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Keterampilan menulis naskah drama merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang harus dikuasai oleh siswa SMP. Keterampilan menulis naskah drama 

siswa Mts Negeri Miri, Sragen kelas VIII  belum dikatakan baik secara 

keseluruhan. Hal ini dilatar belakangi oleh proses pembelajaran yang masih 

menggunakan metode klasikal yaitu metode ceramah biasa sehingga terkesan 

menjenuhkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah 

drama terutama siswa kelas VIII Mts Negeri Miri, Sragen dapat menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses, 

peningkatan, dan perubahan perilaku belajar siswa dari pembelajaran 

keterampilan menulis naskah drama kelas VIII E Mts Negeri Miri dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan proses 

pembelajaran menulis naskah drama siswa kelas VIII E Mts Negeri Miri setelah 

dilakukan pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing; (2) 

mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis naskah drama menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siswa 

kelas VIII E Mts Negeri Miri; (3) mendeskripsikan perubahan perilaku belajar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama setelah dilakukan 

pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siswa kelas VIII E Mts Negeri 

Miri. 

Pengambilan data yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu 

keterampilan menulis naskah drama, metode sumbang saran (brainstorming), dan 

teknik latihan terbimbing. Teknik pengambilan data menggunakan teknik tes dan 

nontes. Teknik tes berupa hasil tes keterampilan menulis naskah drama siswa. 

Hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal, wawancara, data dokumentasi foto. 

Teknik pengambilan data pada siklus I dan siklus II menggunakan teknik 

kuantitatif untuk hasil tes menulis naskah drama dan hasil nontes menggunakan 

teknik kualitatif. 

Hasil yang diperoleh yaitu adanya peningkatan keterampilan menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing pada siswa kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen. Proses 



 
 

iii 

pembelajaran menulis naskah drama siklus I mengalami peningkatan pada siklus 

II yaitu adanya perubahan nilai dari perbaikan proses pembelajaran yang 

dilakukan.  Nilai rata-rata kelas pada siklus I mencapai 68.27 atau dalam kategori 

cukup dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 80.77 meningkat 8.31 

%   atau dalam kategori baik. Peningkatan keterampilan menulis naskah drama ini 

juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa dari perilaku negatif ke perilaku 

positif. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing telah berhasil mengubah hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada guru bahasa dan sastra 

Indonesia menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing sebagai alternatif dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

Penerapan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan dengan kondisi siswa, kondisi 

lingkungan sekolah, serta kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Para peneliti di 

bidang bahasa dan sastra Indonesia hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai keterampilan menulis naskah drama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP memiliki enam 

tujuan. Dua diantaranya merupakan tujuan yang berkaitan dengan konteks 

sastra. Dua tujuan tersebut adalah: 1) menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan 2) menghargai 

dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia (Depdiknas 2006). Kemampuan bersastra, seperti halnya 

kemampuan berbahasa, meliputi empat aspek yakni mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. 

Menulis merupakan kegiatan yang kompleks. Hal itu karena menulis 

melibatkan kemampuan berbahasa yang lain, di antaranya menyimak, 

berbicara, dan membaca, untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan 

untuk ditulis dalam bahasa yang runtut dan ekspresif. Keterampilan menulis 

merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya 

penting dalam kehidupan pendidikan, tetapi juga sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Keterampilan menulis itu sangat penting karena 

merupakan salah satu keterampilan barbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. 

Dengan menulis siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan 
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atau pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki. Selain itu, dapat 

mengembangkan kreativitas siswa dalam menulis. 

Blount (1998:91) menyatakan bahwa penyiapan menulis secara khusus 

dalam bentuk pengadaan guru menulis boleh dikatakan langka. Dari penelitian 

yang dikatakan belum tuntas benar dinyatakan pula oleh Blount bahwa 

sebagian besar kegiatan instruksional untuk mengarang adalah menulis. 

Komentar dan koreksi terhadap pekerjaan menulis siswa semata-mata berupa 

kegiatan baca coba yang dilakukan di luar kegiatan instruksional. Pekerjaan 

menulis mendapatkan jatah 15,7 % dari semua kegiatan instruksional 

pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Ini berarti bahwa pelaksanaan 

pembelajaran menulis pada umumnya belum proporsional jika dihubungkan 

dengan aspek pembelajaran bahasa yang lain. 

Menulis merupakan sarana bagi siswa untuk menyampaikan 

ide/pendapat tentang suatu peristiwa atau masalah. Selain itu, menulis berarti 

mengekspresikan parasaan, pikiran, dan  keinginan dalam bentuk tulisan. 

Dengan menulis, beban yang ada dalam diri akan berkurang sehingga tulisan 

menjadi semacam sarana curhat. Dalam menulis perlu memilih bahasa yang 

bisa mewakili perasaan, pikiran, dan keinginan, tetapi dalam pengajaran 

bahasa Indonesia, materi yang dirasa sulit oleh para siswa justru menulis 

terutama menulis sastra. Sampai saat ini pengajaran menulis sastra belum 

mendapatkan perhatian secara optimal. 

Pembelajaran menulis satra merupakan salah satu kompetensi yang 

harus diajarkan dalam pembelajaran SMP maupun SMA. Tujuan 
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pembelajaran menulis sastra adalah agar siswa mampu mengungkapkan 

pengalamannnya dalam bentuk sastra tulis. Dalam hal ini siswa diasah 

kepekaannya terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkannya dalam 

karangan tertulis, baik dalam bentuk prosa maupun bentuk puisi. Tujuan lain 

dari pembelajaran ekspresi tulis sastra adalah agar siswa memiliki kegemaran 

menulis karya sastra untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkannya 

dalam kegiatan sehari-hari (Badudu 1999: 10). 

Salah satu bentuk ekpresi tulis sastra yaitu menulis naskah drama. 

Menulis naskah drama adalah salah satu cara untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam berkomunikasi dan menanamkan sikap menghargai manusia dan 

nilai-nilai kemanusiaan pada siswa. Melalui kegiatan menulis naskah drama 

siswa dapat mengungkapkan pikiran dan gagasannya. Selain itu juga untuk 

menumbuhkan kecintaan siswa terhadap sastra sehingga akan tertanam sikap 

menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Kegiatan menulis naskah drama merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang termasuk dalam keterampilan menulis dalam aspek kesastraan. 

Kompetensi tersebut harus dikuasai oleh siswa kelas VIII. Siswa dituntut agar 

mampu menulis kreatif naskah drama satu babak dengan memperhatikan 

kaidah penulisan naskah drama (Depdiknas 2006). Standar kompetensi yang 

harus dicapai siswa kelas VIII semester I aspek menulis sastra adalah 

mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis naskah drama, 

dengan kompetensi dasar yang harus dicapai adalah 1) menulis naskah drama 
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satu babak dengan memperhatikan keaslian ide, 2) menulis naskah drama satu 

babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

Tujuan pembelajaran menulis naskah drama secara khusus yaitu untuk 

menggali dan menyampaikan gagasan yang ada ke dalam bentuk tulisan 

berupa naskah drama. Berhubungan dengan tingkah laku yang diharapkan 

siswa dapat mengalami perubahan dalam menulis, maka tujuan pembelajaran 

menulis agar siswa dapat berfikir, berbuat, dan merasakan tentang dirinya, 

tentang orang lain, tentang lembaga sosial tempat mereka bermasyarakat, dan 

masih ada lagi yang lain (Foley dan Bloom 1971:127). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa 

Indonesia yang mengajar kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen, keterampilan 

menulis naskah drama yang dimiliki siswa kelas VIII E masih rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata nilai siswa yang hanya 68 dan belum mencapai 

standar ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. 

Sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari guru pengampu mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia yang menyatakan bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam menulis naskah drama. Hal tersebut dapat diketahui melalui 

naskah drama yang siswa buat dan dikumpulkan ketika proses pembelajaran 

menulis kreatif naskah drama kepada guru bahasa dan sastra Indonesia kelas 

VIII E  tersebut. Sebagian besar naskah drama tersebut menunjukkan bahwa 

imajinasi siswa dalam menulis naskah drama masih rendah, kesulitan siswa 

dalam menemukan ide-ide gagasan yang akan dibuat menjadi sebuah cerita, 

serta kesulitan siswa dalam menyesuaikan isi cerita dengan tema yang 
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ditentukan. Selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran, guru hanya 

menyampaikan materi dengan cara berceramah secara terus-menerus tanpa 

menggunakan metode atau teknik pembelajaran lain yang menarik sehingga 

siswa cenderung jenuh dan bosan.  

Pada kompetensi dasar menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama terdapat tiga indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Kompetensi dasar 

tersebut akan tercapai dengan baik apabila siswa telah memenuhi indikator-

indikator yang meliputi: (1) siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur 

drama, (2) siswa mampu menyusun kerangka cerita drama, dan (3) siswa 

mampu menulis naskah drama satu babak berdasarkan kerangka cerita drama 

dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

Indikator yang pertama dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi unsur-unsur drama. Pada indikator tersebut siswa diharapkan 

mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari drama yang akan mereka buat. 

Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa siswa kurang mampu 

mengidentifikasi unsur-unsur dari drama yang akan mereka tulis. Hal tersebut 

disebabkan kurangnya pengetahuan siswa tentang unsur-unsur drama. Metode 

ceramah yang digunakan guru menuntut konsentrasi yang terus menerus dari 

siswa, membatasi partisipasi siswa, sehingga siswa akan merasa jenuh dan 

bosan. 

Indikator yang kedua dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 

menyusun kerangka cerita. Pada indicator kedua tersebut siswa diharapkan 



 

 
 

6 

dapat menyusun kerangka karangan naskah drama yang akan mereka buat. 

Kerangka karangan tersebut berisikan ide-ide yang telah mereka tentukan 

yang sesuai dengan tema yang telah dipilih. Namun, dalam pembelajaran di 

sekolah siswa masih kesulitan dalam menentukan ide-ide yang sesuai dengan 

tema yang telah ditentukan. Siswa kesulitan menemukan kata-kata yang akan 

mereka tulis sebagai kerangka karangan yang akan dibuat menjadi sebuah 

naskah drama.  

Indikator yang ketiga, dapat dilihat dari kemampuan siswa menulis 

naskah drama satu babak berdasarkan kaidah penulisan naskah. Pada indikator 

tersebut siswa diharapkan mampu menghasilkan sebuah naskah drama yang 

sesuai kaidah penulisan naskah drama. Akan tetapi dalam praktiknya siswa 

masih kesulitan dalam penulisan naskah drama, dapat dilihat dari nilai siswa 

yang masih rendah di bawah batas ketuntasan minimal. Hal tersebut 

diakibatkan karena imajinasi siswa dalam menulis naskah drama masih 

rendah, serta ketidakpahaman siswa menyesuaikan isi naskah drama dengan 

tema yang mereka pilih.  

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan ada suatu 

pemecahan yang baik yang dapat mempermudah siswa dalam pembelajaran 

menulis naskah drama yaitu dengan menggunakan metode dan teknik yang 

tepat dan sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama. Metode dan teknik 

pembelajaran merupakan hal yang harus diperhatikan oleh guru agar proses 

dan hasil belajar siswa dalam menulis naskah drama dapat ditingkatkan. 

Pembelajaran juga tidak sepenuhnya terpusat pada guru sehingga memberikan 
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kesempatan pada siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Dengan adanya metode dan 

teknik tersebut diharapkan pembelajaran menulis naskah drama akan lebih 

menarik dan meningkatkan hasil belajar siswa. Metode sumbang saran 

(brainstorming) adalah suatu metode atau cara mengajar yang dilaksanakan 

oleh guru di dalam kelas dengan melontarkan suatu masalah ke dalam kelas, 

kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat dan komentar sehingga 

masalah tersebut terselesaikan atau dapat diartikan pula sebagai satu cara 

untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok siswa dalam waktu yang 

sangat singkat. Dalam melaksanakan metode ini tugas guru adalah 

memberikan masalah dalam hal menulis naskah drama dengan menentukan 

tema yang mampu merangsang pikiran siswa sehingga mereka menanggapi 

dan guru tidak boleh mengomentari pendapat tersebut sehingga siswa dapat 

dengan bebas mengeluarkan pendapat masing-masing tanpa takut untuk 

disalahkan. Siswa bertugas menanggapi masalah dengan mengemukakan 

pendapat, komentar  atau mengemukakan masalah baru dan belajar serta 

berlatih merumuskan pendapatnya dengan bahasa dan kalimat yang baik. 

Penggunaan metode brainstorming bertujuan untuk menguras habis apa yang 

dipikirkan siswa dalam menanggapi masalah dalam hal ini menemukan 

gagasan-gagasan utama dari tema yang dilontarkan guru di dalam kelas 

(Roestiyah 2008:73).  
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Selain menggunakan metode sumbang saran (brainstorming), peneliti 

juga menggunakan teknik latihan terbimbing. Teknik pembelajaran ini 

membutuhan peran serta guru secara aktif karena dalam teknik latihan 

terbimbing guru dituntut untuk memberikan latihan dan bimbingan. Guru 

dituntut untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam berlatih konsep 

atau keterampilan berupa menulis naskah drama. Selain memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berlatih,  peran guru adalah memonitor 

kinerja siswa dan memberikan bimbingan bila siswa menemui kesulitan dalam 

proses menulis (Jauhar 2011: 47). 

Pemilihan metode dan teknik ini diharapkan dapat menjadi solusi dari 

berbagai permasalahan pembelajaran tentang menulis naskah drama bagi para 

siswa. Metode sumbang saran (brainstorming) diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan siswa untuk merangsang imajinasi siswa dalam menentukan ide 

gagasan yang akan ditulis sehingga ide-ide tersebut akan sesuai dengan tema 

yang sudah ditentukan sehingga siswa dapat menulis naskah drama dengan 

baik sesuai kaidah penulisan naskah drama. Selain itu teknik latihan 

terbimbing digunakan agar guru dapat berperan aktif mengawasi siswa dan 

memberikan bimbingan serta pengarahan tanpa harus terus berceramah dalam 

pembelajaran sebagai solusi bagi cara mengajar guru yang sebelumnya yaitu 

hanya menyampaikan materi pembelajaran dengan terus menerus 

menerangkan  dengan cara berceramah tanpa menggunakan metode atau 

teknik pembelajaran lain yang menyenangkan sehingga siswa cenderung jenuh 

dan bosan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama  

Menggunakan Metode Sumbang Saran (Brainstorming) dan Teknik Latihan 

Terbimbing Pada Siswa Kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran menulis naskah drama di kelas VIII E MTs Negeri Miri, 

Sragen mengalami beberapa kendala sehingga belum menunjukkan hasil yang 

diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang ada di MTs Negeri Miri, Sragen terutama yang 

berkaitan dengan masalah pembelajaran menulis naskah drama. Ada tiga 

faktor yang berpengaruh, yaitu faktor  pembelajaran yang digunakan guru, 

faktor siswa, dan faktor sarana dan prasarana. Faktor-faktor tersebut, dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Faktor Guru 

 Penyebab rendahnya keterampilan menulis naskah drama salah 

satunya disebabkan oleh faktor guru. Guru menyampaikan materi secara 

lisan dan selalu menggunakan metode ceramah dengan komunikasi satu 

arah sehingga membuat siswa merasa kesulitan untuk menerima materi 

tersebut. Di samping itu, banyak guru yang belum memanfaatkan metode 

dan teknik dalam pembelajaran menulis menulis naskah drama. 
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2. Faktor Siswa 

 Dalam proses pembelajaran siswa banyak mengalami kendala dan 

permasalahan dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama. 

Permasalahan yang siswa hadapi yaitu dalam hal menemukan ide dan 

pembendaharaan kata yang tepat dalam menulis naskah drama. Siswa juga 

merasa kesulitan dalam menemukan ide atau gagasan yang harus 

dituangkan di dalam naskah drama mereka. 

3. Faktor sarana dan prasarana 

 Faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi proses belajar 

siswa dalam kegiatan menulis naskah drama. Kurangnya buku-buku 

tentang menulis naskah drama dan contoh naskah drama  di perpustakaan 

sekolah, kurangnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan menulis 

naskah drama, misalnya adanya ekstrakulikuler sekolah berupa teater atau 

mengadakan pementasan drama yang sesungguhnya dengan menggunakan 

naskah drama yang ditulis siswa sehingga ini akan mendorong siswa untuk 

menulis drama dengan baik. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, pembatasan 

masalah dalam skripsi ini dipusatkan pada upaya pemecahan masalah dari 

faktor guru dan siswa mengenai metode dan teknik yang digunakan dalam 

membelajarkan menulis naskah drama. Adapun metode dan teknik yang akan 

digunakan adalah metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 
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terbimbing sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah 

drama. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran keterampilan menulis naskah 

drama siswa kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen setelah 

mengikuti pembelajaran menulis drama dengan  menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis naskah drama siswa 

kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen setelah mengikuti 

pembelajaran menulis drama dengan  menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing? 

3. Bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VIII E MTs 

Miri, sragen  dalam menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari permasalahan yang ada tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Mendeskripsi proses pembelajaran menulis naskah drama siswa 

kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen setelah mengikuti 
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pembelajran menulis drama dengan  menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. 

2. Mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis naskah drama 

siswa kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen setelah mengikuti 

pembelajran menulis drama dengan  menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. 

3. Mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas VIII E MTs Negeri 

Miri, Sragen setelah mengikuti pembelajran menulis drama dengan  

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini  adalah manfaat 

teoretis dan praktis (bagi guru, siswa, dan peneliti): 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan menambah khazanah dalam pembelajaran menulis drama 

serta dapat dijadikan referensi pilihan untuk mengembangkan penelitian 

terutama di bidang menulis drama. 

2. Manfaat praktis penelitian ini adalah bagi guru, siswa, dan peneliti. 

a. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 

pemecahan masalah dalam pembelajaran menulis naskah drama serta 

menjadi alternatif pemilihan metode pembelajaran menulis naskah 

drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing 
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b. Manfaat bagi Siswa 

Siswa mampu menulis naskah drama sesuai dengan kaidah 

penulisan naskah drama sehingga lulus kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). 

c. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini dapat dijadikan 

bahan masukan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian lanjutan 

yang berhubungan dengan menulis drama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai peningkatan kemampuan menulis naskah drama telah 

banyak dilakukan dengan memanfaatkan berbagai model, metode, maupun teknik 

yang bervariasi. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah penelitian 

yang dilakukan Komariyah (2006), Rosidah (2007), Setiasih (2007), Kuat (2008), 

Wahyuningsih (2011), Kohn dan Smith (2012), Michinov (2012). 

Penelitian yang dilakukan  Komariyah (2006) yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Drama dengan Pendekatan Kontekstual Komponen 

Pemodelan pada Siswa Kelas XI IPA 2 MA Al Asror Patemon Semarang” dapat 

meningkatkan kemampuan menulis siswa sebesar 11,31%. Selain itu perilaku 

belajar siswa berubah ke arah positif di siklus II. Siswa tidak ragu lagi untuk 

menanyakan materi yang kurang dipahami serta bersemangat ketika mengikuti 

proses pembelajaran. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam skripsi ini, 

karena sama-sama menghadirkan contoh naskah drama melalui pendekatan 

maupun metode yang dilakukan. Sayangnya, penelitian ini tidak menjawab 

pertanyaan mengenai kaidah penulisan naskah drama. Penelitian yang dilakukan 

Komariyah ini hanya menekankan pemerolehan ide dalam menulis naskah drama. 

