan bagi siswa agar lebih
mudah memilih ide sebagai dasar penulisan sebuah naskah drama. Kedua, media
pembelajaran yang dipilih guru bisa menjelaskan bagaimana cara yang paling
mudah untuk mengubah kerangka cerita yang berasal dari ide cerita yang sudah
ditemukan, menjadi teks dialog dan teks samping. Ketiga, media pembelajaran
harus bisa menarik siswa untuk lebih menyukai kegiatan menulis naskah drama.
Media sekurang-kurangnya dapat membuat siswa menganggap bahwa kompetensi
menulis naskah drama bukanlah kompetensi yang sulit dilakukan. Keempat, media
hendaknya merupakan media yang atraktif dan sesuai dengan tingkat psikologis
siswa sehingga siswa tidak merasa bosan. Hal tersebut dikarenakan proses
menulis naskah drama pada dasarnya akan membutuhkan waktu yang relatif lama.
Sehubungan dengan bentuk media yang dibutuhkan, Gerlach dan Ely
(dalam Arsyad:2011) menerangkan tentang tiga ciri media yang merupakan
petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan yang
mungkin guru tidak mampu melakukannya. Ketiga ciri tersebut antara lain: ciri
fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif.
Ciri fiksatif yaitu ciri yang menggambarkan kemampuan media untuk
merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau
objek. Tidak semua materi pelajaran dapat dihadirkan atau dimodelkan oleh guru
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secara langsung. Madia dengan ciri fiksatifnya dapat membantu guru untuk
menghadirkan atau memodelkan hal-hal tersebut.
Selanjutnya adalah ciri manipulatif, yaitu ciri yang menerangkan bahwa
media mampu melakukan transformasi kejadian atau objek. Misalnya, menjadikan
kejadian yang lama menjadi terasa sebentar atau merubah objek besar menjadi
kecil.
Ciri

distributif,

yaitu

ciri

yang

menggambarkan

bahwa

media

memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan
secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan
stimulus yang sama dengan kejadian itu. Media dapat memberi pengertian yang
lebih seragam tentang materi pembelajaran kepada siswa. Hal itu disebabkan
stimulus yang diterima siswa lebih nyata dan jelas.
Berpijak dari ketiga ciri yang diterangkan Gerlach dan Ely tersebut,
penelitian ini akan dilakukan untuk mengembangkan media film pendek sebagai
salah satu pilihan media yang nantinya dapat digunakan dalam membelajarkan
kompetensi menulis naskah drama. Bentuk film pendek yang termasuk jenis
media audio-visual nantinya akan dapat merekam, menyimpan, melestarikan, dan
merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Selain itu, media film juga mampu
memanipulasi kejadian menulis naskah drama yang sulit menjadi terlihat lebih
mudah. Pada akhirnya, media film pendek akan membimbing siswa untuk menulis
naskah drama di dalam atau luar kelas dengan tema yang sama, yaitu menulis
naskah drama dengan tema pengalaman pribadi yang benar-benar dikuasai siswa.
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Pembelajaran berbasis kontekstual sangat tepat untuk mengarahkan
keseragaman tema penulisan naskah drama, yaitu pengalaman pribadi yang
dikuasai siswa. Selain itu, pembelajaran tersebut dipilih karena pembelajaran
berbasis kontekstual memiliki tujuh komponen belajar yang berkenaan dapat
digunakan sebagai langkah menulis naskah drama. Ketujuh komponen kontekstual
akan dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menulis naskah drama. Komponen
tersebut antara lain: (1) konstruktivisme (constructivism), (2) bertanya
(questioning), (3) inkuiri (inquiri), (4) masyarakat belajar (learning community),
(5) permodelan (modeling), (6) refleksi (reflection), dan (7) penilaian autentik
(autentic asassment) (Trianto, 2007:104). Ketujuh komponen ini akan disisipkan
ke dalam media pembelajaran film pendek berbasis kontekstual untuk kompetensi
menulis naskah drama secara satuan atau bersamaan dan secara acak atau urut
dengan komponen lain.
Ketujuh komponen pendekatan kontekstual tersebut akan disisipkan
kedalam film pendek berbasis kontekstual menjadi empat bagian pokok. Bagianbagian tersebut antara lain: (1) bagian yang berisi komponen inkuiri (inquiry), (2)
bagian yang berisi komponen masyarakat belajar (learning community) dengan
komponen bertanya (questioning), (3) komponen kontruktivistik (contructivism)
dengan komponen refleksi (reflection), dan komponen permodelan (modeling),
dan (4) penilaian autentik (authentic asassment). Urut-urutan komponen
pendekatan kontekstual tersebut dibuat agar alur cerita dalam film berbasis
kontekstual dapat diterima oleh siswa dan guru secara mudah.
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Media film pendek berbasis kontekstual akan dikembangkan melalui
penelitian yang bermula dari analisis kebutuhan pengembangan media menurut
siswa dan guru. Kemudian, desain media film berbasis kontekstual akan diuji oleh
guru dan ahli. Setelah mendapat masukan dari guru dan ahli, desain media film
pendek berbasis kontekstual akan diperbaiki sesuai dengan koreksi dan saran dari
para guru dan ahli tersebut. Melalui media film pendek berbasis kontekstual ini
siswa akan diajak berpikir bahwa menulis naskah drama adalah kegiatan yang
menyenangkan dan akan memberikan pengalaman yang lebih menarik.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan masalah-masalah tersebut, media film pendek berbasis
kontekstual yang dapat membantu guru untuk mengajarkan kompetenai menulis
naskah drama dengan mudah belum ada. Padahal kompetensi menulis naskah
drama sangat penting untuk mengembangkan kreativitas dan kepekaan siswa
terhadap kehidupan sosial budaya dalam bermasyarakat. Ada tiga faktor yang
mempengaruhi tingkat keberhasilan kompetensi menulis naskah drama, antara lain
faktor guru, faktor siswa, dan faktor media pembelajaran. Ketiga faktor tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut.
Faktor pertama yang memengaruhi keberhasilan kompetensi menulis
naskah drama adalah guru. Sebagai moderator dalam proses pembelajaran di
kelas, tentunya seorang guru harus memiliki bermacam cara untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi di dalam kelas, antara lain sebagai berikut. (1) Guru
masih terlalu banyak menyampaikan teori-teori tentang menulis naskah drama
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sehingga proses pembelajaran terkesan monoton dan membosankan. Bertentangan
dengan hal itu, kompetensi menulis naskah drama adalah salah satu kompetensi
yang menuntut produk nyata diakhir pembelajarannya. Pembuatan suatu produk
tentunya membutuhkan pengalaman nyata yang berwujud latihan-latihan menulis
naskah drama. (2) Selain masih menggunakan metode konvensional, guru juga
belum memberikan contoh konkret berkenaan dengan kegiatan menulis naskah
drama. Biasanya, guru hanya memberikan contoh naskah drama saja. Contoh
tersebut tetap berguna, namun akan lebih berguna lagi apabila seorang guru juga
menunjukkan secara langsung langkah-langkah atau cara menulis naskah drama.
(3) Guru belum menyediakan media yang benar-benar dapat menjangkau materi
dan contoh konkret untuk kompetensi menulis naskah drama.
Faktor kedua adalah siswa. Siswa tentu menjadi salah satu faktor yang
sangat memengaruhi proses dan hasil dari pembelajaran menulis naskah drama.
Seperti halnya guru, siswa juga mempunyai beberapa masalah yang harus diatasi,
yaitu sebagai berikut. (1) Contoh naskah drama jadi yang diberikan oleh guru,
membuat standar penilaian siswa terhadap naskah drama menjadi lebih tinggi. Hal
ini membuat siswa berpikir terlalu jauh untuk menemukan ide dalam menulis
naskah drama. Padahal siswa tentu memiliki beragam pengetahuan yang dapat
dijadikan sebagai bahan pembuatan naskah drama, meskipun konflik dalam
pengetahuan mereka tidak seunik naskah yang telah ditunjukkan guru. (2) Bekal
pengetahuan yang masih kurang sangat berpengaruh dalam proses penulisan
naskah drama siswa. Selain pengetahuan tentang cara mendapatkan ide atau bahan
cerita dalam naskah drama, pengetahuan tentang kaidah penulisan tentu juga
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sangat dibutuhkan siswa dalam menulis naskah drama. Kedua hal tersebut belum
dikuasai dengan baik oleh siswa, dan (3) Siswa kurang termotivasi untuk
menjalani proses menulis naskah drama karena sudah berpikir bahwa menulis
naskah drama adalah kegiatan yang sulit dan hanya bisa dilakukan oleh para
penulis saja.
Faktor yang ketiga adalah faktor sekolah. Kurangnya sarana dan prasarana
yang disediakan sekolah tentunya ikut andil dalam kurangnya pencapaian hasil
kompetensi menulis naskah drama siswa. Masalah kurangnya sarana dan
prasarana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Minimnya bacaan sastra,
khususnya materi tentang menulis naskah drama di sekolah. Selain minim bacaan
drama, minat baca siswa terhadap karya sastra juga masih sangat rendah. Hal
tersebut disebabkan membaca naskah drama atau materi tentang menulis naskah
drama kurang menarik dan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi bila
dibandingkan dengan membaca karya sastra yang lain, seperti novel, cerpen, dan
puisi, (2) Kebanyakan sekolah belum mengadakan pelatihan-pelatihan dalam
bidang menulis, khususnya menulis naskah drama. Sedangkan pembelajaran di
dalam kelas jelas sangat kurang untuk kompetensi menulis naskah drama. Selain
itu, belum optimalnya media publikasi sekolah, seperti mading (majalah dinding),
website sekolah, dan majalah sekolah, semakin mempersempit kesempatan siswa
untuk menunjukkan hasil karya-karya mereka.
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1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah yang muncul sangat
kompleks, sehingga harus dibatasi. Pembatasan masalah bertujuan agar
pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terfokus pada kajian yang
diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini sampai pada perancangan dan
pembuatan prototipe media film pendek berbasis kontekstual sebagai media
pembelajaran untuk keterampilan menulis naskah drama yang dapat memudahkan
siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa kelas
XI SMA. Alternatif yang akan diajukan adalah pengembangan media film pendek
berbasis kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI
SMA.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam pendahuluan,
permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
1. Bagaimanakah kebutuhan pengembangan media film pendek berbasis
kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI
SMA menurut guru dan siswa?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip pengembangan media film pendek berbasis
kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI
SMA?
3. Bagaimanakah desain media film pendek berbasis kontekstual untuk
kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA?
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4. Bagaimanakah perbaikan desain media film pendek berbasis kontekstual
untuk kompetensi menulis naskah drama satu babak bagi siswa kelas XI SMA
yang sesuai dengan penilaian ahli dan guru?

1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian pengembangan
ini adalah sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan kebutuhan pengembangan media film pendek berbasis
kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI
SMA sesuai kebutuhan guru dan siswa.
2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip pengembangan media film pendek berbasis
kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI
SMA.
3. Membuat desain media film pendek berbasis kontekstual untuk kompetensi
menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA.
4. Mendeskripsikan perbaikan desain media film pendek berbasis kontekstual
untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA sesuai
dengan penilaian guru dan ahli.

1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian mengenai pengembangan media film pendek berbasis
kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA ini
akan memberi manfaat teoretis dan manfaat praktis.
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1) Manfaat Teoretis
Adapun secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan
teori pembelajaran menulis naskah drama dan penggunaan media film pendek
berbasis kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama.

2) Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk siswa, guru, dan penelitipeneliti selanjutnya. Bagi siswa, penelitian ini akan mempermudah dalam proses
pembelajaran menulis naskah drama. Bagi guru, penelitian ini akan memberikan
solusi untuk masalah kekurangan media pembelajaran dan waktu yang selama ini
belum teratasi. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya
wawasan mengenai penggunaan media film pendek berbasis kontekstual. Selain
itu, penelitian ini juga dapat menjadi pijakan dan dapat dijadikan sumber inspirasi
untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS,
DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini memaparkan penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan
unsur dengan penelitian ini. Selain itu, dipaparkan juga teori-teori dari para ahli
mengenai media pembelajaran, film, pembelajaran kontekstual, dan menulis
naskah drama.

2.1 Kajian pustaka
Ada beberapa penelitian yang menginspirasi penelitian ini. Penelitian
tersebut antara lain dilakukan oleh: Wartiningsih (2008), Utomo (2009), Wibowo
(2009), Yasa dan Suarcaya (2009), Haryoko (2010), Astuti (2011), Lathifah
(2013) dan MacKinnon dan Vibert (2014).
Salah satu penelitian yang menginspirasi penelitian pengembangan media
ini adalah penelitian Wartiningsih pada tahun 2008 yang berjudul “Pengembangan
Bahan Ajar Keterampilan Membaca Berbasis Pendekatan Kontekstual Theaching
and Learning (CTL) untuk Siswa Kelas 1 SD”. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukannya, Wartiningsih menjelaskan bahwa bahan ajar membaca siswa dapat
dikembangkan

berlandaskan

pendekatan

kontekstual.

Wartiningsih

menyimpulkan, bahan ajar yang telah dikembangkanakan berhasil dengan
maksimal apabila diaplikasikan dengan memperhatikan ketujuh komponen
pendekatan kontekstual. Selain itu, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam
menerapkan ketujuh komponen pendekatan kontekstual. Hal itu bertujuan agar
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ketujuh

komponen

pendekatan

kontekstual

tersebut

benar-benar

dapat

tersampaikan dengan baik kepada siswa. Persamaan penelitian Wartiningsih
dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kontekstual. Ketujuh
komponen pendekatan kontekstual tersebut disisipkan secara mandiri atau
bersama-sama kedalam cerita film berbasis kontekstual yang

dikembangkan

dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian Wartiningsih dengan penelitian ini
terletak pada konten penelitian yang dikembangkan, kompetensi pembelajaran,
dan tingkat satuan pendidikannya. Wartiningsih mengembangkan bahan ajar
untuk keterampilan membaca untuk kelas 1 SD, sedangkan penelitian ini
mengembangkan media pembelajaran untuk kompetensi menulis naskah drama
bagi siswa kelas XI SMA.
Penelitian Utomo pada tahun 2009 yang berjudul “Pengembangan Media
VCD Persiapan Membacakan Puisi melalui Teknik Relaksasi untuk Siswa SMA”,
juga menjadi salah satu acuan dalam penelitian pengembangan ini. Utomo
menyelipkan teknik relaksasi dalam media VCD yang dapat memotivasi dan
meningkatkan keterampilan siswa dalam membacakan puisi ini. Teknik relaksasi
diselipkan guna memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk
mempersiapkan diri secara mental sebelum membacakan puisi. Utomo
menyimpulkan, media VCD persiapan membacakan puisi melalui teknik relaksasi
ini sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran membacakan puisi. Media
VCD yang sangat membantu proses pembelajaran membacakan puisi merupakan
salah satu media audio visual. Persamaan penelitian Utomo dengan penelitian ini
terletak pada konten media yang dikembangkan.Penelitian Utomo dan penelitian
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ini sama-sama mengembangkan media audio-visual, yaitu VCD dan film pendek.
Perbedaan pengembangan media Utomo dengan penelitian ini terletak pada teknik
yang diselipkan ke dalam media audio-visual. Utomo menyelipkan teknik
relaksasi, sedangkan penelitian pengembangan ini menyelipkan pendekatan
pembelajaran kontekstual ke dalam media film pendek.
Selanjutnya, pada tahun 2009, Wibowo melakukan penelitian yang
berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama dengan Media Video
Compack Disk (VCD) Cerita Rakyat Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Wiradesa
Pekalongan”. Dari penelitian yang dilakukan Wibowo, dapat disimpulkan bahwa
media video compack disk (VCD) cerita rakyat dapat meningkatkan keterampilan
menulis naskah drama. Dalam penelitian tindakan kelas ini, siswa tidak hanya
diajarkan cara menulis naskah drama, namun siswa juga diajak untuk kembali
mengenal lebih jauh tentang cerita rakyat setempat. Selain itu, penggunaan VCD
cerita rakyat juga sangat mendukung pelestarian cerita rakyat yang sudah mulai
dilupakan. Persamaan penelitian Wibowo dengan penelitian pengembangan ini
terletak pada jenis media dan kompetensi pembelajaran yang digunakan, yaitu
media audio visual dan kompetensi menulis naskah drama. Sedangkan perbedaan
penelitian wibowo dengan penelitian ini terletak pada konten penelitian. Wibowo
meneliti efek dari penggunaan media VCD cerita rakyat, sedangkan penelitin ini
mengembangkan

media

film

pendek

yang

menggunakan

pembelajaran

kontekstual sebagai dasar cerita film pendek.
Yasa dan Suarcaya (2009) melakukan penelitian yang berjudul
“Pengembangan Perangkat dan Model Kontekstual Pembelajaran Sains Bilingual
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Berbasis ICT pada Siswa SMPN 1 Singaraja”. Setelah melakukan penelitian ini,
mereka menemukan bahwa dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan
kontekstual, siswa secara individu mampu menguasai konsep-konsep yang
dipelajari dan memecahkan masalah yang dihadapi. Secara kelompok, siswa
secara kolaboratif dapat saling membantu melengkapi kekurangan-kekurangan
yang ada pada diri anggota kelompok lain. Peranan guru dalam pembelajaran
kontekstual yaitu sebagai moderator yang mengondisikan dan memberi arahan
untuk mengondusifkan interaksi kelompok. Adanya hasil penelitian seperti
disebutkan, semakin menguatkan alasan penanaman pendekatan kontekstual
sebagai dasar cerita dalam film pendek berbasis kontekstual.
Sehubungan dengan keefektifan media audio-visual untuk pembelajaran,
Haryoko (2010) telah melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Dari penelitian
yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual sebagai Alternatif
Optimaslisasi Model Pembelajaran” ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
dengan menggunakan media audio-visual lebih baik bila dibanding pembelajaran
yang menggunakan media lain. Haryoko menyimpulkan bahwa perlu dilakukan
perubahan paradigma dalam proses pengajaran. Selain itu, dari penelitian ini juga
dapat dilihat bahwa variasi model pegajaran, khususnya yang melibatkan media
audia-visual, sangat cocok untuk proses pembelajaran. Hasil penelitian Haryoko
ini menjadi salah satu acuan pemilihan bentuk film pendek yang termasuk media
audio-visual sebagai media yang dikembangkan pada penelitian ini.
Astuti (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media
Audiovisual (VCD) Sinematisasi Puisi sebagai Media Pengajaran Apresiasi Puisi
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pada Siswa SMA Kelas X”. Hasil penelitian pengembangan Astuti ini adalah
sebuah media audio visual berisi video sinematisasi puisi. Media audio visual
VCD sinematisasi puisi berguna untuk membantu siswa dalam mengapresiasi
puisi. Media tersebut dilengkapi dengan ilustrasi yang ditampilkan dalam kedua
sinematisasi dan kedua modelnya. Persamaan penelitian Astuti dengan penelitian
ini terletak pada kategori media yang dikembangkan, yaitu media audio visual.
Penggunaan ilustrasi dalam video sinematisasi tersebut menjadi salah satu
alternatif tambahan pengisian transisi musik dalam film pendek berbasis
kontekstual yang dikembangkan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian
pengembangan Astuti dengan penelitian ini terdapat pada kompetensi dan tingkat
kelas yang digunakan. Astuti mengembangkan media untuk kompetensi
mengapresiasi puisi dan diterapkan pada kelas X, sedangkan penelitian ini
mengembangkan media untuk kompetensi menulis naskah drama dan diterapkan
pada kelas XI SMA.
Penelitian pengembangan lain yang mengaji pentingnya pendekatan
kontekstual dalam proses pembelajaran adalah penelitian Lathifah pada tahun
2013. Penelitian tersebut berjudul “Pengembangan Buku Pengayaan Menyunting
Karangan Bermuatan Multikultural menggunakan Pendekatan Kontekstual untuk
Siswa SMP/MTs Kelas IX”. Penelitian yang dilakukan Lathifah ini menghasilkan
buku pengayaan menyunting karangan bermuatan multikultural menggunakan
pendekatan kontekstual untuk siswa kelas IX.Setelah dilakukan uji produk
terhadap ahli dan siswa, ternyata pendekatan kontekstual dapat membantu siswa
untuk memahami materi dengan baik.Berdasarkan tanggapan siswa, materi dalam
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buku pengayaan sudah sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Persamaan
penelitian Lathifah dengan penelitian pengembangan ini adalah sama-sama
menggunakan pendekatan kontekstual sebagai dasar penelitian pengembangan.
Perbedaan kedua penelitian ini jelas terlihat pada produk yang dihasilkan, yaitu
Lathifah menghasilkan buku pengayaan dan penelitian ini menghasilkan media
film pendek.
Selanjutnya, MacKinnon dan Vibert (2014) melakukan penelitian berjudul
“Video Databases: An Emerging Tool in Business Education”. Video yang
digunakan dalam kegiatan evaluasi ini menampilkan video wawancara beberapa
petinggi perusahaan. Mahasiswa bertugas untuk menganalisis kekuatan dan
kelemahan perusahaan tersebut berdasarkan video yang diputar. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan siswa lebih menyukai tugas dengan menggunakan media
video database dibanding tugas dengan menganalisi pendapat ahli. Persamaan
penelitian MacKinnon dan Vibert dengan penelitian ini yaitu sama-sama
menggunakan jenis media audio visual. Perbedaan kedua penelitian ini terletak
pada jenis penelitiannya, MacKinnon dan Vibert meneliti pengaruh pemanfaaatan
media video, sedangkan penelitian ini mengembangkan media film pendek.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
penelitian yang mengembangkan media film pendek berbasis kontekstual masih
jarang. Selain itu, media audio visual, khususnya film pendek berbasis kontekstual
sangat cocok bila diaplikasikan untuk menulis naskah drama. Hal itu disebabkan
media film pendek berbasis kontekstual merupakan salah satu media audio-visual
yang terbukti dapat lebih menarik perhatian siswa.
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2.2

Landasan Teoretis
Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang media,

film, pendekatan kontekstual, dan teori menulis naskah drama. Teori-teori tersebut
dipaparkan sebagai berikut.

2.2.1

Media Pembelajaran

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses
komunikasi antara guru dengan siswa. Proses komunikasi diwujudkan melalui
penyampaian dan tukar menukar pesan atau informasi antara guru dan siswa.
Pesan tersebut dapat berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, ide,
pengalaman, dan sebagainya. Agar tidak terjadi kesesatan dalam komunikasi,
diperlukan sarana yang membantu proses komunikasi. Sarana tersebut disebut
“media”.

2.2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa Latin Medius yang secara harfiah berarti
„tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Dapat kita ambil pengertian, media adalah
alat yang digunakan sebagai penghantar atau perantara. Gagne (dalam Sadiman,
dkk, 2010:6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam
lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Berbagai jenis
komponen tersebut dapat diartikan sebagai manusia atau orang-orang yang berada
disekitar siswa, kondisi alam sekitar siswa atau tempat berlangsungnya
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pembelajaran, dan gabungan dari keduanya atau lingkungan tempat proses
pembelajaran tersebut. Berbagai jenis kompenen dalam lingkungan siswa yang
dapat merangsangnya untuk belajar tersebut (media) dapat mempertinggi proses
belajar siswa yang pada gilirannya dapat mempertinggi proses belajar siswa
(Sudjana dan Rivai 2010:2).
Lebih ringkas, Arsyad (2011:2) menjelaskan bahwa media adalah bagian
yang tidak dapat terpisahkan dari proses belajar mengajar demi mencapai tujuan
pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.
Media berada di tengah-tengah antara siswa dan guru. Menjadi jembatan
perlintasan informasi yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswanya. Oleh
sebab itu, kedudukan media dalam proses pembelajaran sangatlah penting dan
tidak terpisahkan.
Sejalan dengan penjelasan Arsyad, Kustandi dan Sutjipto (2011:9)
menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan
kegiatan proses pembelajaran.keberagaman media pembelajaran yang ada
membuat guru harus lebih selektif dalam menentukan media yang sesuai untuk
proses pembelajaran yang dilakukan.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran adalah benda hidup atau mati yang mampu membantu guru
menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada siswa sehingga siswa
dapat menangkap pesan tersebut dengan lebih baik. Media berada di tengahtengah metode, guru, dan siswa. Penggunaan media harus sesuai dengan metode
yang digunakan guru, kemampuan guru, sekolah, dan kondisi psikologis siswa.
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Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan hasil penggunaan media
pembelajaran.

2.2.1.2 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran
Sudjana dan Rivai (2010:2) menjelaskan beberapa manfaat media
pembelajaran sebagai berikut, (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa
sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan pengajaran akan lebih
jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan
memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan lebih baik, (3) metode
mengajar akan lebih bervariasi, (4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan
belajar. Motivasi belajar, pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran,
semangat belajar, dan keaktivan siswa tentunya akan sangat mendukung
berjalannya proses pembelajaran.
Senada dengan manfaat media pembelajaran yang dipaparkan Sudjana dan
Rivai di atas, Levie dan Lentz (dalam Arsyad 2011:16-17) menjelaskan bahwa
media memiliki empat fungsi, khususnya media visual, yaitu (1) fungsi atensi, (2)
fungsi afektif, (3) fungsi kognitif, dan (4) fungsi kompensatoris. Menurut Levie
dan Lentz, fungsi atensi merupakan fungsi inti dari penggunaan suatu media
pembelajaran, yaitu menarik perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi
pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai
teks materi pelajaran. Dalam proses pembelajaran, sering kali siswa kurang
konsentrasi dan cenderung tidak memperhatikan pelajaran yang sedang
berlangsung. Di bagian inilah media menjalankan fungsi atensi untuk menarik
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perhatian siswa. Adanya media pembelajaran membuat anak secara sadar atau
tidak , ikut memperhatikan pelajaran dengan sendirinya.
Fungsi afektif media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa
saat belajar. Semakin mudah media visual tersebut menggugah emosi siswa untuk
mengikat informasi yang disampaikan, maka semakin tinggi fungsi afektif suatu
media visual. Berkaitan dengan pembelajaran kontekstual, maka gambar atau
informasi berupa teks yang tersaji di dalam media visual hendaknya berupa
informasi berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa. Penyajian informasi ini
bertujuan untuk mengikat emosi siswa saat belajar.
Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang
mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian
tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung
dalam gambar. Secara mental, anak lebih tertarik pada gambar daripada sekadar
tulisan saja. Kemungkinan hal itulah yang membuat pemahaman dan ingatan
tentang informasi yang disampaikan akan lebih mudah dan tinggi.
Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari penelitian bahwa
media visual yang memberikan konteks kepada siswa yang lemah dalam
membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam gambar untuk mengingatnya
lagi. Bagi siswa yang lemah dalam menangkap informasi dalam bentuk teks,
fungsi kompensatoris berperan memberikan pilihan lain untuk menyimpan
informasi berupa ingatan atau pemahaman, yaitu dengan mengingat gambar yang
ada dalam media.

25

Selanjutnya, Aqib (2013:51) memaparkan secara singkat manfaat umum
media pembelajaran, antara lain: (1) penyeragaman penyampaian materi, (2)
pembelajaran lebih jelas dan menarik, (3) proses pembelajaran lebih interaktif, (4)
efisiensi waktu dan tenaga, (5) meningkatkan kualitas hasil belajar, (6) belajar
dapat dilakukan di mana dan kapan saja, (7) menumbuhkan sikap positif belajar
terhadap proses dan materi belajar, (8) meningkatkan peran guru ke arah yang
lebih positif dan produktif. Manfaat secara umum yang dipaparkan Aqib kiranya
berkaitan dengan seluruh proses pembelajaran, mulai dari metode, media, siswa,
hingga kepada guru. Metode yang berbantu media akan meminimalis perbedaan
informasi (salah paham antara siswa dan guru) yang dapat terjadi dalam
pembelajaran. Media yang digunakan harus tepat supaya dapat benar-benar
menarik dan sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Siswa dan guru samasama dituntut untuk memanfaatkan media dengan baik dan benar sehingga seluruh
proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

2.2.1.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran sehari-hari, ada beberapa media yang sering
digunakan. Penggunaan segala macam media pembelajaran bergantung pada
ketepatan fungsi dan pengaruhnya terhadap kompetensi atau materi yang
diajarkan. Sudjana dan Rivai (2010:3) menjelaskan beberapa media yang sering
digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut. Pertama, media grafis
atau sering disebut juga media dua dimensi yakni media yang mempunyai ukuran
panjang dan lebar seperti foto, grafik, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Kedua,
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media tiga dimensi, yaitu media yang berbentuk model. Seperti model padat (solid
model), model penampang, model susun, model kerja, mock up, diorama, dan lainlain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP, dan. Keempat,
penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Begitu banyak pilihan
media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Tinggal media apa yang
menurut guru paling tepat digunakan dalam sebuah proses pembelajaran.
Sedikit berbeda dengan penggolongan jenis media yang dilakukan Sudjana
dan Rivai, Arsyad (2011:9) menggolongkan jenis media pembelajaran sesuai
dengan perkembangan teknologi menjadi empat kelompok media. Keempat
kelompok tersebut antara lain sebagai berikut: (1) media hasil teknologi cetak,
yaitu cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan
materi visual statis terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis,
(2) media hasil audio-visual, yaitu cara menghasilkan atau menyampaikan materi
menggunakan mesin-mesin mekanis atau elektronik untuk menyampaikan pesanpesan audio-visual, (3) media berdasarkan hasil teknologi komputer, yaitu cara
mengahasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber
yang berbasis mikro-prosesor, (4) media hasil gabungan teknologi cetak dan
komputer, yaitu cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yang
menggabungkan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer.
Media film pendek berbasis kontekstual untuk kompetensi menulis naskah
drama bagi siswa SMA kelas XI sendiri termasuk kedalam media audio-visual.
Pendekatan kontekstual dalam pebelajaran disisipkan secara satuan atau bersamasama ke dalam adegan-adegan film pendek berbasis kontekstual tersebut. Media
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ini nantinya mengarahkan siswa untuk menulis naskah drama yang sesuai dengan
keadaan psikologis dan lingkungan sekitar mereka. Penyesuaian tersebut
bertujuan agar setelah menonton film pendek ini, siswa dapat menulis naskah
drama dengan baik sesuai dengan keadaan lingkungan dan kondisi psikologisnya
sebagai siswa kelas XI SMA.