Rosidah (2007) dalam penenelitiannya yang berjudul “ Peningkatan 

Kemampuan Menulis Naskah Drama Melalui Media Film Bisu Siswa Kelas VIII 

C SMP Pecangaan Jepara” dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa 
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sebesar 24%. Selain itu perilaku belajar siswa berubah ke arah positif di siklus II. 

Penelitian ini menggunakan media film bisu untuk merangsang imajinasi siswa 

dan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Namun dalam 

penelitian siswa guru belum bisa memonitoring siswa secara langsung dan 

menyeluruh, sehingga menjadi kesulitan dalam mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dalam menerima pelajaran. Persamaan penelitian ini dan skripsi ini adalah 

dengan memberikan pembelajaran secara langsung mengenai penulisan naskah 

drama, siswa akan mudah mendapatkan ide gagasan untuk menulisan naskah 

drama. 

Penelitian lain adalah yang dilakukan oleh Setiasih (2007) yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Drama Satu Babak dengan Teknik 

Pelatihan Terbimbing dan Media VCD pada Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 3 

Ungaran”. Kemampuan menulis siswa dapat meningkat sebesar 15,51%. Hal itu 

terlihat dari rata-rata siklus I 56,17% dan pada siklus II 64,88% atau dibulatkan 

menjadi 65.Selain itu ada perubahan perilaku yang pada siklus I belum terlihat 

aktif, namun di siklus II siswa sudah mulai terlihat aktif. Penelitian ini mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis drama, namun penggunaan 

media berupa VCD tidak dapat dioptimalkan di semua sekolah karena tidak 

semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Sebagai informasi, MTs Negeri 

Miri, Sragen hanya mempunyai satu buah LCD yang rusak. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan Kuat (2008) yang 

berjudul “Peningkatan Menulis Teks Drama Siswa Kelas XI IPS SMA Bhakti 

Praja Limpung Kabupaten Padang melalui Teknik Adaptasi Cerpen”. Penelitian 
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ini mampu memunculkan ide yang akan dituangkan siswa dalam menulis drama, 

akan tetapi penelitian ini belum mampu menjawab pertanyaan mengenai 

kesesuaian naskah dengan kaidah penulisan naskah drama. 

Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih (2011) yang berjudul “ 

Pembelajaran Menulis Puisi Dengan Menggunakan Media Video Realita Sosial 

Melalui Metode Brainstorming”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan 

menggunakan metode brainstorming dapat memunculkan ide-ide sehingga dapat 

memudahlan siswa dalam pembelajaran menulis puisi. Tetapi dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan media untuk menyempurnakan dalam proses pembelajaran, 

yaitu menggunakan media video realita sosial. Persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode brainstorming, tetapi juga 

mempunyai perbedaan dalam materi ajar yaitu puisi dan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah drama, serta penyempurna metode yaitu dengan teknik 

latihan terbimbing. 

Kohn dan Smith (2012) melakukan penelitian yang berjudul 

“Collaborative Fixation Effect Of Others Ideas On Brainstorming” menyatakan 

bahwa brainstorming merupakan metode yang populer dalam membentuk 

kreatifitas suatu kelompok. Dalam penelitian ini bekerja secara berkelompok lebih 

mudah dari pada secara individu dalam menemukan gagasan tentang suatu 

permasalahan. Brainstorming lebih mudah digunakan dalam menemukan gagasan 

karena dengan berkelompok seseorang dapat lebih mudah menemukan beberapa 

gagasan dari pemikiran-pemikiran satu kelompok tersebut dan dapat 

mempermudah memecahkan permasalahan yang sulit. 



 

 
 

17 

Michinov (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “ Is Electronic 

Brainstorming Or Brainwriting The Best Way To Improve Creative Performance 

In Group? An Overlooked Comparison Of Two Idea-Generation Techniques“ 

berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa metode brainstorming 

merupakan salah satu metode menulis yang cukup efektif untuk menemukan ide-

ide gagasan sebagai dasar dalam kerangka karangan. Brainstorming juga 

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memudahkan penemuan ide-

ide baru dalam suatu kelompok untuk menemukan kemampuan menulis dengan 

baik. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

metode barinstorming dapat mempermudah siswa dalam menemukan ide-ide 

gagasan secara berkelompok dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada, dapat diketahui bahwa 

keterampilan menulis naskah drama telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian 

mengenai keterampilan menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, 

sebagai pengembangan penelitian mengenai peningkatan menulis naskah drama yang 

telah ada, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang penggunaan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing untuk meningkatkan keterampilan 

menulis kreatif naskah drama siswa dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah 

drama. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) hakikat 

drama, 2) menulis naskah drama, 3) metode sumbang saran (brainstorming), 4) 
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teknik latihan terbimbing, 5) penerapan metode sumbang saran (brainstorming) 

dan teknik latihan terbimbing dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

2.2.1 Hakikat Drama 

2.2.1.1 Pengertian Drama 

Sebagai sebuah karya, drama mempunyai karakteristik khusus, yaitu 

berdimensi sastra pada satu sisi dan berdimensi seni pertunjukkan pada seni lain 

(Hasanuddin 1996:7). Sebuah drama diciptakan selain bertujuan untuk menghibur 

juga memberikan kegunaan kepada pembaca (jika drama itu ditulis) dan kepada 

penonton (jika drama tersebut dipentaskan).  

Adapun Hasanuddin (1996:7) juga mengungkapkan bahwa drama adalah 

karya sastra yang memiliki dua dimensi sastra (sebagai genre sastra) dan dimensi 

seni pertunjukkan. Pengertian drama sebagai genre sastra lebih berfokus sebagai 

sebuah karya yang berorientasi kepada seni pertunjukkan dibandingkan genre 

sastra. Drama terdiri atas dua jenis, yakni drama berbentuk naskah dan drama 

yang dipentaskan. Berkaitan dengan topik penelelitian ini, maka hakikat drama 

yang akan diulas ialah drama yang berkaitan dengan naskah. 

Rahmanto (2000:120) berpendapat bahwa drama merupakan salah satu 

bentuk karya sastra yang sulit dibanding dengan bentuk karya sastra yang lain. Di 

samping selalu diharapkan  untuk merangsang penonton maupun pemain, dalam 

hal penulisan teks drama dituntut keterampilan dalam hal pemilihan dan 

penyusunan unsur kebahasaan dan episode. 

Pendapat mengenai pengertian drama juga dirumuskan oleh Kosasih  

(2008:81). Drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan 
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kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dan 

dialog. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa drama ialah 

salah satu jenis karya sastra yang menceritakan kehidupan melalui konflik dan 

emosi yang dituangkan dalam dialog dan lakuan. Drama lazimnya dirancang 

untuk dipentaskan atau dimainkan. 

2.2.1.2  Unsur-Unsur Drama 

Jabrohim (2009:109) menjelaskan bahwa unsur pembangun karya sastra di 

dalamnya termasuk drama yaitu tokoh dan penokohan, alur dan pengaluran, latar 

dan pelataran, sudut pandang, dan gaya bahasa. Waluyo (2001:6) menjelaskan 

bahwa unsur-unsur naskah drama terdiri dari plot atau kerangka cerita, penokohan 

dan perwatakan, dialog (percakapan), setting (tempat kejadian), tema, amanat 

(pesan pengarang), dan yang terahir adalah petunjuk teknis. Dari beberapa 

pendapat para ahli maka akan disimpulkan bahwa unsur-unsur drama adalah 

sebagai berikut.  

1. Tema  

Dalam menulis suatu karya sastra  berbentuk drama hal utama yang harus 

ditentukan adalah tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang ada 

dalam karya sastra yang terungkap. Pengertian senada juga dikemukakan oleh 

Waluyo (2003:24) yang menyatakan bahwa tema merupakan gagasan pokok yang 

terkandung dalam drama. Menurut Hasanuddin (1996:103) tema adalah inti 

permasalahan yang hendak dikemukakan penulis drama terhadap karyanya. 

Dalam menentukan tema hendaknya seorang penulis harus sudah 

membayangkan hal apa saja yang akan ditulis dalam karyanya, misal hal yang 
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berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan lingkungan di sekitarnya. Sebuah 

naskah drama harus mempunyai tema yang menarik yang memiliki sebuah konflik 

yang dapat membuat suatu naskah drama itu menjadi menarik untuk dibaca. Cara 

menentukan tema cukup mudah, yaitu dengan cara misalnya membayangkan hal-

hal yang menarik dalam hidup kita atau bisa juga dengan melihat situasi disekitar 

yang menarik dan dapat diangkat menjadi tema yang nantinya akan dibuat 

menjadi suatu naskah drama. 

2. Plot atau alur  

Plot merupakan jalina cerita atau kerangka dari awal hingga akhir yang 

merupakan jalinan konflik antar dua tokoh yang berlawanan (Waluyo 2003:8). 

Menurut Jabrohim (2009:110) alur (plot) adalah rangkaian peristiwa yang 

tersusun dalam hubungan sebab akibat.  Penulisan plot hendaknya ditulis dengan 

jelas sesuai tema yang telah ditentukan.  Penulisan plot didasarkan pada konflik 

yang akan dibuat sehingga jalan cerita dalam suatu naskah drama akan terlihat 

jelas. Plot merupakan penggerak jalan cerita dalam suatu naskah drama melalui 

beberapa proses yaitu anti klimaks, klimak, hingga menuju penyelesaian. 

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

dengan lengkap, yang meliputi hal-hal berikut ini. 

a. Expotition atau pelukisan Awal Cerita 

Dalam tahap ini pembaca diperkenalkan dengan tokoh-tokoh drama 

dengan watak masing-masing (Waluyo 2003:8). Pada tahap ini penulis 

menyajikan masing-masing tokoh disertai perwatakannya. Selain itu Brahim 

(1968:73) menyatakan bahwa eksposisi merupakan perkenalan melalui 
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wawantaka para pelaku, wawantaka itu harus menarik supaya tidak membosankan 

dan sekaligus bergabung dengan permulaan laku sedemikian rapatnya, sehingga 

tak nampak terpisah-pisah, wajar, dan patut. 

b. Komplikasi atau pertikaian awal 

Tahap ini merupakan tahap akan dimulainya konflik, peristiwa-peristiwa 

awal akan berkembang dan akan menimbulkan insiden-insiden yang 

menyebabkan terjadinya konflik. Waluyo (2003:10) menyatakan bahwa pada 

tahap ini pengenalan terhadap pelaku sudah menjurus pada pertikaian. Jadi 

penulisan tahap ini sudah mulai menggambarkan insiden-insiden yang akan 

menumpuk dan akan menimbulkan konflik yang mana konflik tersebut akan 

menjadi titik pusat suatu naskah drama. 

c. Klimaks atau Titik Puncak Cerita 

Klimaks merupaka puncak konflik dalam suatu cerita. Konflik yang 

meningkat terus sampai mencapai klimaks atau titik puncak atau puncak 

kegawatan dalam cerita (Waluyo 2003:10). Dalam penulisan tahap klimaks 

penulis harus sudah menentukan permaslahan-permaslahan apa saja yang akan 

dimunculkan dalam suatu cerita agar cerita tersebut menarik dan memberikan 

kesan tersendiri  kepada pembaca. 

d. Resolusi atau penyelesaian atau falling action 

Penyelesaian ini tergantung dari bagaimanakan akhir suatu lakon akan 

dibuat, apakan berakhir dengan kegembiraan happy end, atau akan berakhir 
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dengan kedukaan (Brahim 1968: 80). Penulis suatu naskah drama merupakan 

penentu akhir cerita dari suatu naskah drama, bagaimana peristiwa demi peristiwa 

yang akan digambarkan sehingga akhir cerita akan terkesan menarik dan tidak 

melenceng dari tema yang sudah ada. Selain itu Waluyo (2003:11) menyatakan 

bahwa dalam tahap ini konflik mereda atau menurun, tokoh-tokoh yang 

memanaskan situasi atau meruncingkan konflik telah mati atau menemukan jalan 

pemecaha. 

3. Penokohan dan perwatakan 

Penokohan adalah segala kesuluruhan cirri-ciri jiwa seorang tokoh dalam 

suatu naskah drama. Menurut Waluyo (2003:14) penokohan erat hubungannya 

dengan perwatakan, susunan tokoh adalah daftar tokoh-tokoh yang berperan 

dalam drama. Susunan tokoh itu akan dijelaskan nama, umur, jenis kelamin, tipe 

fisik, jabatan, dan kejiwaan dari masing-masing tokoh. Seorang pengarang dalam 

menyajikan watak menggunakan dua cara yaitu secara analitik dan dramatik. 

Secara analitik yaitu penulis secara langsung memaparkan watak-watak tokoh 

dalam cerita dengan jalan menyebutkan sifatnya, sedangkan secara dramatik yaitu 

penggambaran watak tokoh yang tidak diceritakan secara langsung tetapi dengan 

menunjukkan ekspresi dan nada suara yang berbeda. 

Budiyanti (2009) menyatakan bahwa ada empat jenis tokoh peran watak : 

a. Tokoh protagonis : peran utama, merupaka pusat/sentral cerita; 

b. Tokoh antagonis : peran lawan, musuh atau penghalang tokoh protagonis yang 

menyebabkan timbulnya tikaian/konflik; 
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c. Tokoh tritagonis : peran penengah, bertugas menjadi pelerai, pendamai atau 

pengantar protagonis dan antagonis. 

d. Tokoh peran pembantu: peran yang secara tidak langsung terlibat dalam 

konflik yang terjadi, tetapi ia diperlakukan untuk membantu penyelesaian 

cerita. 

Waluyo (2003:16) mengklasifikasikan tokoh menjadi beberapa kelompok, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Berdasarkan perannya terdapat jalan cerita 

1) Tokoh protagonis yaitu tokoh yang mendukung cerita. 

2) Tokoh antagonis yaitu tokoh yang menentang cerita. 

3) Tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis 

maupun tokoh antagonis. 

b. Berdasarkan peranannya dalam tokoh serta fungsinya. 

1) Tokoh sentral yaitu tokoh-tokoh yang paling menentukan gerak lakon 

(dalam hal ini tokoh sentral adalah tokoh protagonis dan antagonis). 

2) Tokoh utama yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral (dalam 

hal ini tokoh tritagonis). 

1) Tokoh pembantu yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran 

perlengkapan atau tambahan. 

4. Dialog  

Dialog merupakan bagian inti dari suatu naskah drama. dialog berisi 

dialog antar tokoh dari awal cerita sampai akhir cerita. Ragam bahasa dalam 

dialog tokoh-tokoh drama adalah bahasa lisan yang komunikatif dan bukan ragam 
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bahasa tulis (Waluyo 2005:20). Dialog yang dibuat pengarang harus mendukung 

karakter tokoh yang diperankan dan dapat menunjang plot dalam drama (Wiyanto 

2007:28). Seorang penulis dalam menulis cerita suatu naskah drama hendaknya 

menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari dan komunikatif sehingga 

pembaca tidak akan kesulitan memahami inti cerita. Dalam dialog ini penulis 

mencurahkan semua ide yang ada dalam fikirannya, sehingga akan terlihat 

masing-masing tokoh dan wataknya, jalan cerita dan permsalahan yang dihadapi 

para tokoh. 

Dialog juga harus bersifat estetis, artinya memiliki keindahan bahasa. 

Setiap penulis memiliki cirri khas gaya bahasa tersendiri untuk mengungkapkan 

ekspresi jiwa seorang penulis naskah drama. Menurut Jabrohim (2009:119) gaya 

bahasa meliputi pemilihan kata, penggunaan kalimat, penggunaan dialog, 

penggunaan detil, cara memandang persoalan, dan sebagainya. Dengan adanya 

dialog yang hidup dan komunikatif akan membuat naskah drama itu menjadi 

naskah drama yang digemari pembaca. 

5. Setting atau tempat kejadian 

Setting atau tempat kejadian peristiwa sering juga disebut latar cerita. 

Hasanuddin (1996:14) menjelaskan bahwa latar merupakan identitas 

permasalahan drama sebagai karya fiksionalitas yang secara samar diperlihatkan 

penokohan dan alur. Menurut Waluyo (2003:23) latar meliputi tiga dimensi, yaitu 

(1) setting tempat berarti tempat terjadinya peristiwa yang ada dalam drama, 

misalnya suatu daerah, suatu Negara dan yang lain, (2) setting waktu berarti 
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apakah lakon terjadi diwaktu siang, pagi, sore, atau malam hari, dan (3) setting 

ruang merupakan setting yang lebih mendetail, setting ruang berarti ruang 

terjadinya suatu peristiwa, misal didalam rumah atau di luar rumah dan peralatan 

apa saja yang ada serta warna apa saja yang digunakan. 

Seorang penulis naskah drama yang baik hendaknya menuliskan setting 

peristiwa dalam ceritanya secara jelas mencakup dimana dan kapan saja peristiwa 

itu terjadi. Jadi cerita dalam naskah drama tersebut akan terlihat jelas dan 

pembaca seolah-olah dapat merasakan apa yang dialami tokoh didalam cerita 

tersebut. 

6. Amanat  

Amanat merupakan opini, kecenderungan, dan visi pengarang terhadap 

tema yang dikemukakan (Hasanuddin 1996:193). Menurut Wiyanto (2005:24) 

amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca 

naskah atau penonton drama. Seorang penulis naskah drama akan menulis amanat 

atau pesan yang terkandung dalam naskah drama yang dibuatnya sebagai  

pemebelajaran bagi pembaca sebagai acuan dalam kehidupan nyatanya. 

Penulis naskah drama dalam menyampaikan amanat atau pesan yaitu 

dengan cara  tidak langsung (tersirat), yaitu melalui lakon dan adegan dalam 

naskah drama yang ditulis. Pembaca hendaknya dapat menyimpulkan sendiri apa 

saja pembelajaran moral yang terkandung dalam naskah drama yang dibaca. 

Penulisan amanat dimasukkan dalam dialog-dialog antar tokoh sehingga akan 



 

 
 

26 

terlihat peristiwa dan konflik apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut, yang 

mana dapat disimpulkan menjadi suatu pesan atau amanat bagi pembaca. 

2.2.1.3 Naskah Drama  

Drama tidak bisa dipisahkan dengan naskah drama. Naskah drama adalah 

karangan yang berisi cerita atau lakon (Wiyanto 2007:31). Selain percakapan para 

pelaku, naskah drama juga berisi penjelasan mengenai gerak-gerik dan tindakan 

yang dilaksanakan pelaku. Selain itu, naskah drama juga berisi penjelasan tentang 

tata panggung dan peralatan yang dibutuhkan serta penataannya, musik pengiring, 

dan lain-lain (Wiyanto 2005:127). 

Dari segi teknik, naskah drama hampir sama dengan skenario film. Naskah 

drama menekankan adegan di atas panggung, setting ceritanya lebih sempit. 

Sedangkan skenario film merupakan gambaran cerita yang lebih luas dari banyak 

adegan di berbagai tempat yang akan direkam kamera (Zaenuddin 2004:126). 