2.2.2

Hakikat Film

Film termasuk salah satu cabang media audio visual. Selain itu, film juga
merupakan hiburan yang paling disukai oleh masyarakat. Mulai dari anak-anak,
muda-mudi, dewasa, sampai orang tua, semua menyukai film. Seiring berjalannya
waktu, film menjelma senjata ampuh yang dapat membantu menuntaskan tugas
pembuat film tersebut, tidak terkecuali bagi guru di dalam kelas. Media dapat
membantu menuntaskan tugas mengajar guru sebagai media pembelajaran.
Berikut beberapa teori yang mendukung proses pembuatan media film pendek
berbasis kontekstual.

2.2.2.1 Pengertian Film
Widagdo dan Gora (2007:1) menjelaskan bahwa sebuah karya film terdiri
atas integrasi jalinan cerita yang terbentuk dan menyatukan peristiwa atau adegan.
Film tidak terikat oleh durasi waktu. Namun, sebuah film yang biasa tayang di
layar lebar berdurasi antara 90-120 menit. Film-film tersebut termasuk dalam
golongan film durasi standar. Film yang berdurasi antara 1-30 menit termasuk
dalam golongan film pendek (Latif dan Utud 2013:24) .
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Lebih lanjut, Guritno (dalam Irianto, dkk, 2008:1) menjelaskan bahwa film
adalah hasil peradaban manusia yang dicipta melalui proses kreatif dengan
melahirkan impian (imajinasi) melalui teknologi yang hasilnya bisa disaksikan
semua orang. Proses kreatif yang berbantu teknologi inilah yang pada akhirnya
menjadi salah satu hiburan yang sangat representatif sebagai tontonan yang
menghibur bagi penikmatnya. Efek senang atau sedih yang dapat ditimbulkan saat
dan setelah menonton sebuah film adalah alasan yang paling utama kemenarikan
sebuah film.
Selanjutnya, Latif dan Utud (2013:22) menjelaskan bahwa film adalah
karya seni yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang
dibuat berdasarkan kaidah sinema fotografi, dengan atau tanpa suasana, dan dapat
pertunjukkan. Karya seni berupa film memang sangat memungkinkan dapat
dipertunjukkan kepada orang banyak dan dapat dinikmati kapanpun selama orang
tersebut dapat memutar film.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa film
adalah gabungan antara media gambar dan media audio yang dibuat untuk
dipertunjukkan kepada khalayak. Hal terpenting yang membuat film dapat
menarik perhatian penontonnya adalah efek perasaan yang timbul akibat
gabungan dua media yang menyatu dalam film. Perhatian serupa juga yang akan
memengaruhi minat siswa dalam pembelajaran kompetensi menulis naskah
drama.
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2.2.2.2 Manfaat Film
Sebagai sebuah karya seni yang kompleks, film tentunya dapat digunakan
untuk berbagai keperluan. Sebelum membuat film, seseorang tentulah
mempertimbangkan manfaat apa yang didapatkan dari film itu sendiri setelah
dibuat. Selain memberi manfaat kepada pembuat film, film juga bisa bermanfaat
bagi penontonnya.
Munadi (2012:114-116) merumuskan beberapa manfaat film bila dinilai
dari sudut pandang pembuat film. Manfaat-manfaat tersebut antara lain sebagai
berikut:
1.

film dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku dan sikap audien
secara sungguh-sungguh,

2.

dapat dijadikan sebuah alat yang ampuh sekali bila digunakan ditangan
yang mempergunakannya secara efektif untuk mendobrak pertahanan
rasionalitas dan langsung bicara ke dalam hati sanubari penonton secara
meyakinkan,

3.

dapat dijadikan alat propaganda dan komunikasi politik yang tiada tara,
dan

4.

film yang dibuat dapat memberikan efek yang kuat terhadap penonton
terutama terhadap perubahan sikapnya.
Wright (dalam Trianton, 2013:3) menjelaskan beberapa manfaat film,

antara lain (1) alat hiburan, (2) sumber informasi, (3) alat pendidikan, dan (4)
cerminan nilai-nilai sosial suatu bangsa. Keempat manfaat film yang diutarakan
Wright tersebut tentunya dapat menjadi sebuah acuan, menonton film tentunya
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bukan hanya untuk mendapatkan hiburan belaka. Penonton hendaknya juga
mengidentifikasi informasi, ilmu, dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam
film tersebut.
Sabri (dalam Musfiqon, 2012:106) menjelaskan delapan manfaat
penggunaan media film dalam pendidikan. Manfaat tersebut antara lain (1)
mengembangkan pikiran dan pendapat siswa, (2) menambah daya ingat pada
pelajaran, (3) mengemangakan daya fantasi anak didik, (4) mengembangkan
minat dan motivasi belajar, (5) mengatasi pembatasan jarak dan waktu, (6)
memperjelas dalam jarak dan waktu, (7) memperjelas sesuatu yang masih bersifat
abstrak, dan (8) memberikan gambaran pengalaman yang lebih realistik. Sesuai
dengan delapan manfaat media film yang telah disebutkan Sabri tersebut, film
tentunya merupakan salah satu pilihan media yang baik untuk membantu guru
menjalankan proses belajar mengajar di dalam kelas.

2.2.2.3 Jenis Film
Seiring berkembangnya kebutuhan publik terhadap film, bermunculan
berbagai jenis film baru yang sangat beragam. Effendi (2009:3) menyebutkan
beberapa jenis film antara lain, (1) film dokumenter (documentary film), (2) film
cerita pendek (short films), (3) film cerita panjang (length films), (4) provil
perusahaan (corporate profile), (5) iklan televisi (TV comercial), (6) program
televisi (television program), dan (7) video klip (music video). Beberapa jenis film
tersebut biasa ditayangkan di televisi dengan berbagai jenis tujuan. Kebanyakan
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film diputar untuk kepentingan hiburan dan komersial. Keterangan lebih lanjut
mengenai pengertian berbagai jenis film tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
1)

Film dokumenter adalah film yang bertujuan untuk penyebaran informasi,
pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Film
dokumenter tetap berpijak pada hal-hal yang nyata.

2)

Durasi film pendek biasanya di bawah 60 menit. Di banyak negara maju, film
pendek digunakan sebagai laboratoium eksperimen dan batu loncatan bagi
seseoran/ kelompok untuk kemudian menulis film cerita panjang

3)

Film cerita panjang biasanya berdurasi antara 90 sampai seratus menit. Film
dalam durasi tersebut biasanya merupakan film yang diputar di bioskopbioskop.

4)

Film profil perusahaan diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu
berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Film ini sendiri berfungsi
sebagai alat bantu presentasi

5)

Film iklan televisi diproduksi untuk kepentingan penyebaran produk (iklan
produk) maupun berupa layanan masyarakat (iklan layanan masyarakat).

6)

Film program televisi adalah program diproduksi untuk konsumsi pemirsa
televisi

7)

Film video klip adalah sarana bagi produser musik untuk memasarkan
produknya lewat media televisi.
Selain untuk kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan Effendi,

film juga sudah dengan dunia pendidikan dengan kepentingan yang berbeda.
Dimulai dari film dokumenter sampai video klip sebenarnya bisa digunakan
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sebagai media di dalam kelas. Seorang guru tinggal menyesuaikan jenis film
dengan seluruh komponen pembelajaran di dalam kelas. Munadi (2012:117-119)
menyebutkan beberapa variasi film yang dapat digunakan dalam pembelajaran,
diantaranya sebagai berikut: (1) film dokumenter, yaitu film yang dibuat
berdasarkan fakta (2) docudrama, yaitu cabang film dokumenter yang
diadegankan selayaknya film fiksi, dan (3) drama,

yaitu film

yang

menggambarkan hubungan manusia yang biasanya bersifat fiktif.
Sehubungan dengan kepentingan penggunaan film dalam dunia
pendidikan, Hamalik (dalam Musfiqon, 2012:106) menguraikan beberapa syarat
film pendidikan, antara lain: (1) sangat menarik bagi siswa, (2) benar dan autentik,
(3) up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan, (4) sesuai dengan tingkat
kematangan siswa, (5) perbendaharaan bahaasanya baik dan tepat, (6) kesatuan
sekuennya cukup teratur, dan (7) teknis yang digunakan cukup memenuhi
persyaratan dan cukup memuaskan.
Lebih lanjut mengenai film pendidikan, Trianton (2013:62) menguraikan
beberapa karakteristik film pendidikan yang sangat penting sebagai prasyarat dan
membedakan film lain yang belum tentu sesuai bila digunakan sebagai media
dalam pembeajaran. Karakteristik-katakteristik tersebut antara lain: (1) mampu
munyajikan pesan-pesan yang jelas kepada penonton tentang hal-hal yang pantas
atau patut ditiru, (2) tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma, dan sopan
santun, (3) mampu membentuk karakter masyarakat, dan mengembangkan sikap
mental, serta memiliki kedisiplinan, mempunyai tujuan dan sasarannya tepat dan
jelas sesuai dengan kemasan pesan, (4) mengutamakan pengetahuan (transfer
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pengetahuan), dan (5) durasinya terbatas atau pendek, dengan konfik yang relaif
datar.
Faktor durasi memang menjadi salah satu faktor teknis yang menjadi
perhatian penting. Film yang digunakan sebagai media pembelajaran hendaknya
disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Apabila ingin
menggunakan film cerita panjang atau dokumenter yang berdurasi panjang,
sebaiknya guru melakukan penyesuaian terhadap durasi dan kebutuhan informasi
dalam media. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Anderson (dalam Munadi,
2012:119) yang menuturkan, sebaiknya setiap program film yang dibuat untuk
keperluan pendidikan hanya membahas satu konsep saja.

2.2.2.4 Unsur-Unsur Teknis dalam Film
Proses pembuatan sebuah film harus memperhatikan unsur-unsur teknis
dalam film. Tanpa memperhatikan unsur-unsur tersebut, sebuah proses pembuatan
film tentuanya sulit untuk diterima. Sebagai konsumen film, penonton sudah
memiliki patokan tersendiri mengenai unsur apa saja yang ingin mereka dapatkan
saat menonton sebuah film. Daryanto (2012:93) memaparkan dua unsur utama
yang harus ada dalam naskah video yaitu unsur visual dan audio. Unsur visual
terdiri atas pemain, setting, properties, lighting, dan gerak. Disusul unsur visual
yang terdiri atas suara pemain, sound efect, dan musik. Unsur-unsur tersebut dapat
dideskripsikan sebagai berikut.

34

1) Pemain
Pemain adalah pemeran yang tampil secara langsung maupun tidak langsung
(tidak tampak dalam gambar) seperti narator, baik memerankan sebagai
dirinya maupun sebagai orang lain.
2) Setting
Setting merupakan tempat dimana suatu kejadian atau adegan berlangsung.
3) Properties
Properties merupakan segala benda atau perlengkapan yang dapat dipindahpindahkan untuk melengkapi, memperindah, dan memberikan ciri pada set
tersebut berada
4) Lighting
Lighting merupakan unsur yang menunjang kejelasan sebuah gambar.
Lighting yang baik dapat menambah keindahan sebuah tayangan yang
disajikan.
5) Gerak
Gambar yang tampak dalam layar proyeksi belumlah sempurna bila belum
dilengkapi gerak. Dalam video, gerak ini mencakup gerak fisik yang
mencakup: gerak premier, yaitu gerak segala macam benda yang berada di
depan kamera; gerak sekunder, yaitu gerakan dilayar yang diakibatkan oleh
pergerakan kamera; gerak tersier, yaitu kesan gerak ditimbulkan oleh
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pergantian shot; gerak psikis, yaitu gerak yang timbul dalam hati penonton
akibat program yang disajikan.
6) Suara pemain
Suara pemain adalah suara yang diperdengarkan berupa dialog ataupun
monolog, komentar, atau narasi.
7) Sound efect
Sound efect yaitu segala macam bunyi selain musik dan suara manusia yang
mendukung suasana. Penggunaan sound efect dapat memberikan suasana
yang realistis pada gambar, bahkan menimbulkan suasana dramatis.
8) Musik
Beberapa jenis musik dalam video antara lain: pembuka, yaitu musik yang
digunakan untuk memperkenalkan atau membuka suatu adegan; penutup,
yaitu musik yang digunakan untuk mengakhiri suatu adegan; bridge, yaitu
musik yang digunakan untuk menjembatani antara satu scene dengan scene
lainnya; background, yaitu musik yang digunakan untuk melatarbelakangi
suatu adegan; dan smash, yaitu musik yang digunakan untuk memberikan
penekanan tertentu dan memberikan efek dramatis.
Unsur-unsur teknis video tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam
pembuatan film karena video dan film berangkat dari jenis media yang sama,
yaitu media audio visual. Lebih ringkas mengenai unsur-unsur teknis film,
Trianton (2013:70) menjelaskan dua unsur teknis film, yaitu audio dan video.
Unsur audio ini meliputi unsur monolog, dialog, dan sound efect. Sementara unsur
video meliputi angel, lighting, teknik pengambilan gambar, dan setting. Seluruh
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unsur teknis pembuatan film tersebut tentunya harus diperhatikan dalam
pembuatan sebuah film. Kombinasi yang sesuai dari seluruh unsur tersebut dalam
film pendek berbasis kontekstual tentu menjadi catatan yang perlu mendapat
perhatian lebih.
Media film pendek berbasis kontekstual dapat dikembangkan sesuai
dengan berbagai teori yang telah dibahas. Mulai dari segi cerita, alur, tokoh,
musik pengiring, durasi sampai genre film pendek dapat memperhatikan batasanbatasan teori mengenai film yang telah diuraikan.

2.2.3

Hakikat Pembelajaran Kontekstual

Banyak literatur yang menjelaskan mengenai perihal pembelajaran
kontekstual. Literatur-literatur tersebut berusaha merumuskan pengertian,
komponen, atau kompetensi yang paling sesuai untuk pendekatan kontekstual.

2.2.3.1 Pengertian Pembelajaran Kontekstual
Suprijono (2009:78) memaparkan, pembelajaran kontekstual (Contextual
Teaching and Learning) adalah konsep belajar yang membantu guru dalam
mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan
mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan
masyarakat. Proses pembelajaran akan lebih mengena pada diri siswa, karena
siswa bersinggungan langsung dengan pembelajaran yang telah dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari. Pengetahuan siswa yang berkaitan dengan materi pelajaran

37

dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat dipertanggungjawabkan secara
langsung oleh siswa.
Senada dengan pengertian Suprijono, Aqib (2013:4) menjelaskan,
pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep
belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan
dengan situasi dunia nyata. Guru dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi
semirip mungkin dengan kehidupan sehari-hari siswa atau setidaknya memberi
penjelasan tentang keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Materi
pelajaran akan semakin berarti jika siswa mempelajari materi pelajaran yang
disajikan melalui konteks kehidupan mereka, dan menemukan arti dalam proses
pembelajarannya, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih berarti dan
menyenangkan (Trianto 2007:104). Pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem
pembelajaran yang cocok dengan otak, karena menghasilkan makna dengan
menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari
siswa (Jhonson 2012:57).
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah sebuah
konsep belajar yang menuntut guru agar mengaitkan materi atau bahan ajar yang
diberikan dengan kehidupan siswa-siswanya agar. Keterkaitan materi dan bahan
ajar dengan kehidupan sehari-hari siswa membuat otak siswa dapat menerima
pelajaran dengan mudah. Sehubungan dengan pengembangan media dalam
penelitian ini, muatan akademis yang akan menjadi bekal menulis naskah drama
adalah materi tentang menulis naskah drama. Sedangkan, contoh pengaitan
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kehidupan sehari-hari dengan kompetensi menulis naskah drama dijelaskan lewat
media film pendek berbasis kontekstual.

2.2.3.2 Komponen Pembelajaran Kontekstual
Setiap pendekatan pembelajaran pastilah memiliki karakteristik tersendiri
sebagai identitas dengan segala kebaikan dan kekurangan masing-masing.
Pembelajaran kontektual dalam hal tersebut memiliki komponen-komponen yang
menjadi

acuan

penerapan

dalam

pembelajaran.

Johnson

(2012:65-66)

memaparkan delapan komponen pembelajaran kontekstual, sebagai berikut: (1)
membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, (2) melakukan kerja sama yang
berarti, (3) melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, (4) bekerja sama, (5)
berpikiran kritis dan kreatif, (6) membantu individu untuk tumbuh dan
berkembang, (7) mencapai standar yang tinggi, dan (8) menggunakan penilaian
yang autentik.
Sedikit berbeda dengan cara penguraian yang dilakukan Jonhson, Rusman
(2014:192) menyebutkan komponen-komponen tersebut sebagai konsep dan
prinsip CTL. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) prinsip kontruktivisme
(constructivism), (2) prinsip bertanya (questioning), (3) prinsip inkuiri (inquiri),
(4) prinsip masyarakat belajar (learning community), (5) prinsip permodelan
(modeling), (6) prinsip refleksi (reflection) dan, (7) prinsip penilaian autentik
(autentic asassment). Ketujuh prinsip tersebut dapat dideskripsikan sebagai
berikut.
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1) Konstruktivisme (constructivism), yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh
manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang
terbatas. Pengetahuan yang dimiliki siswa dibangun sedikit demi sedikit
kemudian dikembangkan. Pembelajaran akan terasa lebih mengena bila
berhubungan dengan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh
siswa itu sendiri.
2) Inkuiri (inquiri), yaitu kegiatan menemukan. Melalui upaya menemukan,
akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta
kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan dari hasil mengingat
seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil menemukan sendiri.
3) Bertanya (questioning), yaitu kemampuan dan kebiasaan untuk bertanya.
Kemampuan dan kebiasaan bertanya siswa sebaiknya diimbangi
menejemen kelas yang baik dari guru. Menejemen kelas yang baik akan
membuat siswa menerima dan mengembangkan pembelajaran dengan
baik.
4) Masyarakat belajar (learning community), yaitu membiasakan siswa untuk
melakukan kerja sama yang dan memanfaatkan sumber belajar dari temanteman belajarnya. Dalam kegiatan kerja sama tersebut siswa dapat
bertanya atau membantu teman lain yang mengalami kesulitan dalam
proses pembelajaran.
5) Permodelan (modeling), tahap pembuatan model dapat dijadikan alternatif
untuk mengembangkan pembelajaran agar siswa bisa memenuhi harapan
siswa secara menyeluruh dan membantu mengatasi keterbatasan yang
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dialami guru. Banyaknya materi yang harus diajarkan pada siswa
memungkinkan seorang guru membutuhkan model lain yang bisa
memberikan gambaran nyata bagi siswa.
6) Refleksi (reflection), yaitu cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau
apa yang baru dipelajari. Prinsip tersebut biasanya diterapkan guru saat
menutup pembelajaran. Refleksi dilakukan untuk mengajak siswa
mengingat kembali materi yang telah dipelajari dalam satu pertemuan atau
serangkaian pertemuan dengan materi yang berkaitan.
7) Penilaian autentik (autentic asassment), yaitu proses pengumpulan
berbagai data dan informasi yang bisa memberikan pengalaman atau
petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa.
Berkaitan dengan perbedaan ahli di atas, penelitian ini

menggunakan

klasifikasi prinsip pembelajaran kontekstual sesuai dengan penguraian yang
dilakukan Rusman, yaitu tujuh prinsip pembelajaran kontekstual. Tujuan
pemilihan tujuh prinsip pembelajaran kontekstual tersebut adalah demi
memudahkan transfer konsep pembelajaran kontekstual ke dalam film berbasis
kontekstual.
Ketujuh prinsip pendekatan kontekstual tersebut disisipkan ke dalam film
pendek berbasis kontekstual menjadi empat bagian pokok. Bagian-bagian tersebut
antara lain: (1) bagian yang berisi prinsip inkuiri (inquiry), (2) bagian yang berisi
prinsip masyarakat belajar (learning community) dengan prinsip bertanya
(questioning), (3) prinsip kontruktivistik (contructivism) dengan prinsip refleksi
(reflection), dan prinsip permodelan (modeling), dan (4) prinsip penilaian autentik
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(authentic asassment). Urut-urutan komponen pendekatan kontekstual tersebut
dibuat agar alur cerita dalam film berbasis kontekstual dapat diterima oleh siswa
dan guru secara jelas dan mudah.

2.2.4 Menulis Naskah Drama
Menulis naskah drama adalah salah satu kompetensi dasar produktif yang
harus diajarkan pada siswa kelas XI SMA. Teori yang dipakai untuk mendukung
penjelasan ini adalah teori yang berkenaan dengan kegiatan menulis. Hal tersebut
disebabkan menulis naskah drama adalah salah satu cabang kegiatan menulis.
Pengembangan

media

film

pendek

berbasis

kontekstual

juga

memperhatikan penyampaian pesan berupa teori dalam pembelajaran menulis
naskah drama. Prinsip pengembangan materi

menjadi batasan penyampaian

materi dalam media film pendek. Rohman (2013:79) menguraikan prinsip-prinsip
pengembangan materi, sebagai berikut: (1) prinsip relevansi, yaitu materi
pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian
standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar isi; (2) prinsip konsistensi,
yaitu jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa satu macam, maka materi
pembelajaran yang diajarkan juga satu macam; (3) kecukupan, yaitu materi yang
disajikan hendaknya mencukupi memadai dalam membantu siswa menguasai
kompetensi yang diajarkan.
Prinsip pengembangan materi tersebut dapat membantu memberikan
batasan teori apa saja yang sebaiknya hadir dalam media film pendek berbasis
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kontekstual. Berikut beberapa teori yang menjelaskan perihal mengenai
kompetensi menulis naskah drama.

2.2.4.1 Pengertian Menulis
Keterampilan

menulis

sangatlah

penting

bagi

seseorang

dalam

kehidupannya. Selain sebagai wadah menuangkan ide, menulis juga dapat
membantu penulis membagikan ilmu kepada pembaca lewat hasil tulisannya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Tarigan (1993:3) menambahkan, menulis
merupakan

suatu

keterampilan

berbahasa

yang

dipergunakan

untuk

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak dengan secara tatap muka dengan
orang lain.
Dalam kesempatan lain Tarigan (dalam Suriamiharja 1997:1) menjelaskan
bahwa, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik
yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga
orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka
memahami bahasa dan gambar grafik tersebut. Pengertian tersebut memberikan
pemahaman bahwa kegiatan menulis adalah kegiatan menuangkan lambanglambang grafik dan menyusunnya sebagai kesatuan bahasa bermakna.
Pernyataan Tarigan tersebut diperkuat oleh pendapat Ahmadi (1990:28)
yang menyatakan bahwa, menulis adalah meletakkan atau mengatur simbolsimbol grafis yang menyatakan pemahaman suatu bahasa sebaik-baiknya sehingga
orang lain dapat membaca simbol-simbol grafis itu sebagai penyajian ekspresi
bahasa. Dengan demikian, kegiatan menulis merupakan kegiatan memberikan
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informasi secara tidak langsung karena kegiatan menulis juga memperhatikan
sasarannya, yaitu pembaca tulisan itu sendiri.
Dari beberapa pengertian dari ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide, pikiran, dan gagasan dalam
bentuk tanda yang dapat diartikan atau dibaca oleh orang lain. Kegiatan menulis
merupakan kegiatan yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pesan dari
penutur kepada mitra tutur secara tidak langsung. Dengan menulis seseorang
dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca yang berada di tempat
dan waktu yang berbeda.

2.2.4.2 Tujuan Menulis
Setiap jenis tulisan memiliki berbagai tujuan yang berbeda. Dengan
perbedaan tersebut, seorang penulis yang belum berpengalaman ada baiknya
memperhatikan kategori sebagai berikut: memberitahukan atau mengajar,
meyakinkan atau mendesak, menghibur atau menyenangkan, mengutarakan/
mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api (Tarigan 1993:23).
Suriamiharja (1997:2) menjelaskan, tujuan kegiatan menulis adalah agar
tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain yang mempunyai
kesamaan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan. Dengan demikian,
keterampilan menulis menjadi salah satu cara berkomunikasi, karena dalam
pengertian tersebut muncul satu kesan adanya pengiriman dan penerimaan pesan.
Sehubungan dengan tujuan penulisan, Hugo Hartig (dalam Tarigan
1993:24-25) merangkum tujuan penulisan sebagai berikut: (1) assignment purpose

44

(tujuan penugasan), yaitu tujuan menulis karena ditugaskan, bukan karena
kamauan sendiri, (2) altrustic purpose (tujuan altrustik) yaitu tujuan menulis
untuk menyenangkan pembaca, menghadirkan kedukaan para pembaca, ingin
menolong para pembaca mamahami, menghargai perasaan penalarannya, ingin
membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan
karyanya itu, (3) persusive purpose (tujuan persuasif) adalah tulisan yang
bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan, (4)
informational purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan) adalah tulisan
yang bertujuan memberi informasi atau keterangan/penerangan kepada para
pembaca, (5) self-expressive purpose (tujuan pernyataan diri), yaitu tulisan yang
bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para
pembaca, (6) crative purpose (tujuan kreatif). Tujuan ini erat hubungannya
dengan tujuan pernyataan diri. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai
artistik, nilai-nilai kesenian, (7) problem solving purpose (tujuan pemecahan
masalah). Dalam tulisan seperti ini, sang penulis ingin memecahkan masalah yang
dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan serta menjelajahi serta
meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasnnya sendiri agar dapat
dimengerti dan diterima oleh para pembaca.

2.2.4.3 Drama
Drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas
pentas (Waluyo 2003:1). Saat melihat pementasan drama, penonton diajak melihat
tiruan kehidupannya sendiri maupun orang lain. Segenap permasalahan dalam
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kehidupan ditampilkan dari berbagai sudup pandang atau pikiran pengarang
naskah drama. Selain itu, Rendra (2005:84) juga menulis, drama atau sandiwara
dapat disebut juga sebagai seni yang mengungkapkan pikiran atau perasaan orang
dengan mempergunakan laku jasmani dan ucapan kata-kata.
Saat penonton mengapresiasi drama, banyak hal yang dapat terjadi. sebuah
Pementasan drama romantis sangat mungkin membuat penonton mengingat masamasa indah atau ingin mengalami hal yang ditontonnya. Selain ikut merasakan
sajian di atas panggung, penonton juga dapat menirukan kebaikan atau keburukan
yang disajikan dalam sebuah pementasan drama. Seluruh efek tersebut hadir
karena drama adalah karya sastra yang memiliki daya rangsang cipta, rasa, dan
karsa yang amat tinggi (Endraswara 2011:13).
Hampir sama dengan pendapat Waluyo dan Rendra, Kosasih (2012:132)
menulis bahwa drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan
kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dan
dialog. Seluruh gerak yang terjadi dalam pementasan drama ditujukan untuk
menggambarkan kehidupan nyata. Meski tidak identik, namun drama tentu dapat
menyajikan alternatif penyelesaian konflik dalam diri penikmat dan pelaku drama
itu sendiri.
Mengacu pada beberapa pendapat ahli tersebut, dapat diambil simpulan
bahwa drama adalah bagian dari karya sastra yang mengungkapkan pikiran atau
perasaan seseorang dalam laku jasmani dan ucapan kata-kata. Putra (2012:5)
membagi pengertian „drama‟ menjadi dua, yaitu drama sebagai jenis sastra dan
drama sebagai seni pentas atau pertunjukan. Pengertian drama yang akan
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digunakan dalam penelitian ini adalah drama sebagai jenis teks sastra. Adapun
hakikat drama sebagai teks sastra antara lain struktur naskah drama, unsur-unsur
naskah drama, dan kaidah penulisan naskah drama. Beberapa hal tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut.

2.2.4.4 Naskah Drama
Sebuah pementasan drama tak mungkin lepas dari naskah drama. Komaidi
(2007:228-231) menjelaskan bahwa naskah drama adalah panduan dalam bermain
drama atau teater. Naskah drama tidak mengisahkan cerita secara langsung,
melainkan melalui penuturan dialog para tokoh. Naskah berisi percakapan para
tokoh dan keterangan atau petunjuk pementasan secara lengkap. Terkadang halhal selain dialog, seperti seting, aransmen musik, dan blocking, sering kali tidak
dituliskan.
Selanjutnya, Endraswara (2011:37) memaparkan bahwa naskah drama
merupakan karangan yang berisi kisah. Dalam naskah termuat nama-nama tokoh,
dialog yang diucapkan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan.
Bahkan kadang juga dilengkapi dengan penjelasan tentang tata busana, tata lampu
(lighting), dan tata suara.
Hampir sama dengan pendapat Endraswara, Putra (2012:25) menjelaskan
bahwa Naskah drama mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah
pementasan drama karena naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau
lakon. Dasar penulisan sebuah naskah drama adalah konflik yang terdapat dalam
kehidupan manusia. Konflik yang terjadi terbangun oleh pertentangan-
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pertentangan para tokohnya. Penuangan kehidupan itu digali dan diolah
sedemikian rupa oleh penulisnya sehingga mampu menampilkan suatu cerita yang
menarik. Sisi dominan dari sebuah lakon ditentukan oleh penulisnya, bergantung
bagaimana pengarang memandang kehidupan. Kreativitas seorang pengarang
terlihat dari kemahiran pengarang menjalin konflik, menjawab konflik dengan
surprise, dan memberikan kebaruan dalam jawaban itu (Waluyo 2003:7-8).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah drama merupakan
karangan yang berisi cerita tidak langsung berupa dialog para tokoh dan petunjuk
pementasan drama atau teater yang digunakan sebagai panduan dalam bermain
drama atau teater. Kreativitas seorang penulis yang belum berpengalaman
diharapkan dapat muncul dari keadaan lingkungan sekitar. Tulisan tersebut
kemudian dapat dikembangkan sesuai daya imajinasi masing-masing penulis.