Waluyo (2003:6) mengungkapkan bahwa naskah drama disebut juga sastra 

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

(kebahasaan) dan struktur batin (semantik, makna). Wujud fisik sebuah naskah 

drama adalah dialog atau ragam tutur.  

Sebagai sebuah genre sastra, naskah drama ditulis dalam bahasa yang 

memikat dan mengesankan. Bahasa yang ditulis menggunakan bahasa 

sebagaimana sebuah sajak, penuh irama dan kaya akan bunyi yang 

indah.bBerdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa naskah 

drama adalah suatu karya sastra yang berbentuk karangan suatu cerita dari sebuah 



 

 
 

27 

kehidupan yang ditulis oleh seorang penulis sebagai bentuk karya yang nantinya 

akan dipentaskan.  

2.2.1.4 Unsur-Unsur Naskah Drama 

Unsur-unsur naskah drama merupakan hal apa saja yang terkandung dalam 

suatu naskah drama. Waluyo (2003:6) menjelaskan bahwa unsur-unsur naskah 

drama terdiri dari plot atau kerangka cerita, penokohan dan perwatakan, dialog 

(percakapan), setting (tempat kejadian), tema, amanat (pesan pengarang), dan 

yang terahir adalah petunjuk teknis. Tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur 

drama, dalam naskah drama juga terdapat tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, 

serta amanat. Selain hal-hal yang dijabarkan tersebut, sebuah naskah drama juga 

harus memiliki bagian-bagian yang terkandung dalam suatu naskah drama 

tersebut, yaitu sebagai berikut. 

a. Judul  

Judul merupakan nama atau suatu label untuk suatu karangan. 

Judul diusahakan semenarik mungkin, lugas dan dapat dimengerti tanpa 

menggunakan penggunaan kalimat metafora yang berlebihan Set Soni 

(2008:44). Judul merupakan bagian dari naskah drama yang terletak di 

awal, yaitu sebelum uraian dari isi naskah drama yang akan ditulis. 

b. Deskripsi setting 

Deskripsi setting dalam naskah drama merupakan uraian 

keterangan latar (penggambaran panggung) dari suatu lakon drama yang 

meliputi tempat kejadian, suasana, dan waktu. Deskripsi setting dalam 

naskah drama biasanya diuraikan dengan bentuk kalimat yang ditulis 
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sebelum dialog dimulai. Fungsinya supaya pembaca mendapat gambaran 

yang jelas tentang latar terjadinya lakon drama yang akan dibacanya 

tersebut. 

c. Deskripsi Penokohan 

Deskripsi penokohan dalam naskah drama merupakan uraian dari 

nama tokoh-tokoh dalam naskah drama tersebut dan disertai karakterisasi 

masing-masing tokoh (penokohan). Jabrohim (2009:106) menyatakan 

bahwa di samping pembedaan atas dasar keterlibatannya dalam 

keseluruhan cerita, tokoh dapat pula dibedakan atas watak dan 

karakternya. Naskah drama memiliki deskripsi penokohan yang lain dari 

karya sastra yang lainnya. Dalam drama deskripsi penokohannya 

diuraikan dalam bentuk dialog. Hal ini yang membedakan deskripsi 

penokohan dalam naskah drama dengan karya sastra lain seperti prosa 

dan puisi. 

d. Babak  

Babak dalam naskah drama terdiri dari prolog, dialog atau 

monolog, dan epilog. Istilah prolog, monolog, dan epilog dikemukakan 

oleh Suharianto (2005:65) yang menyatakan bahwa prolog adalah 

menjelaskan yang disampaikan sebelum suatu pertunjukkan atau 

pementasan dimulai, monolog adalah pecakapan yang dilakukan oleh 

seorang pelaku, dan epilog adalah penjelasan yang diberikan pada akhir 

suatu pertunjukkan atau pementasan. Penjelasan diatas merupakan 
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penjelasan singkat dari masing-masing babak, dan dibawah ini akan 

dijabarkan mengenai masing-masing babak secara lebih jelas.  

1) Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam 

sebuah drama atau sandiwara. Bisa juga, dalam sebuah prolog 

dikemukakan para pemain, gambaran setting, dan sebagainya. 

2) Monolog atau dialog merupakan media kiasan yang melibatkan 

tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan 

kehidupan dan watak manusia. Dialog dalam naskah drama berisi 

inti sari dari cerita yang berisi konflik dan pemecahannya. 

3) Epilog adalah bagian ahir dalam sebuah drama yang berfungsi 

menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud dari cerita 

oleh seorang actor pada ahir cerita. Dengan kata lain, epilog 

merupakan peristiwa ahir yang menyelesaikan peristiwa induk. 

e. Adegan  

Adegan adalah bagian dari babak. Sebuah adegan hanya 

menggambarkan satu suasana yang merupakan bagian dari rangkaian 

suasana-suasana dalam babak. Setiap kali terjadinya penggantian adegan 

tidak selalu diikuti dengan penggantian setting (Wiyanto 2005:13).  

f. Dialog 

Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran 

yang sangat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Artinya, jalan 

cerita drama itu diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya 

(Wiyanto 2005:13). 
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g. Petunjuk teknis 

Dalam drama naskah diperlukan juga petunjuk teknis atau teks 

samping, fungsinya sebagai petunjuk teknis tentang tokoh, waktu, 

suasana pentas, suara, music, keras rendahnya suara, dan sebagainya. 

Menurut Waluyo (2003:29) teks samping juga berguna sekali untuk 

memberikan petunjuk kapan actor harus diam, pembicaraan pribadi, lama 

waktu sepi antar kedua pemain, jeda-jeda kecil dan panjang, dan 

sebagainya. 

Hal-hal yang bersifat simbolik hendaknya diberi teks samping oleh 

penulisnya. Penulisan tek samping atau petunjuk teknis biasanya ditulis 

dengan tulisan berbeda dari dialog, misalnya dengan huruf miring atau 

huruf besar semua. Jadi pembaca dapat membedakan mana dialog dan 

mana teks samping yang merupakan petunjuk teknis dalam suatu naskah 

drama. 

2.2.2 Menulis Naskah Drama 

2.2.2.1 Pengertian Menulis Naskah Drama 

Menurut Tarigan (1986:8) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Sofyan (2006:119) juga mengemukakan 

bahwa menulis merupakan kegiatan yang memiliki nilai yang luar biasa dalam hal 

ini kehidupan manusia, karena sebuah tulisan mampu mendokumentasikan dan 

menyebarkan ide, gagasan, pemikiran, serta penemuan seseorang dalam berabad-

abad lamanya. 
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Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai salah satu menulis karya 

sastra berupa menulis naskah drama. Menulis karya sastra merupakan kegiatan 

mencurahkan ide gagasan seseorang mengenai suatu kejadian menjadi sebuah 

naskah yang berbentuk dialog. Tujuan utama penulisan naskah drama ialah untuk 

dinikmati pembaca serta sebagai panduan tokoh yang akan memerankan drama 

tersebut.  

Dari segi teknik, naskah drama hampir sama dengan scenario film. Ada 

narasi, tokoh, adegan, dialog, dan setting cerita. Naskah drama menekankan pada 

adegan di atas panggung dan setting ceritanya lebih sempit, sedangkan scenario 

film merupakan gambaran cerita yang lebih luas dari banyak adegan diberbagai 

tempat yang akan direngkam kamera (Zaenuddin 2004:126). 

Waluyo (2003:2) menyatakan bahwa naskah drama dapat diberi batasan 

sebagai jenis karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog yang didasrkan atas 

konflik batin dan mempunyai kemungkinan untuk dipentaskan. Naskah drama 

disebut juga sastra lakon. Salah satu genre sastra, naskah drama dibangun oleh 

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

penulisan lakon merupakan dasar laku dan merupakan keseluruhan rangsang 

dinamis yang menjadi lantaran seseorang mengadakan respon.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menulis naskah 

drama adalah kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan secara apresiatif 

dalam bentuk naskah yang berisi dialog dari beberapa tokoh dan berisi sebuah 

permasalahan yang mana naskah tersebut ditulis dan bertujuan untuk dipentaskan.  
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2.2.2.2 Langkah-Langkah Menulis Naskah Drama 

Menurut Jabrohim (2009:122) tahap-tahap dalam menulis drama adalah 

penciptaan latar (creating setting), penciptaan tokoh (freshing out characters), 

penciptaan konflik-konflik (working with conflicts), dan penulisan adegan secara 

keseluruhan disusun kedalam suatu naskah drama. 

1. Penciptaan Latar (creating setting) 

Lutters (2004:56) mengemukakan bahwa setting cerita adalah lokasi 

tempat cerita ini akan ditempatkan. Mengenai setting yang perlu diingat 

adalah bahwa dimana saja tempat terjadinya peristiwa dalam suatu drama itu 

harus jelas. 

2. Penciptaan tokoh (freshing out characters) 

Jabrohim (2009:148) mengemukakan bahwa melukiskan tokoh dalam 

cerita sama ketika melukiskan sebuah setting. Kegiatan melukiskan tokoh 

dilakukan setepat dan seringkas mungkin. Informasi berikut yang termasuk 

dalam melukiskan tokoh adalah nama tokoh, usia tokoh, deskripsi tokoh 

secukupnya, dan  hubungan tokoh dengan tokoh-tokoh lain dalam drama. 

3. Penciptaan konflik-konflik (working with conflicts) 

Konflik merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam penulisan 

naskah drama dan konflik yang digunakan harus sesuai dengan tema yang 

telah ditentukan. Pada alur sebuah cerita drama, konflik berada pada bagian 

puncak/klimaks. Bagian klimaks adalah bagian yang memunculkan konflik 

cerita yang terjadi di antara tokoh-tokoh. Kejadian dalam konflik bisa 
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bermacam-macam bentuknya, bisa terjadi antar manusia, manusia dengan 

alam, dan manusia dengan Tuhan. 

4. Penulisan adegan dan secara keseluruhan disusun ke dalam naskah 

drama. 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan adegan. Menurut Jabrohim 

(2009:175) sebuah adegan adalah bagian dari drama seluruhnya yang di 

dalamnya setting ditempatkan dengan pengaturan waktu sendi-sendi drama 

(building block). Proses membuat adegan bisa dilakukan dengan 

menempatkan elemen-elemen bersama ke dalam drama itu kemudian dalam 

menulis naskah drama itu lengkap dengan dialog dan petunjuk panggung, 

setelah pembuatan adegan selesai selanjutnya adalah penyusunan drama. 

Berdasarkan langkah-langkah yang diterapakan tersebut kurang tepat 

jika diterapkan kepada siswa, maka akan dijabarkan langkah-langkah 

pembelajaran menulis naskah drama yang sesuai untuk diterapkan kepada 

siswa. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Menentuka tema 

Langakah awal dalam pembelajaran naskah drama adalah menentukan 

tema. Tema tersebut bisa dirumuskan secara bersama-sama antara siswa dan 

guru. Tema yang digunakan dalam pembelajaran menulis naskah drama 

tingkat SMP biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peristiwa yang 

kita alami sehari-hari dapat dijadikan dasar untuk menulis sebuah naskah 

drama. Pilihlah satu peristiwa yang paling berkesan atau sangat istimewa 

dalam kehidupanmu untuk diangkat menjadi naskah drama. 
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2) Menyusun kerangka karangan 

Langakah kedua dalam pembelajaran menulis naskah drama adalah 

menulis kerangka karangan. Langkah menulis kerangka karangan diawali 

dengan mendata satuan peristiwa dari tema yang telah ditentukan. Dari 

rangkaian peristiwa yang sesuai dengan tema tesebut kemudian dibuat 

menjadi kerangka karangan. Setiap karangan biasanya terdiri atas tiga bagian 

struktur pokok atau kerangka karangan, yaitu a) pendahuluan, bagian 

pendahuluan adalah bagian yang menjelaskan tema yang akan diterangkan 

pada karya tulis tersebut secara padat, jelas, dan ringkas kepada para 

pembaca, b) puncak/klimaks, bagian klimaks adalah bagian yang 

memunculkan konflik cerita yang terjadi di antara tokoh-tokoh. Kejadian 

dalam konflik bisa bermacam-macam bentuknya mulai dari yang ringan 

sampai yang rumit, c) penyelesaian, bagian penyelesaian adalah bagian yang 

berisi jawaban penyelesaian dari konflik dalam cerita. Kesimpulan akhir 

cerita bisa berakhir bahagia dan bisa juga berakhir tragis. 

3) Menyusun kerangka karangan menjadi sebuah naskah drama 

Langkah yang terahir dalam pembelajaran penulisan naskah drama 

adalah menyusun kerangka karangan menjadi sebuah naskh yang utuh. 

Caranya adalah dengan menjabarkan masing-masing kerangka karangan 

menjadi sebuah dialog utuh yang terdiri dari narasi, dialog antar tokoh, dan 

penutup. Dalam sebuah naskah drama juga harus diawali dengan 

permasalahan dan diakhiri dengan penyelesaian agar menjadi sebuah naskah 

drama yang menarik. 
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2.2.2.3 Kaidah Penulisan Naskah Drama 

Tujuan utama penulisan naskah drama ialah untuk dinikmati pembaca 

serta sebagai panduan tokoh yang akan memerankan drama tersebut. Bertolak dari 

tujuan tersebut, tentunya kaidah penulisan harus diperhatikan dalam proses 

penulisan naskah drama. Naskah drama yang sesuai dengan kaidah penulisannya 

akan memudahkan seseorang menghayati naskah tersebut. Menurut Hasanudin 

(1996:74) dalam penulisan teks drama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

di antaranya: 

a. Prolog (keterangan penjelas yang disampaikan sebelum suatu 

pertunjukkan atau pementasan dimulai) ditulis tanpa nama pemeran. 

b. Setiap dialog dalam pergantian peran, nama pelakunya ditulis dengan 

jelas. 

c. Tanda baca ditulis secara tepat. 

d. Huruf kapital ditulis sesuai dengan penggunaannya. 

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

dapat ditulis dengan huruf miring. 

f. Memberi judul pada teks drama yang sudah ditulis. 

Kaidah penulisan naskah drama merupakan hal terahir yang perlu 

diprhatikan dalam penulisan naskah drama. Penulisan naskah drama yang 

memperhatikan kaidah penulisan yang benar akan diperoleh hasil suatu naskah 

drama yang baik dan dapat dinikmati oleh pembaca. 
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2.2.3 Metode Sumbang Saran (Brainstorming)  

Metode merupakan tata cara dalam mencapai suatu tujuan. Metode ini 

memiliki pengertian yang sama dengan dengan teknik. Teknik mengacu pada 

cara-cara dan alat-alat yang digunakan guru dalam kelas sebagai taktik untuk 

mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pengajaran di kelas pada waktu itu. 

Metode brainstorming dipopulerkan oleh Alex F. Osborn dalam bukunya 

Applied Imagination. Istilah brainstorming mungkin istilah yang paling sering 

digunakan, tetapi juga merupakan metode yang paling banyak tidak dipahami. 

Orang menggunakan istilah brainstorming untuk mengacu pada proses untuk 

menghasilkan ide-ide baru atau proses untuk memecahkan masalah. Metode 

brainstorming adalah metode untuk menghasilkan gagasan yang mencoba 

mengatasi segala hambatan dan kritik (Karinanurlitasari 2009:06). 

Sumbang saran (brainstorming) adalah suatu metode pembelajaran atau 

cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dengan cara 

melontarkan suatu masalah ke dalam kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab 

atau menyatakan pendapat, atau komentar sehingga mungkin masalah tersbut 

berkembang menjadi masalah baru, atau dapa diartikan pula sebagai satu cara 

untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang 

sangat singkat (Roestiyah 2008:73). 

Metode sumbang saran (brainstorming) merupakan perpaduan antara 

metode tanya jawab dan diskusi. Dalam pelaksanaan metode ini tugas guru adalah 

memberikan masalah yang mampu merangsang pikiran siswa, sehingga mereka 

menanggapi, dan guru tidak boleh mengomentari bahwa pendapat siswa itu benar 
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atau salah dan juga tidak perlu disimpulkan. Guru hanya menampung semua 

pernyataan pendapat siswa, sehingga semua siswa di dalam kelas mendapat 

giliran, tidak perlu komentar atau evaluasi. 

Murid bertugas menanggapi masalah dengan mengemukakan pendapat, 

komentar dan mengemukakan masalah baru. Siswa belajar dan berlatih 

merumuskan pendapatkan merumuskan pendapat dengan bahasa dan kalimat yang 

baik. Siswa yang kurang aktif perlu dipancing dengan pertanyaan dari guru agar 

turut berpartisipasi aktif dan berani mengemukakan pendapatnya. 

Roestiyah (2008:7) menyatakan bahwa tahapan metode sumbang saran 

(brainstorming) adalah sebagai berikut; 1) siswa memperhatikan instruksi yang 

diberikan guru mengenai hal yang akan mereka lakukan, 2) Siswa diberikan 

kesempatan untuk memilih topik yang mereka inginkan, 3) Guru meminta siswa 

untuk menyampaikan ide-ide tentang topik yang sudah ditentukan dalam bentuk 

pernyataan berupa fakta, frase, atau sebagai informasi, 4) Siswa diberikan 

kesempatan untuk mengkualifikasi ide dengan cara memilih ide yang cocok dan 

ide yang tidak cocok untuk dibuat menjadi sebuah kerangka karangan 5) siswa 

secara individu menulis naskah drama satu babak. 

Metode brainstorming digunakan dalam pembelajaran di sekolah karena 

mempunyai banyak keunggulan seperti : 

1. Anak-anak aktif berfikir untuk menyatakan pendapat. 

2. Melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis. 

3. Merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan 

dengan masalah yang diberikan oleh guru. 
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4. Meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. 

5. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang pandai 

atau dari guru. 

6. Terjadi persaingan yang sehat. 

7. Anak merasa bebas dan gembira 

8. Suasana demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan. 

Namun demikian metode ini juga masih mempunyai beberapa kelemahan 

yang perlu diatasi, ialah : 

1. Guru kurang memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berfikir 

dengan baik. 

2. Anak yang kurang selalu ketinggalan. 

3. Kadang-kadang pembicaraan hanya dimonopoli oleh anak yang pandai 

saja. 

4. Guru hanya menampung pendapat tidak pernah merumuskan kesimpulan 

5. Siswa tidak segera tahu apakah pendapat tersebut benar atau salah. 

6. Tidak menjamin hasil pemecahan masalah. 

7. Masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. 

Meskipun metode ini sering menguntungkan, tetapi masih mempunyai 

beberapa kelemahan yang menghambat dalam proses pembelajaran. Karena 

metode ini banyak membutuhkan peran aktif siswa, maka guru juga diharapkan 

dapat berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat membimbing siswa yang 

kurang aktif dan masih belum memahami pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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Maka metode sumbang saran (brainstorming) ini diaplikasikan dengan teknik 

latihan terbimbing. 

2.2.4 Teknik Latihan Terbimbing 

Secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. 

Menurut Roestiyah (2008:43) latihan merupakan metode mengajar dimana siswa 

melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki ketegasan atau ketrampilan 

yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. 

Di sini tujuan pengajaran menulis naskah drama tentunya agar siswa bisa 

menulis naskah drama dengan baik sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama. 

Teknik latihan terbimbing digunakan sebagai pelengkap metode brainstorming 

digunakan dalam pembelajaran menulis naskah drama agar proses pembelajaran 

menjadi menyenangkan dan tercapai kompetensi dasarnya. 

Teknik latihan terbimbing merupakan teknik pembelajaran yang 

membutuhan peran serta aktif guru, karena dalam teknik latihan terbimbing guru 

dituntut untuk memberikan latihan dan bimbingan. Dalam teknik ini guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan 

berupa menulis naskah drama. Selain memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berlatih, peran guru adalah memonitor kinerja siswa dan memberikan 

bimbingan bila siswa menemui kesulitan dalam proses menulis (Jauhar 2011: 47). 

Dalam teknik pelatihan terbimbing, guru hendaknya memperhatikan jalan 

pembelajaran dan faktor-faktor berikut ini: (1) latihan adalah proses memperoleh 

ketangkasan, maksudnya latihan harus disiapkan terlebih dahulu untuk 
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kemantapan siswa, (2) latihan yang dilakukan terhadap siswa harus mempunyai 

sifat-sifat yang berbeda-beda karena untuk memperoleh respon positif dari siswa. 

Jika latihan ini diulang, tetapi sifatnya tidak dibedakan maka siswa tidak akan 

tergerak untuk merespon pelajaran, (3) latihan memerlukan waktu yang tidak 

singkat karena sifat latihan harus berulang-ulang dan memerlukan waktu yang 

lama untuk mencapai kesempurnaan, (4) latihan harus didahului oleh sejumlah 

pengertian dasar, dan pengertian itu kelak akan menjadi luas melalui latihan (Tim 

Didaktik Metode Kurikulum IKIP Surabaya dalam Lukito 2008: 50). 

Sedangkan pengertian bimbingan secara luas, bimbingan adalah bantuan 

yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang terlatih dengan baik 

dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadahi kepada seseorang dari 

semua usia untuk membantunya mengatur kegiatan, keputusan sendiri, dan 

menanggung bebannya sendiri (Crow & Crow dalam Devi 2010:19).  Pendapat 

lain menyatakan bahwa teknik latihan terbimbing adalah sebuah teknik yang 

diberikan kepada siswa dengan membimbingnya menemukan sebuah langkah 

yang baik dan mengerjakan langkah tersebut sehingga siswa memliki 

keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya (Lukito 2008: 51). 

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa tekinik latihan terbimbing adalah 

teknik yang digunakan oleh guru untuk membimbing siswa dalam kegiatan 

menulis pada khususnya dalam penelitian ini agar tulisan yang dibuat oleh siswa 

tidak keluar dari kaidah penulisan yang telah ditentukan dengan proses latihan. 

Dengan bimbingan yang diberikan oleh guru, diharapkan siswa mampu 

memecahkan masalah yang dihadapinya agar mendapatkan hasil tulisan yang 
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sempurna. Bimbingan guru juga akan mengarahkan siswa agar mampu 

mengungkapkan gagasan yang logis dan sistematis, yaitu menulis naskah drama 

dengan menperhatikan kaidah penulisan yang baik dan benar. 

Adapun kelebihan dari teknik latihan terbimbing adalah : 

1. Peran guru sangat diperlukan secara penuh sebagai pembimbing. 

2. Siswa tidak hanya memperoleh materi ajar, tetapi juga memperoleh 

petujuk dan latihan yang lengkap dalam pembelajaran. 

3. Siswa yang kurang memahami pelajaran dapat memperoleh bimbingan 

lebih dari guru. 

4. Keterampilan siswa dapat lebih terasah dengan baik dengan diadakannya 

latihan yang disertai bimbingan oleh guru. 

5. Pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan dan siswa dapat 

mempelajari pelajaran dengan baik. 

Namun demikian teknik ini juga masih mempunyai beberapa kelemahan 

yang perlu diatasi, ialah : 

1. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

2. Guru kurang memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berfikir 

dengan baik. 

3. Siswa yang kurang aktif akan sulit mengikuti pelajaran. 

4. Membutuhkan proses yang cukup lama untuk proses latihan. 

5. Guru dituntut untuk memiliki keahlian yang lebih, tidak hanya secara 

teori tetapi juga praktik. 
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Dari kelebihan dan kelemahan yang terdapat dalam teknik latihan 

terbimbing tersebut diharapkan dapat dikolaborasikan untuk menyempurnakan 

penggunaan metode sumbang saran (barinstorming) dalam pembelajaran menulis 

naskah drama agar pembelajaran di kelas diharapkan dapat mencapi tujuan 

pembelajaran dari KD tersebut. 

2.2.5 Penerapan Pembelajaran Menulis Naskah Drama dengan Metode 

Sumbang Saran (Brainstorming) dan Teknik Latihan Terbimbing 

Dalam proses pembelajaran guru diberikan wewenang untuk memilih suatu 

metode, teknik, media, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

siswa dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Metode dan teknik yang 

digunakan dalam pembelajaran khususnya menulis harus mampu merangsang dan 

mengembangkan kreatifitas siswa, menantang, membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran, serta mempermudah siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Oleh karena itu guru harus menguasai metode dan teknik pembelajaran yang 

kreatif agar materi pembelajaran dapat ditangkap dan dipahami dengan mudah 

oleh siswa. 

Metode sumbang saran (brainstorming) yang digunakan peneliti pada 

dasarnya bertujuan menumbuhkan kreatifitas siswa dalam menulis naskah drama. 

Dalam model ini, siswa dituntut untuk mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya dan 

kemudian ide-ide itu ditampung dan dirumuskan bersama sebagai bahan untuk 

membuat kerangka naskah drama. Siswa akan mempunyai banyak imajinasi 

tentang hal apa saja yang akan dituangkan dalam naskah drama yang akan mereka 

buat. Manfaat diadakannya metode sumbang saran (brainstorming) adalah dapat 
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membangkitkan pikiran kreatif siswa, dapat merangsang partisipasi siswa, dapat 

memancing timbulnya pendapat-pendapat baru, dan dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan dalam kelas. 

Metode brainstorming kiranya belum cukup untuk mengatasi kesulitan 

siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama, maka peneliti juga 

menggunakan teknik latihan terbimbing. Dalam teknik latihan terbimbing peran 

guru sangat diperlukan untuk memberikan latihan dan bimbingan kepada siswa 

dalam menulis naskah drama. Selain memeberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berlatih, peran guru adalah memonitor kinerja siswa dan memberikan 

bimbingan bila siswa menemui kesulitan dalam proses menulis. 

Langkah-langkah pembelajaran menulis naskah drama dengan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing adalah sebagai 

berikut: : (1) guru menyampaikan tema yang telah ditentukan, (2) siswa diberi 

lembar kerja untuk mencatat semua ide gagasan tentang tema yang telah 

ditentukan, (3) tiap  siswa melontarkan salah satu ide gagasannya di dalam kelas, 

guru menulisnya di papan tulis, (4) siswa dipancing dengan cara membayangkan 

hal-hal yang sering dialami dalam kehidupan sehari-harinya mengenai tema yang 

ditentukan, (5) siswa diberi contoh kerangka cerita tidak mengalami kesulitan 

dalam menyusun ide-ide gagasan yang mereka buat untuk dijadikan kerangka 

cerita drama, (6) siswa membuat kerangka cerita berdasarkan ide-ide gagasan 

yang telah dibuat, (7) kerangka cerita yang telah dibuat dijabarkan menjadi naskah 

drama, (8) siswa diberikan contoh naskah drama sehingga siswa mempunyai 

gambaran mengenai kaidah penulisan naskah drama, (9) siswa menulis naskah 
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drama secara individu, (10) siswa menukarkan hasil pekerjaannya dengan siswa 

lain setelah semua penulisan naskah drama selesai, (11) guru menjelaskan aspek 

apa saja yang akan dinilai dari naskah drama yang dibuat siswa lain dan 

dikumpulkan. 

1) Guru menjelaskan langkah pembelajaran yang akan dilakukan 

Pada awal pembelajaran guru menjelaskan kepada siswa mengenai 

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran menulis naskah 

drama yang akan dilakukan. 

2) Guru melontarkan permasalahan di dalam kelas mengenai tema yang 

akan dipilih. 

Langkah pembelajaran siswa dalam menentukan tema yang akan 

dipilih, yaitu dengan cara siswa diberikan kesempatan untuk memilih tema 

yang tepat untuk naskah drama yang akan mereka buat. Guru memberikan 

bimbingan kepada siswa dengan cara memberikan contoh tema apa saja yang 

kiranya cocok untuk siswa dan mudh diterapkan siswa dalam penulisan 

naskah drama mereka. 

3) Guru meminta siswa untuk menyampaikan ide-ide  

Guru secara terbuka membebaskan siswa mengeluarkan semua ide-ide 

yang mereka pikirkan mengenai topik yang sudah ditentukan dalam bentuk 

pernyataan berupa fakta, frase, atau sebagai informasi. Guru menulis semua 

ide yang dikemukakan siswa di papan tulis tanpa membatasi semua ide yang 

dikemukakan siswa. Dengan cara tersebut semua ide yang dikemukakan oleh 

para siswa akan dibaca dan dipahami oleh siswa lain yang ada di dalam kelas. 
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Cara tersebut dapat memancing imajinasi siswa tentang hal apa saja 

yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi siswa yang kurang 

faham akan dapat terpancing imajinasinya dalam mengemukakan ide-ide 

yang berkaitan dengan tema. Diharapkan semua siswa dapat memikirkan hal 

apa saja yang berkaitan dengan tema yang akan dibuat menjadi sebuah 

kerangka karangan naskah drama. 

4) Siswa diberi kesempatan untuk mengkualifikasi ide  

Dalam langkah pembelajaran tersebut semua siswa menulis ide mana 

saja yang mereka anggap sesuai dengan tema yang akan disusun menjadi 

sebuah kerangka cerita. Siswa berdiskuksi dengan teman satu kelompoknya 

untuk mengkualifikasi ide yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan tema. 

Apabila siswa mengalami kesulitan membedakan ide yang sesuai dan yang 

tidak sesuai maka peran guru disini digunakan. Guru akan mmberikan 

penjelasan mengenai kesulitan siswa dengan tidak menunjukkan ide yang 

sesuai atau tidak, tetapi dengan cara guru meminta siswa membayangkan hal-

hal yang berkaitan dengan tema. Maka siswa akan mengerti dan memahami 

ide yang cocok dengan cara merangsang pemikiran semua siswa.  

5) Siswa diberi contoh kerangka naskah drama 

Guru memberikan contoh kerangka naskah drama berfungsi untuk 

memberikan gambaran kepada siswa mengenai apa saja yang akan ditulis 

untuk dibuat menjadi sebuah kerangka cerita. Keranga cerita yang akan 

dibuat siswa merupakan penjabaran dari ide-ide gagasan yang telah 

dikerjakan siswa. 
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6) Siswa membuat kerangka karangan 

Setelah semua ide selesai dikualifikasi, langkah selanjutnya adalah 

menyusun kerangka karangan berdasarkan ide-ide yang telas ditulis siswa. 

Siswa secara individu menulis kerangka karangan berdasarkan ide yang 

sesuai dengan tema yang dipilih. Kerangka karangan tersebut ditulis sebagai 

pokok-pokok pikiran dari tiap adegan yang akan dituangkan didalam naskah. 

Guru memberikan arahan kepada siswa agar menulis kerangka karangan 

secara teliti karena kerangka karangan tersebut merupakan inti dari naskah 

drama yang akan dibuat siswa. 

7) Guru memberikan contoh naskah drama  

Siswa diberikan contoh naskah drama berfungsi agar siswa 

mempunyai gambaran mengenai kaidah penulisan naskah drama. Contoh 

naskah drama yang diberikan kepada siswa dapat mempermudah siswa dalam 

memahami hal apa saja yang akan dibuat menjadi naskah drama 

8) Siswa secara individu menulis naskah drama satu babak 

Kerangka karangan yang telah dibuat tersebut kemudian dijabarkan 

menjadi dialog-dialog yang merupakan percakapan antartokoh dan terdapaat 

konflik yang ditulis berdasarkan tema yang sudah ada. Naskah drama tersebut 

di dalamnya harus terdapat unsur-unsur intrinsik naskah drama dan harus 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama.  

Guru memperhatikan jalannya pembelajaran dan selalu memastikan 

semua siswa dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Siswa yang 

mengalami kesulitan akan bertanya kepada teman sekelompoknya, apabila 
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kesulitan tersebut belum mendapatkan solusi maka permasalan tersebut akan 

ditanyakan kepada guru dan guru akan menjelaskan solusi dari permasalahan 

siswa sampai siswa benar-benar memahaminya. 

9) Guru meminta siswa mengoreksi hasil pekerjaannya 

Setelah semua pekerjaan siswa telah selesai, guru meminta siswa untuk 

membaca kembali dan mengkoreksi hasil pekerjaan semua siswa agar menjadi 

sebuah naskah drama yang baik sesuai dengan kaidah penulisan naskah 

drama. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kemampuan siswa kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen dalam menulis 

naskah drama belum menunjukkan hasil memuaskan. Hal ini disebabkan oleh 

empat faktor, yakni faktor siswa, faktor metode pembelajaran yang digunakan 

guru, faktor lingkungan, dan faktor sarana prasarana. Faktor yang paling 

berpengaruh untuk dicari jalan keluarnya ialah faktor penggunaan metode 

pembelajaran oleh guru.  Selama ini, ketika membelajarkan menulis naskah 

drama, guru cenderung menggunakan metode pembelajaran ceramah. Metode 

tersebut tidak salah, hanya saja dinilai kurang tepat bila diaplikasikan dalam 

pembelajaran menulis naskah drama. 

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi problematika ini 

ialah dengan menghadirkan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing. Metode sumbang saran (brainstorming) merupakan metode 

pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam menemukan ide-ide gagasan 

dalam penulisan naskah drama. Metode ini mengarahkan siswa untuk 
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mengeluarkan pendapatnya secara bebas  tanpa adanya batasan dari guru, 

sehingga ide-ide gagasan siswa tersebut tidak dapat memudahkan siswa lain yang 

mungkin belum mempunyai gambaran dalam penulisan naskah drama. Metode ini 

akan lebih mempermudah siswa dengan digunakannya teknik latihan terbimbing. 

Teknik latihan terbimbing adalah teknik yang meminta guru untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran. Guru hendaknya memberikan latihan terlebih dahulu dalam 

penulisan naskah drama dan guru hendaknya mengawasi dengan memberikan 

bimbingan pada tiap siswa apabila ada yang belum faham atau mengalami 

kesulitan dalam proses pembelajaran penulisan naskah drama. 

Dengan penggunaan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing dalam penulisan naskah drama satu babak, diharapkan 

keterampilan siswa dalam menulis naskah drama akan meningkat. 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah jika guru menerapkan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing dalam pembelajaran menulis naskah drama, maka 

keterampilan menulis naskah drama siswa akan meningkat dan perilaku belajar 

pada siswa kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen berubah ke arah yang lebih 

baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas 

(PTK). PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah secara bersama (Arikunto:2010). PTK yang akan dilakukan terdiri 

atas dua siklus. Setiap siklus terdiri dari atas empat tahap, yaitu: 

a. Perencanaan (planning) adalah tahap merencanakan program tindakan 

yang akan dilakukan 

b. Tindakan (acting) adalah pembelajaran yang dilakukan peneliti 

c. Pengamatan (observasing) adalah pengamatan peneliti terhadap siswa 

selama pembelajaran berlangsung; dan 

d. Refleksi (reflecting) adalah kegiatan yang mengkaji dan 

mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga 

dapat dilakukan revisi terhadap proses belajar mengajar selanjutnya. 

Tiap siklus mempunyai tujuan yang berbeda. Siklus I bertujuan 

mengetahui keterampilan siswa dalam menulis naskah drama dalam 

tindakan awal penelitian. Siklus ini juga dipakai sebagai refleksi untuk 

melakukan siklus II. Siklus II bertujuan mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis naskah drama siswa setelah dilakukan perbaikan-

perbaikan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang didasarkan 
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pada refleksi siklus 1 dan II. Jika dalam siklus pertama muncul 

permasalahan yang perlu mendapat perhatian, maka dilakukan 

perencanaan ulang, tindakan ulang, pengamatan ulang, serta dilakukan 

refleksi ulang untuk siklus kedua. Proses penelitian dua siklus ini menurut 

Tripp (dikutip oleh Subyantoro 2009:27) dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

Perencanaan                Perencanaan  

OBA                    

 

       Refleksi Tindakan         Refleksi                           Tindakan 

  

   Observasi                                                   Observasi 

 Bagan 1  Model Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan : 

OBA : Observasi Awal  

Sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas, peneliti telah 

melakukan observasi awal atau kegiatan prasiklus. Proses tindakan 

prasiklus ini berupa observasi dan wawancara yang dilakukan guna 

mengetahui keterampilan awal kompetensi dasar menulis naskah drama 

satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama kelas 

VIII E MTs Negeri Miri, Sragen. Saat observasi, peneliti langsung masuk 

ke kelas untuk mengetahui perilaku belajar dan keinginan siswa serta 

mengetahui gambaran yang tepat tentang kondisi dalam kelas, kesulitan 

 

Siklus II 

 

Siklus I 
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yang dialami siswa, masalah-masalah yang menyertainya, serta penyebab 

masalah-masalah tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa kelas VIII E Mts Negeri 

Miri, Sragen dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan siswa pernah 

belajar menulis naskah drama, namun mereka belum terlalu memahami 

menulis drama yang baik dan benar. Selain itu siswa juga kesulitan dalam 

menyesuaikan isi naskah drama dengan tema yang telah ditentukan. 

Masalah-masalah tersebut akan ditindaklanjuti di proses tindakan siklus I 

dan siklus II. 

Selain hasil wawancara dengan siswa kelas VIII E Mts Negeri 

Miri, Sragen data prasisklus diperoleh dari data tertulis yang diberikan 

oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII E Mts Negeri Miri, 

Sragen. Data tertulis ini berisi hasil tes keterampilan menulis  naskah 

drama satu babak yang ditulis siswa dan rata-rata klasikal yang masih 

dibawah nilai rata-rata yaitu 68 dari KKM sebesar 70. Hasil perolehan ini 

dapat dijadikan acuan guru dalam memberikan perlakuan pada siswa 

selama melakukan penelitian. Setelah memperoleh data secra lengkap 

melalui observasi awal, barulah peneliti melakukan tahapan selanjutnya, 

yaitu siklus I. Hasil observasi awal ini dijadikan pedoman untuk perbaikan 

penelitian siklus I dan II. 