2.2.4.5 Unsur-Unsur Naskah Drama
Secara umum, sebuah naskah drama terdiri atas unsur intrisik dan unsur
ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan hal-hal yang terkandung di dalam struktur
karya sastra drama, sedangkan unsur ekstrinsik berkaitan dengan faktor-faktor
luar yang melatarbelakangi karya sastra drama tersebut lahir. Kedua unsur ini
tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Waluyo (2003:4) memaparkan unsur-unsur naskah drama antara lain: (1)
plot atau kerangka cerita, (2) penokohan atau perwatakan, (3) dialog atau
percakapan, (4) setting atau tempat kejadian, (5) tema atau nada dasar cerita, (6)
amanat atau pesan pengarang, dan (7) petunjuk teknis. Unsur-unsur tersebut
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merupakan kesatuan yang saling melengkapi membentuk sebuah naskah drama
yang utuh.
Selain pendapat tersebut, Kosasih (2012:135) juga memaparkan beberapa
unsur naskah drama, antara lain: plot, penokohan, dialog, latar, konflik, tema, dan
pesan. Sebuah naskah drama hendaknya dilengkapi unsur-unsur tersebut demi
tercapainya pesan kepada pembaca, sutradara, atau pemain drama yang akan
mementaskan sebuah naskah drama.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat
beberapa unsur pembangun naskah drama, antara lain tema, plot, konflik,
penokohan, setting/latar, teks samping, dan dialog. Unsur-unsur naskah drama
tersebut hendaknya menjadi perhatian khusus saat siswa menulis naskah drama.
Kelengkapan unsur-unsur pembangun akan mempengaruhi kualitas teks drama
yang ditulis.
Unsur naskah drama yang pertama adalah tema. Tema merupakan dasar
cerita yaitu pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra (Suharianto
dalam Jingga 2012:34). Penalaran naskah yang berbeda akan mengakibatkan pola
penggarapan yang berbeda pula. Pola penggarapan yang berbeda sangat sah dalam
sebuah drama karena pementasan drama merupakan karya kolektif yang
dikoordinasi oleh sutradara, yaitu pekerja teater dengan kecakapan dan
keahliannya memimpin aktor-aktris dan pekerja teknis dalam pementasan
(Endraswara 2011:38). Jadi, sangat mungkin para sutradara yang mengoordinasi
sebuah pementasan mempunyai pemikiran yang berbeda dengan sutradara lain
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selama itu masih dalam koridor permasalahan atau tema yang ingin disampaikan
dalam sebuah naskah drama.
Kedua, plot atau alur. Aminudin (2009:86) menjelaskan bahwa plot adalah
rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin
suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur maju, alur
mundur, dan alur campuran adalah tiga alur yang sudah lazim kita kenal. Pada
umumnya mereka (penonton) lebih suka melihat jalan cerita (plot) yang
mengusung konflik yang berkembang dan tidak njlimet, tetapi tidak juga yang
mudah ditebak (Hanindawan 2008:131).
Endraswara (2011:27-28) memaparkan tiga unsur utama plot, antara lain:
(1) tegangan (suspense), yaitu ketegangan dalam drama, (2) dadakan (surprice),
yaitu jalan cerita yang tidak disangka-sangka atau bahkan mengagetkan, dan (3)
ironi dramatik (dramatic irony), yaitu unsur yang diciptakan untuk membuat
penonton atau pembaca lebih penasaran. Unsur-unsur yang terkandung dalam
naskah drama tersebut biasanya akan didukung unsur-unsur pendukung lain,
seperti pengenalan, penanjakan, peleraian, klimaks, dan penyelesaian.
Unsur naskah drama berikutnya adalah konflik. Konflik adalah
pertentangan antara tokoh-tokoh yang bergulir mengikat minat penonton (Sari dan
Fauzi 2006:9). Konflik dalam drama merupakan unsur yang memungkinkan
para tokoh saling berinteraksi. Konflik tidak selalu berupa pertengkaran,
kericuhan, atau permusuhan di antara para tokoh. Ketegangan batin antar tokoh,
perbedaan pandangan, dan sikap antar tokoh sudah merupakan konflik. Konflik
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dapat membuat penonton tertarik untuk terus mengikuti atau menyaksikan
pementasan drama.
Keempat,

penokohan.

Aminuddin

(2009:79)

menjelaskan

bahwa

penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku. Tokoh yang
ada dalam naskah drama adalah benda hidup yang mempunya tubuh dan
watak.Penokohan menggambarkan watak dan kondisi fisik seorang tokoh dalam
drama.
Unsur naskah drama yang kelima adalah seting/latar. Waluyo (2003:23)
berpendapat bahwa setting atau tempat kejadian cerita sering disebut latar cerita.
Setting biasanya meliputi tiga dimensi, yaitu tempat, ruang, dan waktu. Dalam
pentas drama, latar tersebut akan divisualisasikan di atas pentas dengan tampilan
dan dekorasi yang menunjukkan situasi tertentu. Sebagai salah satu unsur
pembangun karya fiksi, setting selalu memiliki hubungan dengan unsur-unsur
signifikan lain dalam rangka membangun totalitas makna serta adanya kesatuan
atau unity dari kesatuan isi yang dipaparkan pengarang (Aminuddin 2009:69).
Selanjutnya, Nurhadi (2009:3) menjelaskan

teknik penulisan naskah

drama memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan teknik penulisan puisi atau
prosa. Karena memiliki kemungkinan untuk dipentaskan, naskah drama memiliki
teks samping (neben text) dan dialog (haup text). Teks samping atau petunjuk
teknis, sebagai salah satu unsur naskah drama, sangat berguna bagi sutradara guna
menyiasati pementasan. Sutradara yang taat terhadap naskah, akan mengikuti
semua petunjuk yang tertulis dalam teks samping.
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Unsur naskah drama yang terakhir adalah dialog. Waluyo (2003:20)
menjelaskan bahwa ciri khas suatu drama adalah naskah itu berupa cakapan atau
dialog. Dalam menyusun dialog ini, pengarang harus benar-benar memperhatikan
pembicaraan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari dialog inilah akan
diketahui

bagaimana

jalan

cerita,

bagaimana

karakter

tokoh-tokohnya

(Hanindawan dalam Irianto 2008:140). Dalam tingkatan lebih lanjut, kita akan
menemukan naskah drama yang tidak mengandung dialog. Biasanya naskah
tersebut adalah naskah mini kata yang hanya berisi cerita atau teks samping saja.

2.2.4.6 Kaidah Penulisan Naskah Drama
Sebuah karya tulis tentu memiliki kaidah tersendiri dalam proses
pembuatannya. Kaidah penulisan memberi batasan-batasan tertentu kepada
penulis saat menjalani proses kreatif. Begitu juga dengan naskah drama. Sebagai
sebuah karya sastra, naskah drama juga mempunyai kaidah penulisan tersendiri.
Hanindawan (dalam Irianto, dkk, 2006:155) menjelaskan, sebenarnya belum ada
kaidah baku tentang bagaimana menulis naskah drama panggung, baik yang
diformulasi oleh penerbit maupun yang masih dalam format ketikan oleh para
penulisnya. Penjelasan Hanindawan tersebut sangat bisa diterima karena
kebanyakan naskah drama yang terbit sekarang tidak memiliki ciri khusus. Sebuah
naskah drama biasanya berisi narasi dibagian awal dan akhir, dialog tokoh yang
biasanya ditandai dengan penulisan nama di awal dan tanpa tanda petik, serta teks
samping yang menjelaskan keterangan atau petunjuk permainan.
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Berbeda

dengan

pernyataan

Hanindawan,

Endraswara

(2011:42)

menyebutkan beberapa persyaratan skenario yang baik, yaitu: (1) adanya namanama tokoh, (2) sinopsis cerita, (3) latar/seting, (4) urutan dialog dengan namanama tokoh, (5) pencantuman tanda baca pada tempatnya, (6) keterangan dalam
kurung sebagai catatan, (7) keterangan di bagian mana harus ada musik, lampu
sorot dan lain-lain, (8) penggunaan bahasa yang jelas, (9) menampilkan pokok
cerita secara jelas, (10) pencantuman nama babak, dan (11) akhir cerita dengan
kalimat yang padat. Sebagai penulis pemula, ada baiknya siswa mendapatkan
pengetahuan tersebut sebelum menulis naskah drama.
Usaha merumuskan kaidah penulisan naskah drama sebenarnya sudah
dilakukan, seperti yang telah dijelaskan Aminuddin, latar (setting) selalu memiliki
hubungan dengan unsur-unsur signifikan lain dalam rangka membangun totalitas
makna serta adanya kesatuan dari kesatuan isi yang dipaparkan pengarang.
Berdasarkan pendapat tersebut, sebauh naskah drama hendaknya ditulis dengan
baik dan sedetail mungkin. Hal ini bertujuan untuk mempermudah seorang
sutradara dalam menggarap sebuah naskah drama. Bukan hanya percakapan,
melainkan disertai berbagai keterangan atau petunjuk, antara lain: petunjuk
pemain, ekspresi pemain, tempat terjadinya peristiwa, peralatan yang dibutuhkan,
dan keadaan panggung (Putra 2012:26).
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa naskah
drama hendaknya memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang tepat, antara lain; (1)
mencantumkan keterangan tentang naskah drama baik identitas, nama-nama
tokoh, latar naskah drama, dan sinopsis naskah drama; (2) mencantumkan nama
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babak, (3) urutan dialog dengan nama tokoh; (4) menggunakan bahasa yang jelas;
(5) mencantumkan tanda baca yang tepat; (6) kesatuan pokok cerita; (7)
mencantumkan teks samping, petunjuk pemain, ekspresi pemain, tempat
terjadinya peristiwa, peralatan yang dibutuhkan, dan keadaan panggung
Penomoran pada semua bagian drama (baik dialog maupun teks samping) juga
akan mempermudah komunikasi antara sutradara dan pemain saat proses
penggarapan.

2.2.4.7 Langkah-Langkah Menulis Naskah drama
Sebelum memulai kegiatan menulis naskah drama, sebaiknya siswa
mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Jabrohim (2003:122)
mengemukakan bahwa tahap-tahap menulis skenario antara lain pertama
penciptaan latar (creating setting), kedua penciptaan tokoh (freshing out
characters), ketiga penciptaan konflik-konflik (working with conflicts), keempat
penulisan adegan dan secara keseluruhan disusun dalam sebuah skenario.
Jingga (2012:117) berpendapat bahwa ada lima tahapan teknik menulis
naskah drama yaitu (1) menciptakan setting (latar), (2) melakukan eksplorasi, (3)
menciptakan tokoh, (4) meletakkan tokoh dalam latar, dan (5) menempatkan
semua elemen bersama-sama menjadi skenario dasar.
Sesuai pendekatan pembelajaran, langkah-langkah menulis naskah drama
akan dilakukan dengan memadukan langkah menulis dengan komponen
pendekatan kontekstual. Langkah-langkah tersebut antara lain, (1) melakukan
kegiatan pencarian materi dan pemahaman contoh naskah drama (inkuiri dan

54

permodelan), (2) mendiskusikan materi dan contoh (masyarakat belajar), (3)
melakukan eksplorasi masalah (bertanya), (4) menciptakan seting dan tokoh
sesuai

hasil

eksplorasi

dan

pengetahuan

pribadi

(kontruktivisme),

(5)

menempatkan semua elemen menjadi suatu skenario dasar, (6) menciptakan
konflik-konflik, (7) penulisan adegan dan secara keseluruhan disusun dalam sebuah
skenario (8) menyesuaikan skenario dasar dengan materi dan contoh yang telah

didiskusikan (refleksi), dan (9) menanyakan penilaian ahli (penilaian autentik).

2.2.4.8 Menulis Naskah Drama
Berdasarkan pengertian menulis dan hakikat naskah drama yang telah
dijelaskan sebelumnya, dapat kita ambil simpulan bahwa menulis naskah drama
merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada
orang lain dalam bentuk naskah drama yang terikat pada kaidah-kaidah bersifat
apresiatif untuk memberi informasi kepada pembaca tentang apa yang ada dalam
pikiran penulis.

2.2.5 Konsep Film Pendek Berbasis Kontekstual untuk Kompetensi
Menulis Naskah Drama bagi Siswa Kelas XI SMA
Film pendek berbasis kontekstual yang dikembangkan dalam penelitian
ini adalah sebuah film pendek yang bercerita tentang sekelompok siswa SMA
yang mendapat tugas menulis naskah drama dari guru. Kerangka cerita dibagi
kedalam tiga bagian, yaitu bagian pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Untuk
lebih rinci, berikut adalah urut-urutan cerita yang menjadi dasar penulisan naskah
film (shooting script).
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Tabel 2.1 Garis Besar Cerita dalam Media Film Pendek Berbasis
Kontekstual
Bag.
I

II

III

VI

Jalan cerita
Komponen Kontekstual
Bagian pertama film pendek berbasis
kontekstual menampilkan adegan-adegan yang
Masyarakat belajar
menjelaskan duduk perkara terjadinya konflik
(Learning community)
sekaligus mengantar penonton ke dalam
suasana belajar yang lebih kondusif.
Pada bagian ini, ditampilkan adegan 1. Inkuiri (inquiry)
pencarian secara mandiri. Siswa dirancang 2. Masyarakat belajar
untuk menemukan sendiri materi pelajaran
(Learning
tentang
menulis
naskah
drama
dari
community)
perpustakaan sekolah.
3. Permodelan
(Modelling)
Setelah mendapatkan sedikit pengetahuan
tentang
menulis
naskah
drama
dari 1. Masyarakat belajar
perpustakaan sekolah, adegan dalam media
(Learning
film pendek berbasis kontekstual memberi
Commmunity)
stimulus kepada para penonton agar 2. Bertanya
membentuk kelompok. Selain membentuk
(Questioning)
kelompok, para aktor juga bertanya kepada ahli 3. Kontruktivistik
tentang cara menulis naskah drama.
(Contruktivism)
Setelah kegiatan menulis naskah drama
selesai, siswa mengonfirmasi hasil tulisan
mereka dengan cara menanyakan kepada ahli. 1. Penilaian
autentik
Setelah ahli mengamati hasil tulisan siswa,
(Authentic
siswa dan ahli berdiskusi lebih lanjut
asassment)
berkenaan dengan kekurangan hasil kegiatan 2. Refleksi (Reflection)
menulis naskah drama yang telah dilakukan.