3.1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I 

Prosedur tindakan pada siklus I terdiri atas perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 
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3.1.1.1 Perencanaan Siklus I 

  Pada tahap ini peneliti merencanakan dengan menentukan 

langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Masalah 

yang dialami dalam pembelajaran menulis naskah drama selama ini 

adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam menulis naskah drama 

berdasarkan kaidah penulisan naskah drama karena dalam pembelajarn di 

kelas guru menyampaikan materi dengan ceramah secara terus menerus 

tanpa menggunakan metode dan teknik pembelajaran lain yang menarik 

sehingga siswa cenderung jenuh dan bosan. Upaya untuk mengatasi 

problematika tersebut adalah dengan menghadirkan metode dan teknik 

yang tepat untuk membelajarkan menulis naskah drama berdasarkan 

kaidah penulisan naskah drama. Rencana kegiatan yang dilakukan adalah 

(1) menyusun rencana pembelajaran menulis naskah drama dengan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (2) 

membuat dan menyiapkan instrumen penelitian data nontes berupa 

lembar observasi, lembar wawancara, lembar catatan harian, dan panduan 

dokumentasi, dan (3) menyiapkan instrumen penelitian tes berupa  

perangkat tes menulis naskah drama yang berupa soal tes, pedoman 

penskoran, dan penilaian. 

3.1.1.2 Tindakan Siklus I 

  Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai 

upaya perbaikan kemampuan menulis naskah drama untuk siswa kelas 

VIII E MTs Negeri Miri, Sragen . Tindakan yang dilakukan peneliti 
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secara garis besar adalah melaksanakan proses pembelajaran menulis 

naskah drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing. Tahap pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu pendahuluan, inti, penutup. 

a) Pendahuluan 

Langkah awal tahap ini adalah guru mengadakan kegiatan 

apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang menulis naskah 

drama yang diketahui oleh siswa. Tujuan apersepsi ini adalah untuk 

menggali pengalaman siswa tentang menulis naskah drama yang 

mereka ketahui. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu agar 

siswa dapat menulis naskah drama. Selain itu guru juga 

menyampaikan manfaat pembelajaran agar siswa dapat menulis 

naskah drama dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah 

drama yang benar. Hal ini dilakukan sebagai upaya menumbuhkan 

minat belajar siswa, siswa memiliki motivasi belajar terlebih dahulu 

b) Inti 

Pada tahap inti, (1) siswa diberi gambaran dari  beberapa 

contoh tema yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat di 

lingkungan siswa, seperti persahabatan, lingkungan, keluarga, dan 

yang lain, (2) siswa memilih tema yang tepat dengan cara berdiskusi 

dengan teman satu kelas, (3) siswa bersama-sama menentukan tema 

yang sesuai untuk dijadikan suatu naskah drama, (4) siswa mencatat 

semua ide gagasan tentang tema yang telah ditentukan pada Lembar 
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Kerja I, (5) tiap  siswa melontarkan salah satu ide gagasannya di 

dalam kelas, guru menulisnya di papan tulis,(6) siswa 

membayangkan hal-hal yang sering dialami dalam kehidupan sehari-

harinya mengenai tema yang ditentukan,(7) siswa diberi contoh 

kerangka cerita tidak mengalami kesulitan dalam menyusun ide-ide 

gagasan yang mereka buat untuk dijadikan kerangka cerita drama,(8) 

siswa membuat kerangka cerita berdasarkan ide-ide gagasan yang 

telah dibuat pada Lembar Kerja 2,(9) siswa menjabarkan kerangka 

cerita menjadi naskah drama,(10) siswa diberi contoh naskah 

drama,(11) siswa mencatat hal-hal yang terdapat dalam contoh 

naskah drama,(12) siswa menulis naskah drama secara individu,(13) 

siswa menukar hasil pekerjaannya dengan siswa lain setelah semua 

penulisan naskah drama selesai,(14) siswa menilai hasil pekerjaan 

naskah drama yang dibuat siswa lain pada Lembar Kerja 3 dan 

dikumpulkan 

c) Penutup  

Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa melaksanakan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Peneliti 

membagikan lembar jurnal kepada siswa untuk diisi mengenai 

tanggapan dan kesan terhadap pembelajaran menulis naskah drama 

dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing sebagai pembelajaran peneliti bersama siswa 
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menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari itu. Guru memberi 

PR pada siswa untuk keberhasilan berikutnya. 

3.1.1.3 Observasi Siklus I 

  Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati 

kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung dan respon siswa 

terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Pengamatan dilakukan dengan 

mengambil data, baik dari data tes maupun data non tes.  Data tes pada 

siklus I diambil satu kali dan dilaksanakan pada inti pembelajaran. Hasil 

dari tes tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pembelajaran serta untuk menentukan tindakan yang akan 

diambil untuk perbaikan pada siklus II. Data non tes diambil saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung dan setelah kegiatan pembelajaran 

selesai. 

  Dalam proses observasi ini, data diperoleh melalui intrumen 

yang telah dibuat,  yaitu  (1) pedoman observasi untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran, (2)  catatan harian guru dan 

siswa untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran menulis 

naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (3) wawancara untuk 

mengetahui respon siswa terhadap materi, model, dan teknik 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan (4) dokumentasi foto yang 

memuat rekaman peristiwa dan perilaku siswa selama proses 

pembelajaran. Semua data tersebut dijabarkan dalam bentuk deskripsi 
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secara lengkap. Data-data yang telah diperoleh digunakan peneliti untuk 

bahan refleksi dan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. 

3.1.1.4 Refleksi Siklus 1 

  Refleksi adalah mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan 

hasil atau dampak dari tindakan. Tahap ini merupakan evaluasi terhadap 

proses tindakan dari hasil pengajaran menulis pada siklus I. Data-data 

yang terkumpul berupa data tes dan non tes yang kemudian dianalisis. 

Hal-hal yang dijadikan sebagai bahan refleksi, yaitu (1) tes menulis 

naskah drama satu babak sesuai dengan aspek-aspek yang dinilai, (2) data 

dari hasil observasi, catatan harian guru dan siswa, wawancara, dan 

dokumentasi foto. 

  Pada proses pembelajaran siklus I masih ada beberapa 

kekurangan diantaranya  (1) kekurangan siswa dalam menentukan unsur-

unsur yang terdapat dalam naskah drama, (2) kondisi siwa pada saat 

proses pembelajaran yang masih kebingungan dan berbicara dengan 

siswa lain, dan (3) siswa kurang berkonsentrasi dalam berimajinasi untuk 

menentukan ide-ide yang akan digunakan sebagai keranga karangan. 

Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat melakukan revisi terhadap 

rencana selanjutnya.  

  Cara mengatasi kekurangan tersebut, pada siklus II akan 

dilakukan hal-hal sebagai berikut,(1) guru lebih bersemangat lagi dalam 

menumbuhkan minat siswa,(2) guru lebih aktif lagi membimbing dan 

mendampingi siswa ketika siswa menulis naskah drama,(3) dalam 
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menjelaskan materi, guru lebih pelan dan tidak terlalu cepat,(4) guru 

memberikan contoh naskah drama lain yang lebih bervariatif, (5) guru 

akan memberikan motivasi dan lebih tegas dalam pembelajaran. 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II 

Siklus II terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

3.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

 Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan 

dilaksanakan pada siklus II dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. 

Adapun rencana tindakan yang akan dilakukan adalah (1) hasil tes pada 

siklus I dilakukan perbaikan dengan cara memperbaiki permasalahan yang 

terdapat dalam siklus I,(2) membuat dan menyiapkan lembar observasi, 

lembar wawancara, lembar dokumentasi, dan lembar catatan harian untuk 

memperoleh data nontes,(3) menyiapkan perangkat tes, pedoman 

penskoran, dan penilaian dan,(4) menyiapkan perangkat pembelajaran 

yang sudah diperbaiki untuk digunakan pada siklus II. Rencana tindakan 

ini sudah diperbaiki dan sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

dan guru mata pelajaran bahasa Indonesi Mts Negeri Miri, Sragen. 

3.1.2.2 Tindakan Siklus II 

 Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

perbaikan kemampuan menulis naskah drama untuk siswa kelas VIII E 

MTs Negeri Miri, Sragen. Tindakan yang dilakukan peneliti secara garis 

besar adalah melaksanakan proses pembelajaran menulis naskah drama 
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dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Tahap pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendahuluan, pelaksanaan, penutup. Tahap pembelajaran yang dilakukan 

merupakan perbaikan dari tahap pembelajaran pada siklus I. Tindakan 

yang dilakukan dalam tahap ini terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. 

a) Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan, peneliti menanyakan keadaan siswa, 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pelajaran 

keterampilan menulis dengan menanyakan kembali materi yang telah 

diberikan peneliti pada pertemuan yang lalu. Peneliti meminta siswa 

untuk lebih konsentrasi dalam kegiatan menulis. 

b) Inti 

Pada tahap inti siklus II ini, peneliti hanya melakukan 

perbaikan kegiatan pada siklus I seperti: (1) Guru melontarkan tema 

yang berbeda dengan pembelajaran sebelumnya,(2) siswa dibimbing 

guru dengan cara diberikan contoh dalam penulisan ide gagasan yang 

sesuai dengan tema,(3) siswa mencatat semua ide gagasan tentang 

tema yang telah ditentukan pada Lembar Kerja I,(4) tiap  siswa 

melontarkan salah satu ide gagasannya di dalam kelas, guru 

menulisnya di papan tulis dan guru memastikan bahwa ide gagasan 

tersebut merupakan ide gagasan asli siswa,(5) siswa membayangkan 

hal-hal yang sering dialami dalam kehidupan sehari-harinya mengenai 

tema yang ditentukan,(6) siswa diberi bimbingan dengan cara 
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diberikan contoh kerangka cerita dari naskah drama,(7) siswa 

membuat kerangka cerita berdasarkan ide-ide gagasan yang telah 

dibuat pada Lembar Kerja 2,(8) siswa diberi bimbingan dengan diberi 

contoh naskah drama yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya,(9) 

siswa mencatat hal-hal yang terdapat dalam contoh naskah drama,(10) 

siswa menulis naskah drama secara individu sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan guru berdasarkan contoh drama yang diberikan,(11) 

guru membahas salah satu pekerjaan siswa bersama-sama dengan 

siswa satu kelas,(12) semua pekerjaan siswa dikumpulkan untuk 

dikoreksi. 

c) Penutup  

Pada tahap ini, peneliti bersama siswa mengadakan refleksi 

terhadap pembelajaran yang berlangsung dan membuat simpulan 

terhadap pembelajaran keterampilan menulis naskah drama. Siswa 

diminta untuk mengisi lembar jurnal yang telah dipersiapkan oleh 

peneliti, yang berisi mengenai tanggapan dan kesan terhadap 

pembelajaran hari itu. 

3.1.2.3 Observasi Siklus II 

 Pengamatan siklus II ini lebih berfokus pada perilaku siswa yang 

memberikan respon kurang baik pada pembelajaran siklus I. Peneliti 

mengamati apakah siswa tersebut mengalami perubahan perilaku menjadi 

baik atau tetap seperti pada siklus I.  
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 Observasi dilaksanakan peneliti dengan menggunakan instrumen 

yang telah disiapkan berupa lembar observasi, catatan harian, wawancara, 

dan dokumentasi foto. Pelaksanaannya melibatkan siswa, guru mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang bersangkutan, dan rekan 

sejawat yang membantu peneliti. Data hasil observasi ini digunakan oleh 

peneliti untuk mengetahui perubahan sikap dan tingkah laku siswa selama 

pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siklus 

II. Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat melakukan refleksi akhir 

untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. 

3.1.2.4 Refleksi Siklus II 

 Peningkatan hasil belajar siklus II diwujudkan dengan adanya 

perubahan pada proses belajar dan perilaku siswa pada pembelajaran 

menulis naskah drama, yaitu (1) siswa sangat antusias dan serius ketika 

guru melakukan apersepsi dan menjelaskan materi, (2) siswa sudah aktif 

dalam memberikan pendapat dan mengajukan pertanyaan kepada guru 

apabila ada kesulitan yang dialami, (3) aktivitas tanya jawab juga berjalan 

dengan lancar dan tertib, (4) pada saat guru memberikan bimbingan berupa 

contoh naskah drama, siswa sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur 

dari naskah drama tersebut. Siswa berebut untuk menjawab pertanyaan 

dari guru mengenai tiap unsur dari naskah drama, (5) aktivitas sumbang 

saran dari ide gagasan siswa yang merupakan penjabaran dari tema juga 

berjalan dengan baik, (6) siswa dengan percaya diri menunjukkan ide 
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gagasan mereka dengan percaya diri, tanpa bertanya dengan siswa lain. 

Dari hasil tes dan nontes yang telah dicapai oleh siswa selama proses 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak pada siklus II tersebut 

telah berhasil sehingga tidak perlu lagi dilakukan pelaksanaan siklus 

berikutnya. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIII E Mts 

Negeri Miri, Sragen. Penentuan subjek penelitian berdasarkan pada hasil 

wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

mengungkapkan bahwa pembelajaran menulis naskah drama di kelas VIII 

E masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan 

yaitu sebesar 70.  

3.3 Variabel Penelitian 

Terdapat tiga variabel dalam penelitian tindakan kelas ini. Ketiga 

variabel tersebut meliputi keterampilan menulis naskah drama metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. 

3.3.1 Keterampilan Menulis Naskah Drama 

Keterampilan menulis naskah drama adalah kemampuan dalam 

menciptakan karya sastra dalam bentuk dialog (naskah drama). Menulis 

naskah yang dimaksud adalah menulis naskah drama berdasarkan kaidah 

penulisan naskah drama. Target yang diharapkan adalah siswa mampu 

menulis naskah drama sesuai dengan kompetensi dasar kurikulum tingkat 

satuan pendidikan yaitu mampu menulis naskah drama dengan 
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memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. Siswa dikatakan berhasil 

jika skor menulis naskah drama yang diperoleh tiap siswa serta skor total 

rata-rata kelas mencapai 75, melebihi nilai KKM yang ditetapkan di 

sekolah tersebut yaitu 70. 

3.3.2 Metode Sumbang Saran (Brainstorming) 

Penelitian ini menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming), bertujuan agar memudahkan siswa dalam menentukan ide 

gagasan yang sesuai dengan tema dengan cara siswa membayangkan 

kehidupan sehari-harinya. Dalam pembelajaran menulis naskah drama ini, 

siswa bekerja secara individu tetapi dalam menemukan ide gagasan 

dilakukan diskusi klasikal bersama guru mata pelajaran. Siswa 

mengemukakan pendapat masing-masing kemudian ide-ide itu dipilih 

yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Metode ini dapat 

membangkitkan pikiran kreatif, dapat merangsang partisipasi siswa, dapat 

memancing timbulnya pendapat baru, dan dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan dalam kelas.  

3.3.3 Teknik Latihan Terbimbing 

Teknik pelatihan terbimbing merupakan teknik yang bertujuan 

untuk mengarahkan siswa mengenai bagaimana cara menulis naskah 

drama yang baik yang sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama. 

Alasan penggunaan teknik latihan terbimbing dalam penelitian ini adalah 

teknik ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara membuat sebuah 
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naskah drama secara sistematis dengan memperhatikan isi, pemilihan 

kosakata, dan bahasa yang sesuai. 

Wujud bimbingannya adalah (1) guru memberikan gambaran 

mengenai tema yang akan digunakan dalam menulis naskah drama, (2) 

guru memberikan lembar kerja untuk mencatat ide gagasan siswa, (3) guru 

memancing ide gagasan siswa dengan meminta siswa membayangkan 

kehidupan sehari-harinya yang berkaitan dengan tema, (4) guru 

memberikan contoh ide gagasan yang akan ditulis, (5) guru memberikan 

contoh kerangka karangan, dan (6) guru memberikan contoh naskah drama 

sehingga siswa mempunyai gambaran mengenai kaidah penulisan naskah 

drama dan unsur-unsur dari naskah drama. 

Penggunaan metode sumbang saran (brainstorming) yang 

dilakukan dengan teknik latihan terbimbing akan memberi nuansa baru 

bagi siswa, sehingga siswa dapat termotivasi dan lebih percaya diri untuk 

menuangkan ide-ide atau gagasannya dalam menulis naskah drama. 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini terdiri atas indikator data 

kuantitatif dan indikator data kualitatif. 

3.4.1 Indikator Data Kuantitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan tes tertulis. 

Aspek-aspek yang akan dinilai dari tes tertulis berupa naskah drama 

meliputi babak, unsur-unsur intrinsik, konflik, dan kaidah penulisan 

naskah drama. Indikator data kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian 
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target kriteria ketuntasan minimal siswa. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 

VIII Semester I MTs Negeri Miri, Sragen mempunyai ketetapan KKM 

sebesar 70 dan peneliti mempunyai target dari keberhasilan kemampuan 

menulis naskah drama satu babak siswa sebesar 75. 

Tabel I berikut ini mempunyai parameter tingkat keberhasilan siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

Table 1 Parameter Tingkat Keberhasilan Siswa 

No. Hasil yang Dicapai Siswa Kategori 

1 85-100 Sangat baik  

2 75-84 Baik  

3 65-74 Cukup 

4 < 65 Kurang 

 

3.4.2 Indikator Data Kualitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan teknik 

nontes, berupa proses pembelajaran dan perubahan perilaku. Proses 

pembeajaran meliputi (1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

minat-minat siswa untuk menulis naskah drama, (2) intensifnya proses 

siswa  dalam menemukan ide gagasan dari tema, (3) intensifnya proses 

siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama, (4) intensifnya 

proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) 

intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 
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memperhatikan kaidah penulisan naskah drama, (6) kondusif atau tidaknya 

kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu babak secara 

individu, (7) terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa 

menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang 

akan dilakukan setelah proses pembelajaran. Perubahan Perilaku meliputi 

(1) keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) keaktifan 

siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru, (3) kemandirian siswa dalam menulis naskah 

drama, (4) tanggung jawab siswa dalam tugas menulis naskah drama. 

Siswa dinyatakan berhasil jika proses pembelajaran berlangsung 

efektif dan perilaku siswa berubah ke arah positif. Siswa juga menjadi 

gemar menulis setelah dilakukan proses pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian ini berupa instrument tes dan instrument nontes. Berikut 

penguraian tentang kedua bentuk instrument tersebut 

 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrument tes digunakan untuk mengungkap data tentang 

kemampuan siswa dalam menulis drama dengan metode sumbang saran 
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(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Tes yang dimaksud adalah 

tes tertulis berupa tes membuat naskah drama. Aspek-aspek yang dinilai 

dalam tes adalah kemampuan menulis naskah drama yang dikembangkan 

dari indikator  yaitu siswa mampu menulis naskah drama satu babak 

dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

Penilaian hasil tes dilakukan dengan menilai naskah drama yang 

ditulis siswa, yaitu menitik beratkan pada kaidah penulisan naskah drama. 

Untuk menilai tes kemampuan menulis naskah drama digunakan kriteria 

penilaian sebagai berikut: 

Tabel 2. Skor Penilaian Kemampuan Menulis Naskah Drama 

No. Aspek Penilaian 
Skala Bobot Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 Babak       5 25 

2 Unsur Intrinsik       5 25 

3 Konflik       5 25 

4 Kaidah Penulisan Naskah 

Drama  

     
5 25 

Jumlah 20 100 

 

Keterangan : 

1. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan denagn memberi tanda 

check list (√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

2. Skor = Skala X Bobot 

3. Skala nilai : 

1 = Sangat kurang (SK) 

2 = Kurang (K) 

3 = Cukup (C) 

4 = Baik (B) 

5 = Sangat baik (A) 
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4. Pembobotan dilakukan untuk membedakan tingkat kepentingan tiap 

aspek dan berfungsi sebagai penggali angka skala yang diperoleh 

masing-masing aspek. 