2.3 Kerangka Berpikir
Kurangnya media pembelajaran untuk kompetensi menulis naskah drama
membuat sebagian guru yang kurang berkompeten dalam bidang penulisan naskah
drama mengalami kesulitan dalam membelajarkan kompetesi tersebut. Kesulitan
guru tersebut berimbas pada siswa yang belajar menulis naskah drama. Siswa
merasa kegiatan menulis naskah drama adalah kegiatan yang sulit dan
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membosankan. Padahal kompetensi menulis naskah drama adalah salah satu
kompetensi yang wajib dikuasai siswa.
Setelah melakukan ekplorasi dan pengamatan terhadap media-media yang
ada, terpilihlah film pendek sebagai media untuk kompetensi menulis naskah
drama. Selain dapat memudahkan guru dalam mengajarkan kompetensi menulis
naskah drama, film pendek juga dapat memodelkan kegiatan menulis naskah
dengan alokasi yang lebih singkat.
Pendekatan kontekstual yang disisipkan ke dalam media film pendek
dapat membantu siswa dan guru. Media film pendek berbasis kontekstual dapat
membantu siswa menemukan tema dan dapat memodelkan proses menulis naskah
drama. Selain itu, media film pendek berbasis kontekstual yang dikembangkan
juga dapat menjadi referensi pendekatan pembelajaran yang digunakan guru
dalam membelajarkan kompetensi menulis naskah drama.
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Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.
Bagan 2.1Kerangka Berpikir
Kompetensi Menulis Naskah Drama

Pengamatan

Wawancara

Kesulitan Guru

Kesulitan Siswa

Media Sulit

Menemukan Ide

Materi Sulit

Membuat Dialog

Kurang Waktu

Kurang Media

Kurang Media

Bosan

Eksplorasi Pendekatan
Pembelajaran

Pendekatan
Kontekstual

Eksplorasi Media
Pembelajaran

Film Pendek

Film Pendek Berbasis
Kontekstual untuk
Kompetensi Menulis Drama
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Materi Menulis
Naskah Drama

Contoh
Proses Menulis
Naskah Drama

BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini dipaparkan secara singkat metode penelitian yang digunakan,
meliputi: desain penelitian, sumber data dan data, instrumen penelitian, teknik
pengumpulan data, analisis data uji validasi guru ahli dan ahli, serta analisis data
kebutuhan pengembangan media.

3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini dirancang menggunakan langkah-langkah penelitian
research and development (R&D) dengan penyesuaian dengan konteks penelitian.
Langkah-langkah penelitian research and development tersebut dikemukakan oleh
Sugiyono (2010:409), antara lain (1) potensi masalah, (2) pengumpulan informasi,
(3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7)
revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi massal.
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pengembangan media film pendek
berbasis kontekstual untuk menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA.
Penelitian ini dilakukan dalam lima langkah penelitian .langkah-langkah tersebut
disesuaikan dengan konteks penelitian pengembangan ini. Adapun rincian
tahapannya sebagai berikut:
1) Langkah pertama yaitu analisis potensi masalah, yaitu menangkap potensi
masalah yang dapat menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat
potensi masalah kompetensi menulis naskah drama siswa kelas XI SMA yang
masih rendah.
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2) Langkah kedua yaitu pengumpulan informasi, yaitu pengambilan data
mengenai kebutuhan pengembangan media film pendek untuk kompetensi
menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA. Adapun data tersebut akan
diambil dari sumber data, yaitu siswa, guru, dan ahli
3) Langkah ketiga desain produk, yaitu pembuatan desain film pendek berbasis
kontekstual sesuai dengan data kebutuhan pengembangan media yang telah
diolah.
4) Langkah keempat yaitu validasi desain. Pengambilan data perbaikan atau
saran terhadap media film pendek berbasis kontekstual dari para ahli.
5) Langkah kelima yaitu revisi desain. Langkah ini berisi kegiatan perbaikan
produk berdasarkan kritik dan saran sesuai dengan masukan ahli.
Tahap-tahap penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagan
tahapan penelitian sebagai berikut.
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Bagan 3.1 Tahapan Penelitian
TAHAP I
Potensi Masalah

TAHAP II
Pengumpulan Informasi

Menganalisis permasalahan
pembelajaran menulis naskah
drama

Mengumpulkan informasi
tentang kebutuhan
pengembangan media film
pendek berbasis kontekstual

TAHAP IV
Validasi Desain

TAHAP III
Desain Produk

Pengambilan data validasi desain
produk dari ahli dan guru ahli

Merancang media film pendek
berbasis kontekstual.

TAHAP V
Revisi Desain
Mengoreksi dan memperbaiki
kesalahan desain produk sesuai
dengan penilaian ahli dan guru
ahli.

3.2 Sumber Data dan Data
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, antara lain (1) sumber data
kebutuhan pengembangan media film pendek berbasis kontekstual untuk
kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA, yaitu guru dan siswa
dan (2) sumber data validasi produk yang berisi penilaian desain film pendek
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berbasis kontekstual untuk menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA, yaitu
ahli dan guru ahli.
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diambil dari hasil analisis
kebutuhan media film pendek berbasis kontekstual dan hasil uji validasi media
film pendek berbasis kontekstual. Kedua data tersebut diperoleh dari sumber data
yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.2.1

Sumber Data

Sumber data analisis kebutuhan dalam penelitian ini adalah siswa, guru,
dan ahli.

3.2.1.1 Siswa
Siswa yang dijadikan sebagai sumber pemerolehan data tentang kebutuhan
pengembangan film pendek berbasis kontekstual untuk menulis naskah drama
bagi siswa kelas XI SMA, yaitu siswa kelas XI SMA Negeri 5 Semarang, SMA N
7 Semarang, dan SMA Kesatrian 1 Semarang. Hal tersebut dimaksudkan agar film
pendek berbasis kontekstual dapat menjadi media pembelajaran yang representatif
digunakan semua siswa dari semua kalangan. Seperti siswa di sekolah favorit
perkotaan yang diwakili SMA N 5 Semarang, sekolah favorit di pinggiran kota
diwakili SMA Negeri 7 Semarang, dan sekolah swasta medium yang diwakili
SMA Kesatrian 1 Semarang.
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3.2.1.2 Guru
Guru bahasa Indonesia yang menjadi sumber data penelitian ini adalah tiga
guru bahasa Indonesia dari tiga sekolah berbeda dengan tingkat pergaulan siswa
yang berbeda pula. Tiga guru tersebut berasal dari SMA Negeri 5 Semarang,
SMA Negeri 7 Semarang, dan SMA Kesatrian 1 Semarang. Dengan adanya guruguru yang berasal dari tiga sekolah yang memiliki tingkat pergaulan siswa
berbeda, diharapkan data yang terjaring dapat mewakili kebutuhan dan persoalan
dalam pembelajaran menulis naskah drama. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia
diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan media
pembelajaran tersebut. Dengan demikian, film pendek yang akan dikembangkan
menjadi lebih lengkap dan lebih bisa diterima semua SMA.

3.2.1.3 Ahli
Ahli yang bertindak sebagai konsultan pengembangan konsep rumusan
film pendek berbasis kontekstual untuk menulis naskah drama bagi siswa kelas XI
SMA terdiri atas tiga dosen dengan keahlian yang berbeda, yaitu dosen ahli film
pendek, pembelajaran drama, dan materi menulis naskah drama. Dosen ahli
dibidang film pendek adalah Yusro Edi Nugroho, S.S., M.Hum, Suseno, S.Pd.,
M.A sebagai dosen ahli pembelajaran drama, dan dosen ahli menulis naskah
drama adalah Mulyono, S.Pd., M.Hum. Ketiga dosen tersebut berasal dari
Universitas Negeri Semarang.
Selain itu, penelitian ini juga mengambil data dari guru ahli film pendek.
Hal tersebut dilakukan demi mendapatkan penilaian yang konktret terhadap film
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pendek berbasis kontekstual. Guru sebagai ahli yang langsung berhadapan dengan
siswa diharapkan mampu memberikan penilaian secara mendalam berkaitan
hubungan media dengan pembelajaran di kelas. Ahli tersebut adalah Andi
Kusworo, S.Pd. Selain mengajar di Ansa Semarang, guru tersebut juga telah
beberapa kali menjadi juara lomba film pendek lokal maupun nasional.

3.2.2 Data
Terdapat dua data dalam penelitian ini, yaitu hasil analisis kebutuhan
media film pendek berbasis kontekstual dan analisis hasil uji validasi ahli. Kedua
data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

3.2.2.1

Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Film Pendek Berbasis
Kontekstual
Analisis kebutuhan media film pendek berbasis kontekstual dikembangkan

sesuai dengan fokus penelitian, yaitu siswa dan guru bahasa Indonesia kelas XI
SMA di SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 7 Semarang, dan SMA Kesatrian
1 Semarang.

1) Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Film Pendek Berbasis
Kontekstual menurut Siswa
Analisis kebutuhan media film pendek berbasis kontekstual menurut siswa
akan didapatkan dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini. Adapun siswa
yang hasil analisis kebutuhannya akan dijadikan data dalam penelitian ini, yaitu
siswa kelas XI di SMA Negeri 5 Semarang, SMA 7 Semarang, dan SMA
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Kesatrian 1 Semarang. Alasan pemilihan ketiga SMA tersebut karena ketiga SMA
dapat mewakili tingkat pengetahuan siswa SMA yang ada di kota Semarang.

2) Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Film Pendek Berbasis
Kontekstual menurut Guru
Data kebutuhan media film pendek berbasis kontekstual yang kedua
adalah analisis kebutuhan film pendek berbasis kontekstual menurut guru. Adapun
guru yang akan dianalisis kebutuhan medianya adalah guru bahasa Indonesia
kelas XI SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 7 Semarang, dan SMA Kesatrian
1 Semarang.

3.2.2.2 Subjek Validasi Desain Produk
Subjek validasi desain produk dalam penelitian ini antara lain guru dan
ahli/pakar dalam bidang film pendek dan kompetensi menulis naskah drama.

1) Guru
Validasi desain produk membutuhkan saran dan penilaian guru bahasa
Indonesia yang berkompeten dalam bidang film pendek. Dalam penelitian ini guru
yang akan menvalidasi desain produk film pendek berbasis kontekstual untuk
menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA adalah guru yang telah
berpengalaman dalam pembuatan film pendek. Andi Kusworo, S.Pd adalah guru
di sekolah Anugerah Bangsa Semarang.
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2) Ahli
Ahli yang bertindak sebagai konsultan pengembangan konsep rumusan
film pendek berbasis kontekstual untuk menulis naskah drama bagi siswa kelas XI
SMA terdiri atas dua dosen dengan keahlian yang berbeda, yaitu dosen ahli film
pendek, pembelajaran drama, dan materi menulis naskah drama. Dosen ahli
dibidang film pendek adalah Yusro Edi Nugroho, S.S., M.Hum, Suseno, S.Pd.,
M.A sebagai dosen ahli pembelajaran drama, dan dosen ahli menulis naskah
drama adalah Mulyono, S.Pd. M.Hum. Ketiga dosen tersebut berasal dari
Universitas Negeri Semarang.

3.3 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengembangan film pendek
berbasis kontekstual, sedangkan variabel terikatnya adalah kompetensi menulis
naskah drama siswa kelas XI SMA.

3.4 Instrumen Penelitian
Bentuk instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen nontes.
Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket kebutuhan
pengembangan menurut siswa, angket kebutuhan pengembangan menurut guru,
angket penilaian prototipe film pendek berbasis kontekstual untuk menulis naskah
drama bagi siswa kelas XI SMA yang ditujukan kepada guru dan ahli/pakar, dan
wawancara sebagai penguatan.
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Dalam penelitian ini dibutuhkan dua data yang berbeda, yaitu data tentang
kebutuhan pengembangan media film pendek berbasis kontekstual dan hasil
penilaian desain produk film pendek berbasis kontekstual. Untuk mendapatkan
data kebutuhan pengembangan media film pendek, digunakan angket

dan

pedoman wawancara yang ditujukan untuk siswa dan guru mata pelajaran bahasa
Indonesia. Tahap pemerolehan data hasil penilaian menggunakan angket penilaian
dan wawancara yang ditujukan kepada guru dan ahli. Pengisian angket dan
wawancara terhadap guru dan ahli dilakukan sebagai penilaian terhadap desain
produk film pendek yang telah dikembangkan.

3.4.1

Angket Kebutuhan Pengembangan Media Film Pendek Berbasis
Kontekstual untuk Kompetensi Menulis Naskah Drama
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden. Angket kebutuhan pengembangan media
film pendek berbasis kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama bagi
siswa kelas XI SMA akan digunakan dalam menggali data untuk mengembangkan
media film pendek berbasis kontekstual untuk pembelajaran menulis naskah
drama bagi siswa kelas XI SMA.
Angket kebutuhan pengembangan media film pendek berbasis kontekstual
untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI dibedakan menjadi
dua, yaitu (1) angket kebutuhan pengembangan menurut siswa dan (2) angket
kebutuhan pengembangan menurut guru. Data yang dikumpulkan dari angket ini
menjadi bahan pengembangan media film pendek berbasis kontekstual untuk
kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA.
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3.4.1.1 Angket Kebutuhan Pengembangan Media Film Pendek Berbasis
Kontekstual untuk Kompetensi Menulis Naskah Drama bagi Siswa
Kelas XI SMA menurut Siswa
Angket kebutuhan pengembangan media menurut siswa terhadap media
film pendek berbasis kontekstual bagi siswa kelas XI SMA digunakan untuk
memperoleh data sebagai bahan pegembangan media film pendek untuk
keterampilan menulis naskah drama. Dalam angket ini hal-hal yang dibahas
meliputi (1) perwajahan media, (2) kondisi pembelajaran menulis naskah drama,
(3) pembelajaran menulis naskah drama, (4) media pembelajaran yang dibutuhkan
dalam pembelajaran menulis naskah drama, (5) materi pembelajaran kompetensi
menulis naskah drama, (5) isi media film pendek berbasis kontekstual, dan (6)
harapan siswa terhadap media film pendek untuk kompetensi menulis naskah
drama.
Untuk memperoleh gambaran tentang angket tersebut, dapat dilihat dalam
tabel kisi-kisi angket kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran menulis
naskah drama bagi siswa kelas XI SMA berikut ini.

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Umum Angket Kebutuhan Pengembangan Media Film
Pendek Berbasis Kontekstual untuk Kompetensi Menulis Naskah
Drama bagi Siswa Kelas XI SMA menurut Siswa
No
1

2

Aspek
Perwajahan
media film
pendek berbasis
kontekstual
Kondisi
pembelajaran
menulis naskah
drama

Sub Aspek
 Perwajahan media film pendek berbasis
kontekstual
 Kondisi pembelajaran menulis naskah
drama
 Pembelajaran menulis naskah drama

Nomor
Soal
1, 2, 3, 4,
dan 5

6, 7, 8, 9,
dan 10
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3

4

5

Media
pembelajaran
yang dibutuhkan
untuk kompetensi
menulis naskah
drama
Isi media film
pendek berbasis
kontekstual

 Bentuk dan jenis media
 Media untuk kompetensi menulis naskah
drama

10, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, dan
20,

 Materi pembelajaran menulis naskah
drama
 Isi media film pendek berbasis
kontekstual

21, 22, 23,
24, 25, 26,
dan 27

28
 Harapan tentang media film pendek
berbasis kontekstual
Siswa dipandu dengan petunjuk pengisian, yaitu agar memberi tanda

Harapan

silang (X) pada jawaban yang dipilih dan menuliskan alasan pada tempat yang
telah tersedia setelah pilihan jawaban.