5. Penentuan nilai siswa berdasarkan standar nilai 100 dengan menjumlah 

skor setiap aspek. 

Tabel 3. Aspek Penilaian 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor Kategori 

1. Babak  

a. Terdapat satu babak 

b. Terdapat prolog, 

dialog, dan epilog 

c. Setiap dialog dalam 

pergantian peran, 

nama pelakunya 

ditulis jelas 

 

Memenuhi empat kriteria; 5 Sangat 

Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

keiteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat 

kurang 

2. Unsur Intrinsik 

a. Berisi 

penggambaran latar 

yang jelas 

b. Memiliki alur yang 

runtut 

c. Pendiskripsian 

watak dan tokoh 

ditulis dengan jelas 

d. Penulisan dialog 

mengandung emosi 

dan perasaan tokoh  

Memenuhi 4 kriteria; 5 Sangat 

Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat 

kurang 

3. Konflik  Memenuhi 4 kriteria 5 Sangat 
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a. Terdapat konflik 

b. Konflik yang 

disajikan jelas atau 

tidak 

c. Kemahiran siswa 

mengelola konflik 

dalam sebuah cerita 

Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

criteria 

1 Sangat 

kurang 

4. Kaidah Penulisan 

Naskah Drama 

a. Terdapat judul 

b. Petunjuk teknis 

diapit dengan tanda 

kurung 

c. menggunakan tanda 

baca secara tepat 

Memenuhi 4 kriteria 5 Sangat 

Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat 

kurang 

Tabel 3 menunjukkan bahwa kriteria penilaian tes menulis naskah 

drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penullisan naska 

digolongkan ke dalam 4 aspek penilaian, yaitu babak, unsur-unsur naskah 

drama, konflik, dan kaidah penulisan naskah drama. Masing-masing aspek 

dinilai berdasarkan kriteria penilaian dengan kategori sangat baik dengan 

skor 5, baik dengan skor 4, cukup baik dengan skor 3, kurang dengan skor 

2, dan sangat kurang dengan skor 1. 

 Perolehan Skor     

Nilai akhir ------------------------ X 100 =   .  .  . 
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= Skor maksimum 

 

Pedoman penilaian tersebut menjadi dasar penilaian bagi tes 

kemampuan menulis naskah drama yang dilaksanakan pada inti 

pembelajaran siklus I dan siklus II. Tes kemampuan menulis drama 

dianggap berhasil jika rata-rata skor adalah sama dengan 75 yaitu kategori 

baik. 

Dengan pedoman perolehan skor tersebut, dapat diketahui nilai 

akhir siswa yang menyatakan seberapa besar kemampuan siswa dalam 

menulis naskah drama. Berikut ini adalah pedoman penilaian yang 

digunakan untuk menyatakan kemampuan siswa dalam menulis naskah 

drama. 

Tabel 4. Pedoman Penilaian Kemampuan Menulis Naskah Drama 

No. Hasil yang Dicapai Siswa Kategori 

1 85-100 Sangat baik  

2 75-84 Baik  

3 65-74 Cukup 

4 < 65 Kurang 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk instrumen 

nontes yang berupa pedoman observasi atau lembar pengamatan, pedoman 

catatan harian, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi (berupa 

foto). Berikut diuraikan tentang bentuk instrumen notes yang digunakan 

oleh peneliti. 
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Tabel 5 Kisi-kisi Instrumen Nontes 

 

Keterangan : 

A. Proses Pembelajaran 

1. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis naskah drama 

2. Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari tema 

3. Intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah 

drama  

4. Intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

5. Intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

6. Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menulis naskah drama 

satu babak secara individu 

7. Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga guru bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

B. Perubahan Perilaku 

No. Instrumen Nontes 

Aspek yang Diamati 

Proses Perilaku 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

1 Pedoman Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Catatan Harian Siswa √ √ √ √ √ √ - √ - - - 

3 Catatan Harian Guru √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Pedoman Wawancara √ √ √ √ √ √ - √ - - - 

5 Dokumentasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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1. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

3. Kemandirian siswa dalam menulis naskah drama 

4. Tanggung jawab siswa dalam tugas menulis naskah drama 

3.5.2.1 Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran dan perilaku-perilaku siswa pada saat proses pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan tenik latihan terbimbing pada siklus I dan siklus II 

berlangsung. Pengamatan ini dilakukan secara keseluruhan siswa di kelas 

dengan memberikan tanda check list (√). Proses pembelajaran yang 

menjadi sasaran amatan yaitu (1) intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis naskah drama, (2) 

Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari tema, (3) 

intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah 

drama, (4) intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing, (5) intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu 

babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama, (6) 

kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menulis naskah drama 

satu babak secara individu, (7) terbangunnya suasana yang reflektif 



 

 
 

72 

sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati pada perubahan perilaku antara lain: (1) 

keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) keaktifan 

siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru, (3) kemandirian siswa dalam menulis naskah 

drama, (4) tanggung jawab siswa dalam menulis naskah drama. 

Jenis perilaku atau tingkah laku yang akan diamati adalah perilaku 

positif dan negatif siswa saat pembelajaran berlangsung. Objek sasaran 

pengamatan peneliti meliputi beberapa sikap positif yaitu (1) siswa 

bersikap antusias dan tertib dalam mendengarkan penjelasan guru, (2) 

siswa bersikap aktif dalam kegiatan bertanya dan menjawab pertayaan 

secara logis, (3)  siswa bersikap mandiri terhadap tugas yang diberikan 

guru, (4) siswa bisa bekerja sama dengan baik dan berbagi dalam kegiatan 

diskusi kelompok, dan (5) siswa bersikap tanggung jawab terhadap yang 

diberikan guru yaitu menulis naskah drama. 

3.5.2.2 Pedoman Catatan Harian 

Catatan harian disini terdiri dari dua hal yaitu catatan harian siswa 

dan guru. Catatan harian siswa mencakup kesan dan penasiran dari siswa 

mengenai pembelajaran yang dilakukan. Catatan harian mendeskripsikan 

kesan maupun perasaan siswa terhadap permasalahan tertentu yang benar-

benar berkesan bagi siswa. Catatan harian siswa berisikan (1) perasaan 

siswa selama mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu babak, 
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(2) kemampuan siswa dalam menemukan ide gagasan dari tema, (3) 

pemahaman siswa mengenai unsur-unsur naskah drama, (4) pendapat 

siswa terhadap proses pembelajaran menulis naskah drama menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) 

pemahaman siswa mengenai kaidah penulisan naskah drama, (6) kesulitan 

dan kemudahan yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran menulis 

drama satu babak secara individu, (7) keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran menulis naskah drama dengan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

Catatan harian guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian 

yang ditangkap oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

Catatan harian guru brisi semua aspek proses dan perilaku, yaitu: (1) minat 

siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu babak, (2) 

pemahaman siswa dalam menentukan ide gagasan dari tema, (3) 

pemahaman siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama yang 

dibuat, (4) kemampuan siswa menulis naskah drama satu babak 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing, (5) pemahaman siswa mengenai kaidah penulisan naskah, (6) 

proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak secara individu, (7) 

kekurangan dari proses pembelajaran naskah drama satu babak, (8) 

keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran, (9) keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran, (10) kemandirian siswa dalam menulis naskah 

drama, dan (11) taggung jawab siswa dalam menulis naskah drama. 



 

 
 

74 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin, yakni menggunakan pedoman yang hanya 

merupakan garis besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Wawancara dilakukan 

dalam penelitian ini berupa 6 orang siswa, 2 siswa yang memperoleh nilai 

tinggi, 2 siswa yang memperoleh nilai sedang, dan 2 siswa yang 

memperoleh nilai kurang pada saat pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing.  

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa yaitu: (1) 

penjelasan mengenai minat siswa terhadap pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing, (2) pendapat siswa mengenai proses menemukan ide 

gagasan dari tema yang ditentukan, (3) pendapat siswa mengenai proses 

memahami unsur-unsur dari naskah drama yang dibuat, (4) pendapat siswa 

terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu babak menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) 

pemahaman siswa mengenai kaidah penulisan naskah drama, (6) kesulitan 

yang dihadapi oleh siswa dalam menulis naskah drama secara individu, (7) 

kesan dan keantusiasan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak. 
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3.5.2.4 Panduan Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

dokumentasi foto. Penggunaan dokumentasi foto bertujuan untuk 

memperoleh potret atau gambar visual tentang pembelajaran yang tengah 

dilakukan. Pada proses dokumentasi foto meggunakan semua aspek dari 

proses pembelajaran dan perubahan perilaku siswa. Dokumentasi foto 

antara lain: (1) aktivitas peneliti melakukan apersepsi dan keantusiasan 

siswa dalam memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran  menulis 

naskah drama satu babak, (2) aktivitas siwa dalam menemukan ide 

gagasan mengenai tema dari naskah drama, (3) aktivitas siswa dalam 

menentukan unsur-unsur naskah drama, (4) aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) aktivitas 

siswa dalam menentukan kaidah menulis naskah drama yang baik dan 

benar, (6) aktivitas siswa saat melakukan proses menulis naskah drama 

satu babak secara individu, (7) aktivitas guru mengajar menulis naskah 

drama satu babak di dalam kelas, (8) aktivitas siswa pada saat mengikuti 

proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak, (9) aktivitas siswa 

dalam proses bertanya jawab dengan guru, (10) aktivitas kemandirian dan 

tanggung jawab siswa dalam menulis naskah drama, (11) aktivitas siswa 

dan guru saat proses refleksi 

Proses pengambilan dokumentasi foto dilakukan pada saat 

pembelajaran awal yaitu apersepsi sampai akhir pembelajaran. 
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Pengambilan data dengan foto dilakukan sesuai dengan panduan 

dokumentasi foto yang telah disusun oleh peneliti. Adapun panduan 

dokumentasi foto berfokus pada momen awal pembelajaran menulis 

naskah drama, momen saat guru menerapkan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing dalam pembelajaran 

menulis naskah drama, momen aktivitas tanya jawab selama pembelajaran, 

aktivitas siswa menulis naskah drama, aktivitas presentasi siswa, serta saat 

guru memberikan reward atau penghargaan kepada siswa. 

3.5.3 Validitas Instrumen 

Data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian. Benar atau 

tidaknya data tergantung baik atau tidaknya hasil penelitian. Untuk itu, 

sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan uji instrumen untuk 

mengetahui tingkat validitas suatu instrumen. Uji instrumen dilakukan 

untuk mengetahui validitas instrumen dengan uji validitas, yaitu konsultasi 

dengan dosen pembimbing dan guru bidang studi yang diperoleh 

kesepakatan bersama bahwa instrumen yang digunakan telah valid. Atas 

saran dari dosen pembimbing telah diadakan perbaikan pada instrumen tes 

dan nontes, sehingga instrumen yang digunakan telah valid untuk 

penelitian tindakan kelas pada pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Tes 
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Data tes dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes siswa dalam 

menulis naskah drama. Hasil tes pada siklus I dianalisis untuk mengetahui 

aspek-aspek yang masih kurang dalam tulisan siswa lalu kemudian siswa 

diberi pembekalan untuk menghadapi tes pada siklus II. Tes yang 

diberikan bersifat individu dan dilakukan satu kali pada setiap siklus. Soal 

tes dikembangkan dari indikator, yaitu siswa mampu menulis naskah 

drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

Teknik tes diberikan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menulis naskah drama setelah melakukan pembelajaran menulis naskah 

drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. 

3.6.2 Teknik Nontes 

Data nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa 

dalam proses pembelajaran menulis naskah drama. Teknik nontes 

dilakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi selama proses 

pembelajaran menulis naskah drama. Data nontes dalam penelitian ini 

diperoleh melalui teknik observasi, catatan harian, wawancara, dan 

dokumentasi berupa foto. 

3.6.2.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh dua orang, yaitu 

peneliti dengan guru atau rekan peneliti. Guru atau rekan peneliti 

mengamati perilaku siswa yang bersifat positif maupun negatif. Perilaku-

perilaku siswa tersebut dituliskan dalam lembar observasi. Tahap-tahap 
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yang dilakukan dalam observasi adalah (1) menyiapkan lembar observasi 

yang berisi poin-poin pengamatan mengenai perilaku siswa dalam 

pembelajaran, (2) melaksanakan observasi selama proses pembelajaran, 

dan (3) mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang 

telah disiapkan. 

3.6.2.2 Catatan Harian 

Catatan harian terdiri dari catatan harian siswa dan catatan harian 

guru. Catatan harian siswa berupa lembar catatan harian yang telah 

disiapkan oleh peneliti. Catatan harian tersebut kemudian dibagikan 

kepada seluruh siswa untuk diisi dengan pendapat siswa sesuai dengan apa 

yang telah dialami dalam proses pembelajaran. Catatan harian guru adalah 

lembar catatan harian yang diisi dengan deskripsi kegiatan siswa yang 

terjadi selama pembelajaran menulis drama berlangsung. Pengisisan 

lembar catatan harian dilakukan pada akhir pembelajaran menulis naskah 

drama.  

3.6.2.3 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran selesai pada hari itu 

juga selama siklus I dan II. Sasaran wawancara adalah enam orang siswa 

yaitu dua orang siswa yang memperoleh nilai cukup, dua siswa yang 

memperoleh nilai baik, dan dua siswa yang memperoleh nilai sangat baik. 

Peneliti merekam atau mencatat hasil wawancara dan menulis tanggapan 

terhadap pertanyaan yang diberikan kepada siswa.  
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Wawancara dilakukan dengan berpegangan pada pedoman 

wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara berisi komentar 

siswa berkaitan dengan pembelajaran  menulis naskah drama yang telah 

dilakukan. Tahap yang dilaksanakan dalam sesi wawancara adalah (1) 

menyiapkan pedoman wawancara yang bersi poin-poin pertanyaan yang 

akan ditanyakan kepada siswa, (2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada siswa yang diwawancarai, dan (3) mencatat, merekam, dan 

menyimpulkan hasil wawancara dengan siswa. 

3.6.2.4 Dokumentasi 

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah satu teknik untuk 

memperoleh data nontes yang berupa foto atau gambar. Dokumentasi 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga aktivitas 

siswa maupun peneliti selama pembelajaran menulis naskah drama dengan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing akan 

terekam dalam foto.  

Foto yang diambil pada saat proses pembelajaran berlangsung 

merupakan sumber data yang dapat memperjelas data yang lain. Selain itu, 

hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran menulis 

naskah drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing. Hasil dokumentasi juga dibandingkan untuk 

mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada siswa. Data yang berupa 

foto ini akan dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan gambar yang 

terekam di dalamnya. Foto tersebut dapat memberikan gambaran nyata 
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mengenai kondisi kelas dan perilaku siswa selama melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. (1) aktivitas siswa ketika antusias dalam memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik. (2) aktivitas siswa aktif selama proses 

pembelajaran menulis naskah drama dengan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing berlangsung; (3) aktivitas 

siswa menulis naskah drama dengan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (4) aktifitas siswa saat 

diskusi kelompok , dan (5) aktivitas siswa saat menyunting puisi. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Peneliti melakukan analisa terhadap hasil dan proses tindakan yang 

telah dilakukan. Kegiatan analisa ini berdasarkan pada data yang telah 

terkumpul. Analisis dilakukan dengan cara yakni secara kuantitatif dan 

kualitatif. Berikut adalah uraian mengenai teknik kuantitatif dan teknik 

kualitatif. 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisa data kuantitatif 

untuk mengetahui peningkatan siswa dalam menulis naskah drama setelah 

menikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Data kuantitatif 

diperoleh dari hasil tes menulis naskah drama satu babak sesuai kaidah 

penulisan naskah drama pada siklus I dan II. Analisis naskah drama siswa 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) merekap skor yang 
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diperoleh siswa, 2) menghitung skor kumulatif siswa, 3) menghitung rata-

rata kelas, dan 4) menghitung persentase nilai. 

Untuk menghitung persentase nilai digunakan rumus: 

  

Keterangan:  

SP : Skor persentase 

SK : Skor komulatif 

R : Jumlah responden 

Hasil penghitungan nilai siswa dari masing-masing tes kemudian 

dibandingkan antara hasil tes siklus I dan siklus II. Hasil inilah yang 

dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui persentase peningkatan 

kemampuan menulis naskah drama dengan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif., 

yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi. Analisis data observasi akan memberi gambaran mengenai 

perubahan perilaku siswa pada saat pembelajaran. Analisis data 

wawancara bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan komentar siswa. 

Analisis data jurnal mengetahui perilaku keseharian siswa. Terakhir, data 

dokumentasi digunakan untuk melihat gambaran visual siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 
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Teknik kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan perubahan 

perilaku siswa pada siklus I dan II serta untuk melihat efektivitas metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing dalam 

pembelajaran menulis naskah drama. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang berupa hasil tes dan hasil 

nontes yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung. Hasil tes ini berupa hasil 

siklus I dan siklus II. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes keterampilan 

siswa menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Hasil tes siklus I dan siklus II 

tersebut disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Hasil nontes berupa hasil 

observasi, jurnal siswa dan guru, wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I 

dan siklus II ini disajikan dalam bentuk data kualitatif. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian keterampilan menulis 

naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing. Tindakan siklus I dilaksanakan sebagai upaya untuk 

memperbaiki dan memecahkan masalah menulis naskah drama satu babak yang 

dihadapi siswa yang terdiri atas hasil tes dan hasil nontes. Hasil tes yaitu hasil 

nilai tes keterampilan siswa dalam menulis naskah drama satu babak. Hasil nontes 

meliputi hasil observasi, jurnal siswa dan guru, hasil wawancara, dan dokumentasi 

foto. 
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4.1.1.1 Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Siklus I 

Proses pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing antara lain: (1) 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

naskah drama, (2) Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari 

tema, (3) intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah 

drama, (4) intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) 

intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama, (6) kondusif atau tidaknya 

kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu babak secara individu, (7) 

terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan 

saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil proses pembelajaran menulis puisi siswa pada siklus I 

dijelaskan pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Hasil Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Siklus I 

Aspek yang diamati Frekuensi Persentase 

(%) 

1. intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

minat-minat siswa untuk menulis naskah drama 

23 88.46 % 

2.  intensifnya proses siswa  dalam menemukan 

ide gagasan dari tema 

19 73.07 % 

3. intensifnya proses siswa dalam menentukan 

unsur-unsur dari naskah drama 

21 80.76 % 

4. intensifnya proses siswa menulis naskah drama 

dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

19 73.07 % 

5. intensifnya proses siswa dalam menulis naskah 

drama satu babak dengan memperhatikan 

kaidah penulisan naskah drama, 

20 76.92 % 
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6.  kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat 

proses menulis naskah drama satu babak secara 

individu 

23 88.46 % 

7. terbangunnya suasana yang reflektif sehingga 

siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

 

22 84.61 % 

 

Keterangan : 

- Sangat baik : 85% - 100% 

- Baik : 75%-84% 

- Cukup baik : 65% - 74% 

- Kurang: < 65% 

Dari tabel 6 diketahui bahwa proses pembelajaran menulis naskah drama 

pada siklus I ini penilaian tentang intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

minat-minat siswa untuk menulis naskah drama sebanyak 23 siswa atau sebesar 

88.46% termasuk dalam kategori sangat baik;  Intensifnya proses siswa  dalam 

menemukan ide gagasan dari tema tercatat 19 siswa atau sebesar 73.07% 

termasuk dalam kategori cukup baik; Intensifnya proses siswa dalam menentukan 

unsur-unsur dari naskah drama sebanyak 21 siswa atau sebesar 80.76% termasuk 

dalam kategori baik; Intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing sebanyak 19 siswa atau sebesar 73.07%;  Intensifnya proses siswa 

dalam menulis naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan 

naskah drama sebanyak 20 siswa atau sebesar 76.92%; Kondusif atau tidaknya 

kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu babak secara individu 

sebanyak 23 siswa atau sebesar 88.46% dan  Terbangunnya suasana yang reflektif 
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sehingga guru bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran sebanyak 22 

siswa atau sebesar 84.61% 

4.1.1.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat-Minat Siswa 

Menulis Naskah Drama 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa menunjukkan bahwa 23 siswa atau sebesar 88,46 % dalam kategori 

sangat baik siswa sudah berminat dalam menulis naskah drama menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Sebagian 

besar siswa sudah menunjukkan keantusiasan ketika guru melakukan apersepsi 

tentang menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Siswa memperhatikan dengan 

seksama apa yang dijelaskan oleh guru. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa berminat dalam menulis naskah 

drama. Namun, masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan saat guru 

melakukan apersepsi. Mereka hanya diam dan ada juga yang meletakkan 

kepalanya di atas meja. Proses internalisasi penumbuhan minat menulis naskah 

drama diawali guru bertanya tanya jawab dengan siswa tentang materi menulis 

naskah drama. Tanya jawab yang berlangsung berhubungan dengan materi 

menulis naskah drama dengan tujuan agar siswa mengingat kembali materi 

menulis naskah drama yang telah mereka pelajari sebelumnya dengan guru bahasa 

Indonesia. Selain itu, proses tanya jawab bertujuan agar guru mengetahui 

kemampuan dasar siswa pada materi menulis naskah drama. Pada tahap yang 
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pertama ini, dapat dikategorikan dalam proses pembelajaran karena tanya jawab 

dengan siswa merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran yang sudah 

tercantum pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini juga dimaksudkan 

untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Guru 

menjelaskan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari pembelajaran menulis naskah 

drama. 

Guru juga menjelaskan tujuan dan manfaat menulis naskah drama supaya 

siswa lebih tertarik dan menumbuhkan minat siswa untuk menulis naskah drama. 

Penjelasan tujuan dan manfaat dari menulis naskah drama agar siswa yang 

sebelumnya tidak berminat dengan pembelajaran menulis naskah drama menjadi 

berminat. Guru harus mempunyai cara khusus dalam menumbuhkan minat 

menulis naskah drama pada siswa. Menumbuhkan minat menulis puisi pada siswa 

dapat dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan 

pembelajaran menulis menulis naskah drama. Guru menciptakan suasana yang 

dapat membuat para siswa antusias dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

Selain itu, guru juga harus mampu menunjukkan sikap bersahabat dan terbuka 

terhadap siswa, memberikan motivasi yang positif kepada siswa, dan membuat 

suasana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. 

Guru telah berhasil merebut perhatian siswa dan menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. Interaksi yang terjalin antara guru dan siswa 

terhadap siswa bukan interaksi yang menggurui dan membuat suasana belajar 

mengajar menjadi tegang, tetapi interaksi yang bersahabat yang bertujuan untuk 

memberikan motivasi siswa agar berminat dalam menulis naskah drama. Kesiapan 
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dan keantusiasan siswa dalam pembelajaran akan mempermudah guru dalam 

memaparkan tujuan pembelajaran yaitu tujuan menulis naskah drama dan proses 

internalisasi penumbuhan minat-minat siswa dalam menulis naskah drama 

tercapai dengan baik. 

Hasil catatan harian siswa menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Hal tersebut juga menunjukkan 

bahwa siswa berminat dalam menulis naskah drama menggunakan metode dan 

teknik tersebut. Hasil wawancara juga digunakan untuk mengetahui minat siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Siswa mengatakan bahwa mereka 

sangat berminat dan sangat senang mengikuti pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing karena ini merupakan pengalaman baru bagi mereka. Dari catatan 

harian guru juga dapat digunakan untuk mengetahui proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa dalam menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Guru menjelaskan 

bahwa suasana saat proses internalisasi penumbuhan minat siswa berjalan baik 

dan lancar. 

Selain observasi, catatan harian siswa dan guru, wawancara, proses 

internalisasi penumbuhan minat siswa dalam menulis naskah drama juga terlihat 

dari dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat siswa sudah 
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menunjukkan sikap yang baik sehingga proses internalisasi minat siswa menulis 

naskah drama berlangsung intensif.  

Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 1 Proses Internalisasi Penumbuhan Minat  

Dari hasil gambar tersebut dapat dilihat proses guru dalam menumbuhkan 

minat siswa dengan perkenalan mengenai metode dan teknik yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran menulis naskah drama. Terlihat siswa memperhatikan 

penjelasan guru tapi ada satu siswa yang masih melihat kebelakang. Hal tersebut 

menunjukkan tidak semua siswa memperhatikan proses ini dengan baik. 

Berdasarkan uraian observasi, catatan harian siswa dan guru, wawancara 

dan dokumentasi foto, dapat diketahui bahwa proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa menulis naskah drama siklus I sudah termasuk dalam kategori sangat 

baik. Siswa sudah antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dan siswa juga 

tertarik dengan pembelajaran menulis naskah drama. Namun, masih tetap harus 

dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan lagi agar menjadi semakin baik pada 

siklus II. 
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4.1.1.1.2 Intensifnya Proses Siswa dalam Menemukan Ide Gagasan dari 

Tema 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tentang proses tanya jawab 

untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi tercatat 19 siswa atau 

sebesar 73,07% proses siswa dalam menemukan ide gagasan dapat dikatakan 

cukup baik. Guru memancing siswa dalam menemukan ide gagasan dengan cara 

mengajak siswa membayangkan hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-

harinya. Tema dari drama yang akan mereka tulis yaitu persahabatan, siswa 

diharapkan dapat membayangkan hal-hal yang berkaitan dengan sahabat mereka. 

Dalam pembelajaran ini siswa cukup antusias dan cukup memperhatikan guru 

meskipun masih ada beberapa siswa yang diam dan kebingungan sehingga mereka 

bertanya jawab dengan siswa yang lain. 

Dalam jurnal guru juga dijelaskan bahwa suasana dan kondisi kelas saat 

proses penjelasan menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing kondusif dan lancar. Selain 

observasi dan wawancara, proses menentukan ide gagasan dari tema dalam 

menulis naskah drama juga terlihat dari dokumentasi foto. Dokumentasi foto 

berikut menunjukkan bahwa proses menemukan ide gagasan dari tema 

berlangsung kondusif. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2 Proses Menentukan Ide Gagasan  

Dalam gambar tersebut terlihat guru memancing ide gagasan dari siswa 

dan murid-murid aktif memperhatikan penjelasan guru. Berdasarkan hasil 

observasi, catatan harian siswa dan guru, dan dokumentasi foto dapat dilihat 

bahwa proses menentukan ide gagasan dari tema dalam menulis naskah drama 

pada siklus I berlangsung cukup kondusif. Diharapkan pada siklus II nanti proses 

menentukan ide gagasan dari tema dalam menulis naskah drama lebih kondusif 

dari siklus I sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus II. 

4.1.1.1.3 Intensifnya Proses Siswa dalam Menentukan Unsur-Unsur dari 

Naskah Drama  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tentang proses tanya jawab 

untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi tercatat 21 siswa atau 

80,76 % siswa dapat menentukan unsur-unsur dari naskah drama dengan baik. 

Guru membagikan naskah drama kepada siswa, guru bertanya jawab dengan 

siswa mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam naskah drama yang 

dibagikan. Dalam pembelajaran ini siswa cukup antusias dalam bertanya jawab 

dan cukup memperhatikan guru meskipun masih ada beberapa siswa yang diam. 
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Dalam jurnal guru juga dijelaskan bahwa suasana dan kondisi kelas saat proses 

penjelasan menulis naskah drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) 

dan teknik latihan terbimbing kondusif dan lancar. Selain observasi dan 

wawancara, proses diskusi kelas untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat 

dalam naskah drama juga terlihat dari dokumentasi foto. Dokumentasi foto 

berikut menunjukkan bahwa proses menumukan unsur-unsur yang terdapat dalam 

naskah drama berlangsung kondusif. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3 Proses Menemukan Unsur-Unsur Dari Naskah Drama  

Berdasarkan gambar tersebut terlihat guru menjelaskan mengenai unsur-

unsur yang terdapat dalam naskah drama.Berdasarkan hasil observasi, catatan 

harian siswa dan guru, dan dokumentasi foto dapat dilihat bahwa proses 

menemukan unsur-unsur yang terkandung dalam naskah drama pada siklus I 

berlangsung cukup kondusif. Diharapkan pada siklus II proses tersebut dapat lebih 

kondusif dari siklus I sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus II. 
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4.1.1.1.4 Intensifnya Proses Siswa Menulis Naskah Drama dengan 

Menggunakan Metode Sumbang Saran (Brainstorming) dan Teknik Latihan 

Terbimbing 

Hasil observasi menunjukkan 19 siswa atau 73,07 % siswa menunjukkan 

sikap yang cukup baik dan menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan 

memperhatikan dengan cukup baik penjelasan dari guru. Namun, masih terlihat 

beberapa siswa yang berbicara dengan teman lain karena kebingungan serta masih 

terlihat ada siswa yang melamun. Dari catatan harian guru juga dijelaskan bahwa 

proses penjelasan menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing berjalan dengan baik. Dari catatan 

harian siswa dijelaskan bahwa siswa sangat senang mengikuti pembelajaran 

menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing karena sangat menarik. Walaupun pembelajaran tersebut 

merupakan hal yang baru bagi mereka tapi mereka tetap bersemangat untuk 

belajar, Hasil dokumentasi foto juga dapat digunakan untuk menjelaskan proses 

siswa menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Hasil dokumentasi foto tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4 Proses Menulis Naskah Drama Menggunakan Metode Sumbang 

Saran (Brainstorming) Dan Teknik Latihan Terbimbing 

Dari gambar tersebut menjelaskan proses siswa berantusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran dan teknik latihan terbimbing. Berdasarkan hasil 

observasi, catatan harian siswa dan guru, dan dokumentasi foto dapat dilihat 

bahwa proses menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siklus I berlangsung cukup 

kondusif. Diharapkan pada siklus II nanti proses menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 
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terbimbing lebih kondusif dari siklus I sehingga perlu diadakan perbaikan pada 

siklus II. 

4.1.1.1.5 Intensifnya Proses Siswa dalam Menulis Naskah Drama Satu 

Babak dengan Memperhatikan Kaidah Penulisan Naskah Drama 

Hasil observasi menunjukkan 20 siswa atau sebesar 76,92% siswa 

menunjukkan sikap yang baik dan menunjukkan bahwa mereka mampu 

melakukan proses menulis naskah drama dengan memperhatikan kaidah penulisan 

naskah drama yang baik dan benar. Walaupun mayoritas siswa mampu 

memahami kaidah penulisan naskah drama yang baik dan benar namun, beberapa 

siswa masih ada yang kebingungan. Siswa masih belum dapat menulis naskah 

drama sesuai kaidah penulisan naskah drama, seperti tidak mencantumkan judul, 

tidak memberikan tanda petik pada tiap dialog, dan yang lain.  

Dari catatan harian guru juga dijelaskan bahwa proses penjelasan menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing berjalan dengan sangat baik. Dari catatan harian siswa 

dijelaskan bahwa siswa sangat senang mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama dan memahami kaidah penullisan naskah drama yang baik dan benar. Hasil 

dokumentasi foto juga dapat digunakan untuk menjelaskan proses siswa menulis 

naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

Hasil dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5 Proses Menulis Naskah Drama Satu Babak Dengan 

Memperhatikan Kaidah Penulisan Naskah Drama 

Dari gambar tersebut menjelaskan proses siswa berantusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama dengan baik, walaupun di 

belakangnya terlihat ada siswa yang berbicara dengan siswa lain. Berdasarkan 

hasil observasi, catatan harian siswa dan guru, dan dokumentasi foto dapat dilihat 

bahwa proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama pada siklus I berlangsung cukup 

kondusif. Diharapkan pada siklus II nanti proses siswa dalam menulis naskah 

drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama lebih 

kondusif dari siklus I sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus II. 

 

 

4.1.1.1.6 Kondusif Atau Tidaknya Kondisi Siswa Saat Proses Menulis 

Naskah Drama Satu Babak Secara Individu 
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Hasil observasi menunjukkan 23 siswa atau sebesar 88.46% siswa 

menunjukkan sikap yang sangat baik dan menunjukkan bahwa mereka mampu 

melakukan proses menulis naskah drama satu babak secara individu. Siswa 

menunjukkan bahwa mereka sudah memahami langkah-langkah menulis naskah 

drama, tetapi beberapa ada yang bertanya jawab dengan teman satu meja ataupun 

teman lain yang sekiranya faham dalam proses penulisan naskah drama. Beberapa 

siswa juga ada yang masih belum mempunyai rasa percaya diri dalam penulisan 

naskah drama, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pekerjaan siswa yang sudah 

baik tapi mereka berkeliling untuk melihat pekerjaan teman yang lain. Guru 

memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih percaya diri dengan hasil 

pekerjaan mereka sendiri, karena setiap orang memiliki imajinasi yang bervariatif 

dan itu akan menjadi suatu keunikan tersendiri. 

Dari catatan harian siswa juga dijelaskan bahwa siswa sangat senang 

ketika menulis naskah drama satu babak. Walaupun masih ada beberapa siswa 

yang merasa kesulitan tetapi mereka mengakui bahwa metode dan teknik yang 

digunakan lebih menyenangkan dibanding dengan pembelajaran biasanya yang 

digunakan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari catatan harian guru juga 

dijelaskan bahwa kondisi siswa saat menulis naskah drama secara individu 

memaparkan berlangsung cukup kondusif yaitu siswa sudah mulai berani percaya 

diri menuliskan pengalaman mereka menjadi suatu naskah drama. Selain hasil 

observasi dan jurnal siswa, kondisi siswa saat  menulis naskah drama secara 

individu  juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil dokumentasi yang diperoleh 

menunjukkan bahwa kondisi saat siswa saat menulis naskah drama secara 
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individu berlangsung cukup kondusif. Hasil dokumentasi foto tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 6 Proses Menulis Naskah Drama Satu Babak Secara Individu  

Dari gambar tersebut menjelaskan proses siswa berantusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak secara individu. 

Siswa berkonsentrasi dalam menulis naskah drama. Berdasarkan hasil observasi, 

catatan harian siswa dan guru, dan dokumentasi foto dapat dilihat bahwa proses 

siswa dalam menulis naskah drama satu babak secara individu pada siklus I 

berlangsung cukup kondusif. Diharapkan pada siklus II nanti proses siswa dalam 

menulis naskah drama satu babak secara individu lebih kondusif dari siklus I 

sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus II. 

 

 

4.1.1.1.7 Terbangunnya Suasana yang Reflektif pada Kegiatan Refleksi 

Kegiatan refleksi berguna untuk mengetahui akan kekurangan siswa dan 

guru pada saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan 

setelah proses pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan 22 siswa atau 84,61% 
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siswa menunjukkan sikap yang baik saat kegiatan refleksi sehingga terbangun 

suasana reflektif ketika kegiatan refleksi berlangsung. Tahap ini merupakan tahap 

terakhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk 

menjadikan proses pembelajaran berikutnya lebih baik dengan mengetahui 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dan kekurangan guru ketika proses 

pembelajaran. Siswa dan guru bersama-sama melakukan tahapan evaluasi untuk 

mengukur sejauh mana siswa memahami pembelajaran pada saat itu. 

Refleksi dan evaluasi berperan penting karena pada kegiatan ini guru akan 

mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa ketika siswa menulis naskah drama 

satu babak dan guru akan mengetahui kekurangannya pada saat mengajarkan 

menulis naskah drama mengunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing. Pada saat kegiatan refleksi, suasana berlangsung sangat 

reflektif. Siswa dengan seksama memperhatikan penjelasan guru tentang seluruh 

proses pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa dan guru menyadari 

kekurangan saat pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah 

proses pembelajaran. 

Dari jurnal guru juga dapat diketahui bahwa saat proses kegiatan refleksi, 

suasana kelas berlangsung sangat reflektif yaitu siswa dengan seksama 

memperhatikan kekurangan apa saja yang dialami saat proses pembelajaran 

menulis naskah drama mengunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing, setelah siswa mengetahui kekurangannya, lalu siswa 

diberi arahan kembali agar pembelajaran pada siklus II nanti dapat berjalan lebih 
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baik. Selain observasi, catatan harian siswa dan guru, suasana reflektif juga 

terlihat dari hasil dokumentasi foto. Dari dokumentasi foto tersebut terlihat bahwa 

siswa sudah memperhatikan dengan seksama ketika kegiatan refleksi berlangsung. 

 

Gambar 7 Proses Kegiatan Refleksi 

Dari gambar tersebut menjelaskan proses siswa pada saat kegiatan refleksi. 

Siswa tetap bersemangat sampai ahir pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, 

catatan harian siswa dan guru, dan dokumentasi foto dapat dilihat bahwa proses 

terbangunnya suasana yang reflektif pada kegiatan refleksi pada siklus I 

berlangsung cukup kondusif. Diharapkan pada siklus II nanti proses terbangunnya 

suasana yang reflektif pada kegiatan refleksi akan lebih kondusif dari siklus I 

sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian siswa dan guru, wawancara, 

dan dokumentasi foto pada siklus I secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing cukup baik.  

Hal tersebut dapat dijelaskan yaitu (1) intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis naskah drama, (2) Intensifnya 
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proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari tema, (3) intensifnya proses 

siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama, (4) intensifnya proses 

siswa menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) intensifnya proses siswa dalam 

menulis naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan 

naskah drama, (6) kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menulis 

naskah drama satu babak secara individu, (7) terbangunnya suasana yang reflektif 

sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. 

4.1.1.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus I 

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming). Hasil menulis naskah drama ini didasarkan pada empat aspek 

yang harus diperhatikan dalam menulis naskah drama. Keempat aspek tersebut 

meliputi: (1) babak, (2) unsur intrinsik, (3) konflik, (4) Kaidah penulisan naskah 

drama. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I adalah 26 siswa. 