3.4.1.2 Angket Kebutuhan Pengembangan Media Film Pendek Berbasis
Kontekstual untuk Kompetensi Menulis Naskah Drama bagi Siswa
Kelas XI SMA menurut Guru
Hal-hal yang akan ditanyakan dalam angket ini hampir sama dengan
angket kebutuhan pengembangan media menurut siswa, antara lain (1)
perwajahan media, (2) kondisi pembelajaran menulis naskah drama, (3)
pembelajaran menulis naskah drama, (4) media pembelajaran yang dibutuhkan
dalam pembelajaran menulis naskah drama, (5) materi pembelajaran kompetensi
menulis naskah drama, (5) isi media film pendek berbasis kontekstual, dan (6)
harapan guru terhadap media film pendek untuk kompetensi menulis naskah
drama. Beberapa butir pertanyaan yang lebih mendalam, membedakan angket
kebutuhan pengembangan media menurut siswa dan guru.
Gambaran singkat mengenai isi angket kebutuhan guru tersebut dapat
dilihat dalam kisi-kisi kebutuhan pengembangan media menurut guru berikut ini.
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Umum Angket Kebutuhan Pengembangan Media
Pembelajaran untuk Kompetensi Menulis Naskah Drama
menurut Guru

No

Aspek

Sub Aspek

1

Perwajahan media film
pendek berbasis kontekstual
Kondisi pembelajaran
menulis naskah drama

 Perwajahan
media
film
pendek berbasis kontekstual

2

3

4

5

Media pembelajaran yang
dibutuhkan untuk kompetensi menulis naskah
drama
Isi media film pendek
berbasis kontekstual

Harapan

Nomor
Soal
1, 2, 3, 4,
dan 5

5, 6, 7
 Kondisi pembelajaran
8,
9,
dan 10
menulis naskah drama
 Pembelajaran menulis naskah
drama
11, 12, 13,
 Bentuk dan jenis media
 Media pembelajaran untuk 14, 15, 16,
kompetensi menulis naskah 17, 18, dan
19
drama
 Materi pembelajaran menulis 20, 21, 22,
23, 24, 25,
naskah drama
26, 27, 28,
 Isi media film pendek
29 dan 30
berbasis kontekstual
31
 Harapan lain

Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
terdapat dalam angket, telah disediakan petunjuk pengisian angket. Guru dipandu
dengan petunjuk pengisian, yaitu agar menyilang (X) jawaban yang dipilih. Selain
itu, guru juga diminta untuk memberi alasan pada tempat yang telah tersedia.

3.4.2

Angket Uji Validasi dan Saran Perbaikan Desain Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual untuk Kompetensi Menulis Naskah Drama
Angket uji validasi menanyakan pendapat ahli berkenaan dengan desain

VCD film pendek berbasis kontekstual. Ahli yang mengisi angket uji desain ini
adalah ahli film pendek, pembelajaran drama, materi menulis naskah drama, dan
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guru. Hasil analisis angket uji validasi menjadi data yang dipertimbangkan dalam
perbaikan media film pendek berbasis kontekstual.
Lembar pedoman validasi ini diberikan kepada ahli dan guru. Gambaran
selengkapnya mengenai keempat angket penilaian dapat dilihat pada tabel kisikisi angket penilaian, sebagai berikut.
Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Uji Validasi terhadap Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual bagi Ahli Film Pendek
Aspek
I.

Sampul dan wadah VCD

II. Teknis pembuatan media
film pendek berbasis
kontekstual

Indikator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kesesuaian judul
Komposisi warna
Penataan gambar
Penggunaan huruf
Kesesuaian tokoh
Kesesuaian penokohan
Kesesuaian latar
Kesesuaian properti
Komposisi gambar
Variasi sudut pengambilan
gambar (angel)
Perpindahan gambar
Kesesuaian gerak
Pencahayaan
Pewarnaan
Suara pemain
Volume suara pemain
Musik
Volume musik

No
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

III. Saran perbaikan terhadap Saran perbaikan
media film pendek
berbasis kontekstual

Ahli film pendek diminta untuk melingkari rentang angka 1-4 dengan
indikasi angka 4 melambangkan konten yang dinilai sangat baik, 3 baik, 2 cukup,
dan 1 melambangkan kurang. Penilaian per aspek diperoleh dari jumlah akumulasi
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angka dibagi total konten yang dinilai per sub aspek. Lebih jelas mengenai
kategori penilaian per aspek dilihat dalam tabel 3.5 berikut.
Tabel 3.5

Kategori Penilaian Ahli terhadap Desain Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual

No
1
2
3
4

Rentang Rata-Rata
0,00-1,00
1,01-2,00
2,01-3,00
3,01-4,00

Kategori
kurang
cukup
baik
sangat baik

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Lembar Uji Validasi terhadap Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual bagi Ahli Pembelajaran Drama
Aspek
IV. Sampul dan wadah VCD

5.

6.

7.

Indikator
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Kesesuaian judul
Komposisi warna
Penataan gambar
Penggunaan huruf
Isi film pendek berbasis
Kesesuaian cerita
kontekstual untuk
Kesesuaian alur
kompetensi menulis
Kesesuaian tokoh
naskah drama
Kesesuaian musik pengiring
Kesesuaian durasi
Kesesuaian genre
Keefektifan VCD
Kemudahan penggunaan film
pendek berbasis kontekstual
2. Kemudahan pemahaman siswa
terhadap film pendek berbasis
kontekstual
3. Kemudahan penggadaan film
pendek berbasis kontekstual
4. Keefektifan
film
pendek
membantu
siswa
menulis
naskah drama
5. Keefektifan film pendek
menerapkan pendekatan
kontekstual
Saran perbaikan terhadap Saran perbaikan
media film pendek
berbasis kontekstual

No
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
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Ahli film pendek diminta untuk melingkari rentang angka 1-4 dengan
indikasi angka 4 melambangkan konten yang dinilai sangat baik, 3 baik, 2 cukup,
dan 1 melambangkan kurang. Penilaian per aspek diperoleh dari jumlah akumulasi
angka dibagi total konten yang dinilai per sub aspek. Lebih jelas mengenai
kategori penilaian per aspek dilihat dalam tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7

Kategori Penilaian Ahli terhadap Desain Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual

No
1
2
3
4

Rentang Rata-Rata
0,00-1,00
1,01-2,00
2,01-3,00
3,01-4,00

Kategori
kurang
cukup
baik
sangat baik

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Lembar Uji Validasi terhadap Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual bagi Ahli Materi Menulis Naskah Drama
Aspek
1. Sampul dan wadah VCD

2. Materi dalam film pendek
berbasis kontekstual untuk
kompetensi menulis naskah
drama

Indikator
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kesesuaian judul
Komposisi warna
Penataan gambar
Penggunaan huruf
Penjelasan mengenai cara membuat
kerangka naskah drama
Penjelasan
mengenai
cara
mengolah ide
Penjelasan mengenai langkahlangkah menulis naskah drama
Penjelaan
mengenai
struktur
naskah drama
Penjelasan
mengenai
unsur
pembangun naskah drama
Penjelasan
mengenai
kaidah
penulisan naskah drama

No
Soal
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10

3. Pembelajaran kontekstual
dalam film pendek berbasis
kontekstual

1. Prinsip inkuiri
2. Prinsip masyarakat belajar
3. Prinsip bertanya

11
12
13
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4. Saran perbaikan terhadap
media film pendek berbasis
kontekstual

4. Prinsip kontruktivisme
5. Prinsip refleksi
6. Permodelan
7. Prinsip penilaian autentik
Saran perbaikan

14
15
16
17

Ahli film pendek diminta untuk melingkari rentang angka 1-4 dengan
indikasi angka 4 melambangkan konten yang dinilai sangat baik, 3 baik, 2 cukup,
dan 1 melambangkan kurang. Penilaian per aspek diperoleh dari jumlah akumulasi
angka dibagi total konten yang dinilai per sub aspek. Lebih jelas mengenai
kategori penilaian per aspek dilihat dalam tabel 3.9 berikut.
Tabel 3.9

Kategori Penilaian Ahli terhadap Desain Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual

No
1
2
3
4

Rentang Rata-Rata
0,00-1,00
1,01-2,00
2,01-3,00
3,01-4,00

Kategori
kurang
cukup
baik
sangat baik

Tabel 3.10 Kisi-Kisi Lembar Uji Validasi terhadap Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual bagi Guru

Aspek
1. Sampul dan wadah VCD

3. Kesesuaian pembelajaran
dalam film pendek

4. Kesesuaian materi dalam
film pendek

Indikator
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Kesesuaian judul
Komposisi warna
Penataan gambar
Penggunaan huruf
Kesesuaian tema
Kesesuaian gambaran
pembelajaran
3. Kesesuaian teknik pembelajaran
1. Relevansi materi
2. Konsistensi materi

No
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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5.

Kesesuaian film pendek
dengan pembelajaran

3. Kecukupan materi
4. Penonjolan materi unsur naskah
drama
5. Penonjolan materi struktur naskah
drama
6. Penonjolan materi kaidah
penulisan naskah drama
7. Kejelasan penyampaian materi
1. Kesesuaian cerita
2. Kesesuaian alur
3. Kesesuaian tokoh
4. Kesesuaian musik pengiring
5. Kesesuaian genre
6. Kesesuaian durasi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ahli film pendek diminta untuk melingkari rentang angka 1-4 dengan
indikasi angka 4 melambangkan konten yang dinilai sangat baik, 3 baik, 2 cukup,
dan 1 melambangkan kurang. Penilaian per aspek diperoleh dari jumlah akumulasi
angka dibagi total konten yang dinilai per sub aspek. Lebih jelas mengenai
kategori penilaian per aspek dilihat dalam tabel 3.11 berikut.
Tabel 3.11 Kategori Penilaian Ahli terhadap Desain Media Film Pendek
Berbasis Kontekstual
No
1
2
3
4

3.4.3

Rentang Rata-Rata
0,00-1,00
1,01-2,00
2,01-3,00
3,01-4,00

Kategori
kurang
cukup
baik
sangat baik

Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pandangan,

sikap, dan respon yang telah diberikan oleh sumber data. Wawancara merupakan
tanya-jawab yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pelaksanaan wawancara
menggunakan jenis pertanyaan terpimpin, yaitu pewawancara sudah menguasai
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bahan atau data yang ditanyakan dan membutuhkan jawaban yang panjang sesuai
dengan jawaban yang telah dituangkan ke dalam angket.
Pewawancara menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan
sesuai dengan data yang dibutuhkan penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap
semua sumber data, antara lain: siswa, guru, dan ahli. Kegiatan ini bertujuan
mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci perihal jawaban sumber data dalam
angket.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik angket. Angket yang digunakan adalah angket kebutuhan dan angket uji
validasi. Angket kebutuhan ditujukan kepada siswa dan guru untuk menjaring data
yang dibutuhkan dalam pengembangan film pendek berbasis kontekstual untuk
menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA. Angket uji validasi ditujukan
kepada guru dan dosen ahli untuk memperoleh data saran perbaikan desain produk
film pendek berbasis kontekstual yang seharusnya.
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden. Angket kebutuhan pengembangan media
pembelajaran untuk menulis naskah drama digunakan dalam memperoleh data
sebagai bahan pengembangan media pembelajaran menulis naskah drama. Metode
angket ini ditujukan kepada guru dan siswa. Diisi sesuai dengan kebutuhan dan
kendala yang dirasakan guru dan siswa yang bersangkutan. Melalui angket
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tersebut, diperoleh data mengenai analisis guru terhadap kebutuhan dan analisis
media film pendek berbasis kontekstual.

3.5.1

Angket Kebutuhan
Teknik angket tentang kebutuhan pengembangan media pembelajaran film

pendek berbasis kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama ditujukan
kepada siswa dan guru. Tujuan penggunaan angket tersebut yaitu untuk
mengetahui tingkat kebutuhan siswa dan guru terhadap media pembelajaran film
pendek berbasis kontekstual yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

3.5.2

Lembar Uji Validasi
Teknik uji validasi ini akan mengupas segala sesuatu yang terdapat di

dalam desain media pembelajaran film pendek berbasis kontekstual untuk
kompetensi menulis naskah drama. Tujuan pembuatan instrumen validasi ini
untuk mengumpulkan informasi dengan reabilitas dan validitas setinggi mungkin.
Angket uji validasi ini akan digunakan untuk mengetahui kelemahan dan
kekurangan dari desain produk penelitian yang telah dibuat untuk kemudian
diperbaiki kembali.

3.6 Teknik Analisis Data Kebutuhan Pengembangan Desain
Teknik yang digunakan dalam menganalisis peta kebutuhan prototipe film
pendek berbasis kontekstual untuk kompetensi menulis naskah dilakukan dengan
mengarah

pada

proses

menyeleksi,

memfokuskan,

menyederhanakan,
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mentranformasikan data, dan merespon

data mentah yang ada di lapangan.

Repon-respon tersebut akan dicocokan dengan hasil wawancara sebagai
penegasan dan penguatan. Dari data inilah, dikembangkan desain prototipe film
pendek berbasis kontekstual untuk menulis naskah drama bagi siswa kelas XI
SMA.

3.7 Teknik Analisis Data Uji Validasi Ahli/Pakar dan Guru Ahli
Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan analisis deskriptif
kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan verifikasi/simpulan data. Data yang
disimpulkan merupakan angket validasi desain produk yang telah diisi oleh guru
dan ahli. Selain itu hasil wawancara guru dan ahli juga menjadi salah satu
pertimbangan untuk mendeskripsikan data yang didapat. Teknik ini digunakan
untuk memperoleh penilaian desain produk penelitian berupa film pendek berbasis
kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama bagi siswa kelas XI SMA.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Setelah uraian hasil penelitian pengembangan media film pendek berbasis
kontekstual untuk kompetensi menulis naskah drama kelas XI SMA selesai
analisis, dapat diuraikan beberapa simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang
diuraikan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Berikut
beberapa simpulan dan saran yang bersumber dari hasil penelitian tersebut.

5.1 Simpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam bab, simpulan
yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut.
1. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan media menurut guru dan
siswa dapat disimpulkan bahwa bagian sampul sebaiknya didesain menarik dan
mewakili isi media film pendek. Bentuk wadah sebaiknya persegi panjang
perjudul “Belajar Menulis Naskah Drama” dibalut dengan kolaborasi warna
yang menarik dan kombinasi gambar yang proporsional. Dari segi
pembelajaran menulis naskah drama, siswa dan guru lebih condong pada
penggunaan media pada kompetensi-kompetensi tertentu saja. Kebutuhan
materi dalam media film pendek berbasis kontekstual meliputi pengertian, cara
membuat kerangka, cara menemukan ide, unsur naskah drama, struktur naskah
drama, langkah-langkah menulis naskah drama, kaidah penulisan naskah
drama, dan contoh naskah drama. Selanjutnya, dari segi isi media film pendek
berbasis kontekstual, kebutuhan pengembangan media meliputi cerita yang
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diangkat

berupa

cerita

tentang

sekolah

dan

kehidupan

sehari-hari,

menggunakan alur maju, tokoh yang berperan adalah siswa sekolah dan
remaja, irngan yang digunakan adalah musik instrumen, durasi film pendek
antara 15-20 menit, dan bergenre drama.
2. Prinsip-prinsip pengembangan media film pendek berbasis kontekstual
dikelompokkan menjadi beberapa prinsip, antara lain (1) prinsip visible yang
mengatur kejelasan ukuran font, ukuran gambar, warna, dan kejelasan
informasi yang ada dalam film pendek, (2) prinsip interesting, mengatur
kemenarikan gambar, jenis font, perpaduan warna, dan cara penyampaian
pesan yang menarik dalam film pendek (3) prinsip teknis, mengatur cerita, alur,
durasi, genre, penyajian pesan yang jelas dan patut ditiru, durasi, dan tingkat
intensitas konflik dalam film pendek, (4) prinsip visual, mengatur penataan
pemain, seting, properti, pencahayaan, dan pergerakan seluruh elemen tersebut,
(5) prinsip audio, mengatur efek dramatis film pendek tanpa mengurangi esensi
pesan yang disampaikan, (6) prinsip relevansi, mengatur kesesuaian materi
dengan kompetensi yang dipelajari, (7) prinsip konsistensi, mengatur materi
yang harus diterima oleh siswa, (8) prinsip kecukupan, mengatur kwantitas
materi pembelajaran yang harus diterima siswa, (9) prinsip keefektifan,
mengatur fungsi media mengatasi keterbatasan jarak, (10) prinsip efisiensi,
(11) prinsip fleksibel, mengatur fungsi media mengatasi keterbatasan waktu,
(12) prinsip kontruktivisme, mengatur pengetahuan yang dibangun oleh
manusia dan diperluas oleh konteks, (13) prinsip inkuiri, mengatur upaya siswa
untuk menemukan, (14) prinsip bertanya, mengatur kebiasaan siswa untuk
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bertanya, (15) prinsip masyarakat belajar, mengatur pemanfaatan teman-teman
siswa sebagai sumber belajar, (16) prinsip permodelan, mengatur contoh yang
akan diterima siswa, (17) prinsip refleksi, mengatur cara berpikir tentang apa
yang dipelajari, (18) prinsip penilaian autentik, mengatur berbagai data dan
informasi yang bisa memberi pengalaman belajar pada siswa.
3. Desain media film pendek berbasis kontekstual dibuat berdasarkan analisis
kebutuhan media dan prinsip-prinsip pengembangan media film pendek. Dari
segi cerita, media film pendek menceritakan tentang sekelompok siswa yang
mendapat tugas menulis naskah drama dan proses penggarapan tugas tersebut.
Film pendek menggunakan alur campuran untuk memudahkan penggambaran
proses mengingat pengetahuan. Genre yang diangkat dalam film pendek yaitu
drama dengan mengedepankan konflik yang relatif datar. Visualisasi film
pendek berbasis kontekstual diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi
standar komposisi yang baik dengan durasi 17,36 menit. Suara dalam media
film pendek mengedepankan dialog tokoh, musik pengiring digunakan sebagai
efek dramatis. Materi yang disampaikan dalam film pendek antara lain, cara
menemukan ide, cara membuat kerangka naskah drama, langkah menulis
naskah drama, struktur naskah drama, dan kaidah penulisan naskah drama.
Berpadu dengan tujuh komponen kontekstual, seluruh materi tersebut
diintegrasikan ke dalam film pendek lewat dialog dan tindakan tokoh yang
berperan dalam film pendek berbasis kontekstual.
4. Perbaikan desain media film pendek berbasis kontekstual dibuat dengan dasar
masukan dari validator. Beberapa perbaikan tersebut antara lain, (1) perbaikan
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wadah media film pendek meliputi, judul diganti “Ayo, Buat Maskah Drama!”,
ukuran font judul yang semula 36 pt diperkecil menjadi 30 pt, dan beberapa
perbaikan tata tulis, (2) perbaikan teknis film pendek meliputi, penambahan
durasi beberapa tulisan di awal, pemberian efek crossfade pada transisi gambar
gerak ke diam atau sebaliknya, (3) pengurangan beberapa gambar pendukung
suasana, (4) penggantian scene 14 karena kurang sesuai dengan kondisi
pembelajaran, (5) pengurangan durasi, dari 17,37 menit menjadi 15,00 menit,
dan (6) penambahan buku petunjuk pemanfaatan media film pendek.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, dapat
disampaikan beberapa saran sebagai berikut.
1. Bagi guru yang mengajarkan kompetensi menulis naskah drama, sebaiknya
menggunakan media film pendek berbasis kontekstual sebagai salah satu
pilihan media dalam kegiatan pembelajaran. Apabila guru akan menggunakan
media lain dalam kegiatan tersebut, sebaiknya media mampu membangkitkan
motivasi siswa dan dapat memberikan pengalaman yang nyata.
2. Sebaiknya siswa mempelajari berbagai pengetahuan tentang kegiatan menulis
naskah drama lewat berbagai media yang tersedia. Salah satu media tersebut
adalah film pendek berbasis kontekstual.
3. Bagi peneliti-peneliti lain agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
media film pendek berbasis kontekstual. penelitian tersebut dapat berupa
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penelitian penerapan media, pengembangan isi, maupun pengembangan
pendekatan pembelajaran yang digunakan.
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REKAP DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN MEDIA
MENURUT SISWA
No
1

2

3

4

5

6

Pertanyaan dan Jawaban

Jumlah

Hal apa saja yang menurut Kalian sebaiknya hadir dalam sampul depan
sebuah media?
(a) Judul, tingkat satuan pendidikan, kelas, dan gambar ilustrasi
69
(b)Judul, tingkat satuan pendidikan, dan kelas
21
(c) Judul, kelas, dan gambar ilustrasi
(d) Lain-lain
Berkaitan dengan sampul depan, menurut kalian, hal apa saja yang perlu
hadir di sampul belakang?
(a) Profil, spesifikasi alat pengoperasian VCD, dan ilustrasi
66
gambar menu
(b) Profil dan spesifikasi alat pengoperasian VCD
14
(c) Profil
10
(d)Lain-lain
Menurut kalian warna apakah yang sesuai untuk sampul media untuk
memproduksi naskah drama?
(a) Gabungan warna yang serasi
70
(b) Merah, kuning, dan hijau
8
(c) Merah dan kuning
8
(d) Lain-lain
6
Menurut Kalian, gambar apa yang paling sesuai bila digunakan sebagai
sampul media untuk kompetensi memproduksi naskah drama?
(a) Gambar yang berkaitan dengan kompetensi memproduksi
67
naskah drama
(b) Gambar orang sedang menulis
8
(c) Gambar pementasan drama
8
(d)Lain-lain
7
Menurut kalian jenis font apa yang sesuai bila digunakan sebagai sampul
media film pendek berbasis kontekstual?
(a) Arial
43
31
(b) Calibri
(c) Times New Roman
13
(d)Lain-lain
3
Sesuai dengan kompetensi yang diajarkan, menurut Kalian, judul apa yang
paling sesuai untuk media tersebut?
(a) Belajar Memproduksi Naskah Drama
45
(b) Praktik Memproduksi Naskah Drama
11
(c) Cara Memproduksi Naskah Drama
27
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7

8

9

10

11

12

13

(d) Lain-lain
7
Bentuk wadah seperti apa yang menurut Kalian sesuai untuk media tersebut?
(a) Persegi panjang
54
(b) Persegi
14
(c) Lingkaran
14
(d) Lain-lain
8
Bagaimana kesiapan kalian sebelum kegiatan memproduksi naskah drama?
(a) Sangat siap dan antusias
28
(b) Kurang siap dan kurang antusias
54
(c) Tidak siap dan tidak antusias
5
(d) Lain-lain
1
Menurut kalian dari manakah sumber inspirasi yang paling mudah
dikembangkan menjadi naskah drama?
(a) Pengalaman pribadi
64
(b)Pengalaman orang lain
11
(c) Bahan bacaan yang diberikan guru
11
(d) Lain-lain
8
Tema peristiwa apa yang menurut kalian paling mudah dikembangkan
menjadi naskah drama?
(a) Peristiwa yang menyenangkan
37
(b) Peristiwa yang menyedihkan
9
(c) Peristiwa yang mengesankan
40
(d) Lain-lain
4
Menurut Kalian, bagaimana kondisi yang sesuai untuk pembelajaran
memprodusi naskah drama?
(a) Sebaiknya kondisi kelas biasa saja, sehingga tidak bosan dan
30
tetap terfokus
(b) Sebaiknya kondisi kelas lebih cair. Terjadi komunikasi yang
44
baik antara guru dan siswa
(c) Sebaiknya siswa bertindak lebih aktif, guru bertindak sebagai
28
pengawas
(d) Lain-lain
Bagaimana cara mewujudkan kondisi tersebut?
(a) Siswa harus lebih semangat dan aktif
58
(b) Guru kreatif dan inovatif
27
(c) Sarana dan prasarana harus menunjang
23
(d) Lain-lain
Menurut kalian, bagaimana sebaiknya guru mengajarkan kompetensi
memproduksi naskah drama?
(a) Guru memberi materi memproduksi naskah drama
22
(b) Guru memberi contoh naskah drama
30
(c) Guru menggunakan media agar pembelajaran lebih menarik
49

202

(d) Lain-lain

14

15

16

17

18

19

1
Pengelolaan kelas seperti apa yang menurut kalian sesuai untuk belajar
kompetensi memproduksi naskah drama?
(a) Berkelompok agar bisa bertukar pikiran
55
(b) Individual saja agar bisa dilihat kemampuan setiap individu
6
(c) Berkelompok, namun tugas individu
27
(d) Lain-lain
2
Bagaimana pendapat kalian bila guru menggunakan media pembelajaran
dalam kompetensi memproduksi naskah drama?
(a) Tidak perlu menggunakan media
27
(b) Selalu digunakan
38
(c) Digunakan seperlunya saja
20
(d) Lain-lain
5
Apabila Bapak/Ibu guru kalian akan menggunakan media, media jenis apa
yang sesuai untuk membelajarkan kompetensi memproduksi naskah drama?
(a) Suara (Audio)
4
(b) Gambar (Visual)
9
(c) Gambar bersuara (Audio-visual)
76
(d) Lain-lain
2
Menurut kalian, bagaimana kalau media yang digunakan adalah film
pendek?
(a) Film pendek harus berisi materi kompetensi memproduksi
36
naskah drama
(b) Film pendek harus menarik agar pelajaran tidak
22
membosankan
(c) Film pendek dapat disesuaikan dengan pengalaman pribadi
36
semua siswa
(d) Lain-lain
4
Menurut kalian, sebaiknya apa saja isi media film pendek tersebut?
(a) Materi, contoh, latihan, dan penerapan langkah-langkah
40
memproduksi naskah drama
(b) Materi, contoh, dan latihan memproduksi naskah drama
29
(c) Materi kompetensi memproduksi naskah drama, dan contoh
30
naskah drama
(d) Lain-lain
Materi apa saja yang sebaiknya kalian ketahui sebelum memproduksi naskah
drama?
(a) Pengertian, struktur, unsur, kaidah penulisan, contoh, dan
65
langkah-langkah memproduksi naskah drama
(b) Pengertian, unsur, kaidah penulisan, dan contoh naskah
24
drama
(c) Pengertian dan unsur naskah drama
13
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20

21

22

23

24

25

(d) Lain-lain
Apakah seluruh materi harus dimasukkan ke dalam media film pendek
berbasis kontekstual?
(a) Sebaiknya media memuat garis besarnya saja
12
(b) Sebaiknya media memuat sebagian besar materi yang
41
dibutuhkan
(c) Sebaiknya media memuat seluruh materi secara detail
62
(d) Lain-lain
Menurut kalian, materi apa yang sebaiknya ditonjolkan dalam media film
pendek berbasis kontekstual?
(a) Pengertian, unsur, kaidah penulisan, contoh, dan langkah23
langkah memproduksi naskah drama
(b) Pengertian, unsur, kaidah penulisan, dan contoh naskah
23
drama
(c) Pengertian dan unsur naskah drama
54
(d) Lain-lain
6
Bagaimana bentuk penyajian materi yang kalian harapkan?
(a) Diucapkan oleh tokoh dalam film dan langsung dicontohkan
63
lewat adegan/perbuatan nyata
(b) Diucapkan oleh tokoh dalam film dan diberi penguatan lewat
7
tulisan
(c) Diucapkan oleh tokoh dalam film dan dikuatkan dengan
15
gambar
(d) Lain-lain
5
Latihan apa saja yang menurut kalian perlu dihadirkan dalam media film
pendek berbasis kontekstual?
(a) Latihan menemukan tema/ide, membuat kerangka tulisan,
mengubah kerangka menjadi naskah, dan menyunting naskah
72
drama.
(b) Latihan menemukan tema/ide, membuat kerangka tulisan,
20
dan mengubah kerangka menjadi naskah drama
(c) Latihan menemukan tema/ide, dan membuat kerangka tulisan
10
(d) Lain-lain
Cerita seperti apa yang kalian inginkan dalam film pendek berbasis
kontekstual untuk kompetensi memproduksi naskah drama?
(a) Cerita tentang sekolah dan sekitarnya
63
(b) Cerita tentang keluarga
21
(c) Penggalan cerita di buku pegangan guru
9
(d) Lain-lain
15
Alur cerita apa yang menurut Kalian sesuai untuk film pendek berbasis
kontekstual?
(a) Maju
49
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26

27

28

29

(b) Mundur
2
(c) Campuran
39
Menurut Kalian tokoh seperti apa yang berperan dalam film pendek berbasis
kontekstual?
(a) Anak sekolah
53
(b) Anggota keluarga
34
(c) Orang tua
6
(d) Lain-lain
Musik pengiring seperti apa yang menurut Kalian sesuai untuk film pendek
berbasis kontekstual?
(a) Lagu anak-anak
27
(b) Lagu pop
43
(c) Musik instrumen
25
(d) Lain-lain
7
Menurut kalian, berapa durasi maksimal media film pendek berbasis
kontekstual?
(a) 10 menit
16
(b) 15 menit
28
(c) 20 menit
44
(d) Lain-lain
14
Genre film seperti apa yang kalian inginkan untuk film pendek berbasis
kontekstual?
(a) Drama
23
(b) Komedi
53
(c) Dokumenter
11
(d) Lain-lain
3
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