4.1.1.2.1 Hasil Keterampilan Menulis Naskah Drama Menggunakan 

Metode Sumbang Saran (Brainstorming) Dan Teknik Latihan Terbimbing 

Siklus I  

Hasil menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7 Hasil Tes Keterampilan Menulis Menulis Naskah Drama Siklus I 
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No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Jumlah 

Nilai 

Rata-Rata Nilai 

Jumlah Siswa % 

1. Sangat Baik 85-100 1 3,85 85 
 
    

  
     

 = 68,27 (cukup) 

 

 

2. Baik 75-84 13 50,00 975 

3. Cukup 65-74 - - - 

4. Kurang < 65 12 46,15 715 

Jumlah 26 100 1775 

  

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran dan teknik latihan 

terbimbing mencapai jumlah nilai 1775, dengan rata-rata 68,27% termasuk dalam 

kategori cukup. Dari 26 siswa, ada 1 siswa yang memperoleh rentang skor antara 

85-100 atau dalam kategori sangat baik yaitu 3,85%, 13 siswa atau 50,00% dalam 

kategori baik dengan rentang nilai 75-84, dan 12 siswa atau 46,15 % memperoleh 

nilai dalam kategori  kurang dengan rentang skor <65. Hasil tersebut merupakan 

jumlah skor empat aspek keterampilan menulis naskah drama yang telah diujikan 

yaitu aspek babak, unsur-unsur naskah drama, konflik, dan kaidah penulisan 

naskah drama. 

 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai persentase hasil tes menulis 

naskah drama pada siklus I disajikan dalam diagram batang berikut ini. 
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Gambar 8 Diagram Batang Persentase Hasil Tes Menulis Naskah Drama 

pada Siklus I 

Secara keseluruhan, nilai keterampilan menulis naskah drama belum 

memenuhi target nilai rata-rata kelas 70. Maka masih diperlukan siklus II guna 

memperbaiki hasil tes menulis naskah drama pada siklus I. 

Hasil penilaian dari tiap aspek dipaparkan sebagai berikut ini. 

Tabel 8 Nilai Rata-rata Keterampilan Siswa pada Tiap Aspek dalam Tes 

Keterampilan Menulis naskah drama Siklus I 

No. Aspek yang dinilai Skor Rata-Rata Kategori  

1. Babak  80.00 Baik  

2. Unsur-unsur naskah drama 78.46 Baik  

3. Konflik  56.15 Kurang  

4. Kaidah penulisan naskah drama 58.46 Kurang  

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa aspek penilaian babak 

mencapai skor rata-rata 80.00 atau kategori baik, aspek penilaian unsur-unsur 

naskah drama mencapai skor 78.46 atau dalam kategori baik,aspek penilaian 

konflik mencapai skor 56.15 atau kategori kurang, dan aspek penilaian kaidah 
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penulisan naskah drama mencapai skor 58.46 atau dalam kategori kurang. 

Rendahnya keterampilan menulis naskah drama satu babak pada siklus I 

disebabkan masih minimalnya keterampilan siswa dalam menulis naskah drama, 

kesulitan dalam mengimajinasi hal-hal yang akan ditulis dan ide-ide gagasan yang 

akan digunakan, serta kurangnya pemahaman siswa dalam kaidah penulisan 

naskah drama yang baik dan benar.  

4.1.1.2.1.1 Aspek Babak Siklus I 

Dalam analisis babak ini yang di nilai adalah : 1) Terdapat satu babak; 2) 

Terdapat prolog, dialog, dan epilog; 3) Setiap dialog dalam pergantian peran dan 

4) nama pelakunya ditulis jelas. Berikut hasil analisis penilian babak siklus I dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini: 

Tabel  9 Hasil Analisis Menulis Naskah Drama pada Siklus I Kategori Babak 

No  Kategori  Skor  Bobot 

skor  

Frekuensi  Jumlah 

skor 

Rata-rata nilai 

Jumlah 

siswa   

% 

1. Sangat baik 5 25 7 26.9 175 
 

   

     
     

 = 80.00 (baik) 
2. Baik  4 20 13 50.0 260 

3. Cukup  3 15 5 19.2 75 

4. Kurang  2 10 1 3.8 10 

5. Sangat kurang  1 5 - - - 

Jumlah   26 100 520 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek babak 

yang dicapai siswa sebesar 80.00 % yang termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 

26,9%,  perolehan nilai kategori baik dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 50.00% , 
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perolehan nilai kategori cukup dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 19.2 %, dan 1 

orang siswa mencapai kategori kurang atau sebesar 3.8%. 

4.1.1.2.1.2 Aspek Unsur Intrinsik Siklus I 

Dalam analisis unsur intrinsik  ini yang di nilai adalah :1) Berisi 

penggambaran latar yang jelas; 2) Memiliki alur yang runtut; 3) Pendiskripsian 

watak dan tokoh ditulis dengan jelas; dan 4) Penulisan dialog mengandung emosi 

dan perasaan tokoh. Berikut hasi analisis penilian unsur  itrinsik siklus I dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini 

Tabel  10 Hasil Analisis Menulis Naskah Drama pada Siklus I Kategori 

Unsur  Intrinsik 

No  Kategori  Skor  Bobot 

skor  

Frekuensi  Jumlah 

skor 

Rata-rata 

nilai Jumlah 

siswa   

% 

1. Sangat baik 5 25 5 19.2 125 
 

   

     
     

  = 78.46 

(baik) 

2. Baik  4 20 15 57.7 300 

3. Cukup  3 15 5 19.2 75 

4. Kurang  2 10 1 3.8 10 

5. Sangat kurang  1 5 - - - 

Jumlah   26 100 510 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek babak 

yang dicapai siswa sebesar 78.46 % yang termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 19.2 

%,  perolehan nilai kategori baik dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 57.7% , 

perolehan nilai kategori cukup dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 19.2 %, dan 1 

orang siswa mencapai kategori kurang atau sebesar 3.8%. 

4.1.1.2.1.3 Aspek Konflik Siklus I 



 

 
 

106 

Dalam analisis konflik  ini yang di nilai adalah :1) Terdapat konflik; 2) 

Konflik yang disajikan jelas atau tidak; 3) Konflik yang disajikan apakan 

merupakan konflik yang rumit atau tidak  dan 4) Konflik dapat membawa emosi 

pembaca. Berikut hasi analisis penilian konflik siklus I dapat dilihat pada tabel  di 

bawah ini 

Tabel  11 Hasil Analisis Menulis Naskah Drama pada Siklus I Kategori 

Konflik 

No Kategori Skor Bobot 

skor 

Frekuensi Jumlah 

skor 

Rata-rata nilai 

Jumlah 

siswa 

% 

1. Sangat baik 5 25 1 3.8 25 
 

   

     
     

  = 56.15  

      (kurang) 

2. Baik  4 20 4 15.4 80 

3. Cukup  3 15 10 38.5 150 

4. Kurang  2 10 11 42.3 110 

5. Sangat 

kurang  

1 5 - - - 

Jumlah   26 100 365 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek babak 

yang dicapai siswa sebesar 56.15 % yang termasuk dalam kategori kurang. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 

3.8%,  perolehan nilai kategori baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 15.4% , 

perolehan nilai kategori cukup dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 38.5 %, dan 11 

orang siswa mencapai kategori kurang atau sebesar 42.3%. 

4.1.1.2.1.4 Aspek Kaidah Penulisan Naskah Drama Siklus I 

Dalam analisis kaidah penulisan naskah drama ini yang di nilai adalah : 1) 

Terdapat judul; 2) Petunjuk teknis diapit dengan tanda kurung; 3) Huruf kapital 

ditulis sesuai dengan penggunaannya dan 4) menggunakan tanda baca secara 
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tepat. Berikut hasil analisis penilian kaidah penulisan naskah drama siklus I dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini:  

Tabel  12 Hasil Analisis Menulis Naskah Drama Pada Siklus I Kategori 

Kaidah Penulisan Naskah Drama 

No  Kategori  Skor  Bobot 

skor  

Frekuensi  Jumla

h skor 

Rata-rata nilai 

Jumlah 

siswa   

% 

1. Sangat baik 5 25 - - - 
 

   

     
     

     = 58.46 

        (kurang) 

2. Baik  4 20 6 23.1 120 

3. Cukup  3 15 12 46.2 180 

4. Kurang  2 10 8 30.8 80 

5. Sangat 

kurang  

1 5 - - - 

Jumlah   26 100 380 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek babak 

yang dicapai siswa sebesar 58.46 % yang termasuk dalam kategori kurang. 

Perolehan nilai dengan kategori baik dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 23.1%, 

perolehan nilai kategori cukup dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 46.2 %, dan 8 

orang siswa mencapai kategori kurang atau sebesar 30.8%. 

4.1.1.3 Hasil Perubahan Perilaku Siswa Siklus I 

 Perubahan perilaku siswa pada siklus I menjelaskan empat karakter 

siswa, yaitu keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, keaktifan 

siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru, kemandirian siswa dalam menulis naskah drama, tanggung jawab siswa 

dalam tugas menulis naskah drama. Hasil perilaku siswa pada siklus I dijelaskan 

pada Tabel 15 berikut. 
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Tabel 13 Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran 

Aspek yang diamati Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 

 

22 84,61 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, 

dan        menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

 

20 76,92 

3. Kemandirian siswa dalam menulis naskah 

drama 

 

18 69,23 

4. Tanggung jawab siswa dalam tugas menulis 

naskah    drama 

 

19 73,07 

 

Berdasarkan Tabel diketahui sebagian siswa menunjukkan sikap positif 

dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Dalam pembelajarannya tercatat 

22 siswa atau 84,61% menunjukkan sikap antusias saat mengikuti proses 

pembelajaran, 20 siswa atau 76,92% aktif dalam merespon, bertanya, dan 

menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, 18 siswa atau 69,23% siswa 

menunjukan sikap mandiri dalam menulis naskah drama,  dan 19 siswa atau 

73,07% memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menuis naskah 

drama. 

4.1.2.3.1 Keantusiasan Siswa Saat Mengikuti Proses Pembelajaran 

Hasil observasi tentang keantusiasan siswa pada saat pembelajaran 

menunjukkan 22 siswa atau 84,61% antusias mengikuti pembelajaran. Pada saat 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, sebagian besar siswa telah siap 
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mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari keantusiasan siswa dalam 

memperhatikan guru dengan seksama saat guru menumbuhkan minat untuk 

menulis naskah drama dan saat guru menjelaskan materi pembelajaran tentang 

menulis naskah drama. Namun, masih ada beberapa siswa yang kurang 

memperhatikan guru. Mereka meletakkan kepala di atas meja dan asik bermain 

dengan teman sebangku hingga harus ditegur guru tetapi pembelajaran tetap 

berjalan dengan baik. Sebagai observasi awal, ini sudah menunjukkan kategori 

baik. 

Berdasarkan hasil observasi, keantusiasan siswa pada pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing dapat dilihat dari awal sampai akhir 

pembelajaran berlangsung. Keantusiasan siswa pada proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis naskah drama sudah tampak yaitu 

siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi menulis naskah drama. 

Pada proses menulis naskah drama digunakan empat aspek sebagai unsur 

penilaian yaitu babak, unsur intrinsik, konflik, dan kaidah penulisan naskah 

drama. Keantusiasan siswa ditunjukkan dari perilaku siswa yaitu kesungguhan 

siswa dalam mengerjakan tugas individu yang diberikan. Pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode sumbang 

saran membuat siswa tertarik dan berperan aktif untuk ikut serta dalam proses 

pembelajaran. Penggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing dalam proses pembelajaran selain bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi siswa juga membuat siswa lebih berantusias untuk 
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mengikuti proses pembelajaran. Pada saat guru meminta siswa untuk memberikan 

pendapat tentang unsur-unsur intrinsik naskah drama yang akan mereka buat, 

siswa juga sangat antusias dalam melaksanakan perintah guru. Mereka dengan 

segera melakukan apa yang telah diperintahkan. Kesiapan dan perhatian siswa 

dalam menunjukkan keantusiasan terhadap materi pembelajaran yang 

disampaikan sudah termasuk dalam kategori baik. 

Keantusiasan siswa dapat diketahui juga melalui hasil wawancara. 

Pendapat mengenai keantusiasan siswa saat siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing yaitu, siswa yang mendapatkan 

nilai tertinggi mengemukakan bahwa dia sangat antusias dan sangat tertarik 

dengan pembelajaran yang dilaksanakan sehingga dia sangat memperhatikan 

seluruh proses pembelajaran dengan seksama. Siswa yang mendapatkan nilai 

sedang mengemukakan bahwa dia sangat antusias dan sangat tertarik dengan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan, dia menjelaskan bahwa dia 

memperhatikan guru selama proses pembelajaran, namun dia mengakui bahwa dia 

cukup kesulitan dalam menentukan konflik yang terdapat pada naskah drama dan 

juga cukup kesulitan dalam menerapkan penulisan kaidah naskah drama yang baik 

dan benar, namun perhatiannya sudah termasuk dalam kategori baik. Sedangkan 

siswa yang mendapatkan nilai rendah menjelaskan bahwa senang dengan 

pembelajaran yang dilaksanakan namun kurang memperhatikan guru saat proses 

pembelajaran berlangsung. 
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Selain menggunakan pedoman observasi dan wawancara, instrumen lain 

yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku keantusiasan siswa adalah 

catatan harian siswa. Dalam catatan harian siswa, siswa mengaku senang dan 

antusias dengan pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa telah memperhatikan seluruh proses pembelajaran 

dengan baik sehingga mereka menikmati pembelajaran tersebut. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I ini, keantusiasan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran sudah cukup baik, 

walaupun masih ada beberapa siswa yang masih kurang baik, hal ini dapat 

dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 

 

Gambar 9 Keantusiasan Siswa Siklus I 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat siswa memperhatikan penjelasan 

guru. Siswa berantusias dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes yaitu 
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observasi, jurnal siswa dan guru, wawancara, dan dokumentasi foto siklus I 

menunjukkan keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan pada siklus II agar menjadi 

lebih baik. 

4.1.2.3.2 Keaktifan Siswa Dalam Merespon, Bertanya, dan Menjawab 

Pertanyaan yang Disampaikan Oleh Guru 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan siswa pada saat 

proses pembelajaran menulis naskah drama dengan tema persahabatan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing berlangsung cukup baik yaitu tercatat 20 siswa atau 76,92% aktif 

dalam pembelajaran. Beberapa siswa sudah terlihat cukup aktif dalam 

mengemukakan pendapat, merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru. Siswa sudah cukup aktif dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan pancingan dari guru saat awal pembelajaran. Saat guru menyampaikan 

materi siswa juga sudah merespon apa yang disampaikan guru dengan baik, dan 

ketika siswa merasa kesulitan selama proses pembelajaran, siswa juga cukup aktif 

bertanya terutama kesulitan siswa saat menentukan konflik. 

Hasil observasi kegiatan menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing sebagian besar 

siswa sudah menunjukkan keaktifannya selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada proses intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minta siswa untuk 

menulis naskah drama guru mulai melakukan interaksi tanya jawab dengan siswa 
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yang berkaitan dengan menulis naskah drama. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang menggali ingatan siswa tentang pembelajaran menulis naskah 

drama yang telah dilakukan dengan guru kelas biasanya. Sebagian besar siswa 

tampak aktif menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru secara 

klasikal. Pada awal pembelajaran guru yang sebelumnya memberikan pendekatan 

pada awal pembelajaran juga turut mendorong keaktifan siswa. Siswa yang 

awalnya canggung dengan guru baru mulai merasa nyaman. 

Proses tanya jawab siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 

naskah drama juga berlangsung dengan suasana yang aktif dan penuh semangat. 

Penerapan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

turut mendorong siswa dalam proses berimajinasi. Keaktifan siswa saat proses 

menulis naskah drama sesuai dengan lima aspek yaitu babak, unsur intrinsik,  

konflik, dan kaidah penulisan naskah drama dapat dikategorikan baik. 

Pada proses menulis naskah drama siswa aktif bertanya mengenai 

pemilihan ide gagasan mengenai tema yang telah ditentukan. Pada kedua proses 

ini, guru membimbing siswa dan menjelaskan jika ada siswa mengalami kesulitan. 

Guru dengan penuh kesabaran menjelaskan hal-hal yang belum dipahami siswa 

sehingga siswa pun menjadi aktif bertanya apabila ada kesulitan yang ditemuinya 

pada saat menulis naskah drama. 

Keaktifan siswa juga dapat diketahui dari catatan harian guru. Siswa sudah 

cukup aktif dalam pembelajaran. Ketika guru menjelaskan materi, siswa 

memperhatikan dengan baik. Ada juga yang bertanya kepada guru tentang materi 
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yang belum paham. Selanjutnya, ketika siswa diminta membeikan ide gagasan 

mengenai tema naskah drama, siswa sangat antusias dan merespon baik yaitu 

secara aktif bergantian memberikan idenya masing-masing. Dari hasil 

dokumentasi foto siklus I ini, keaktifan siswa selama proses pembelajaran sudah 

cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 

 

Gambar 10 Keaktifan Siswa Siklus I 

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes yaitu observasi, 

jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto siklus I menunjukkan keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing sudah baik namun 

tetap perlu ditingkatkan pada siklus II agar menjadi lebih baik. 

4.1.2.3.3 Kemandirian Siswa dalam Menulis Naskah Drama 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, 18 siswa atau 69,23 mandiri 

dalam mengerjakan tugas untuk menulis naskah drama. Masing-masing siswa 

menulis naskah drama sesuai dengan tema yang telah ditentukan bersama-sama 
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namun dengan kerangka karangan yang telah dibuat sendiri. Kerangka karangan 

tersebut berdasar pada ide-ide gagasan yang telah mereka tulis. Para siswa 

mengerjakan sendiri perintah menulis naskah drama yang diberikan oleh guru 

tanpa bekerja sama dengan teman lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa yaitu siswa dengan 

nilai tertinggi dan terendah, mereka secara umum mengatakan bahwa 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing mudah dipahami. Selain mudah 

dipahami para siswa juga menganggap menulis naskah drama menjadi lebih 

menarik karena menggunakan ide-ide gagasan yang telah mereka tentukan sendiri 

sehingga dari diri mereka sendiri ingin menyelesaikan tugas menulis naskah 

drama secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Selain dari observasi dan wawancara, kemandirian siswa dalam menulis 

naskah drama juga terlihat pada instrumen catatan harian guru. Berdasarkan 

catatan harian guru, diketahui bahwa para siswa sudah menunjukan sikap mandiri 

dalam menulis naskah drama, namun masih ada sebagian siswa yang kurang 

percaya pada kemampuannya sendiri. Masih terdapat beberapa siswa yang 

bertanya kepada teman yang lain dan juga masih terlihat beberapa siswa yang 

menoleh kesana kemari karena belum percaya pada pekerjaanya. Dari hasil 

dokumentasi foto pada siklus I ini terlihat siswa sudah bersikap mandiri, tetapi 

masih terdapat pula siswa yang kurang percaya diri. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan dokumentasi foto berikut. 
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Gambar 11 Kemandirian Siswa Siklus I 

Dari gambar tersebut menjelaskan proses siswa berantusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis naskah drama dengan baik. Dapat 

disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes yaitu observasi, jurnal siswa, 

wawancara, dan dokumentasi foto siklus I menunjukkan kemandirian siswa dalam 

menulis naskah drama sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan pada siklus II 

agar menjadi lebih baik. 

4.1.2.3.4 Tanggung Jawab Siswa dalam Tugas Menulis Naskah Drama 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, tercatat 19 siswa atau 73,07% 

siswa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru yaitu menulis naskah 

drama. Sikap tanggung jawab siswa selain dalam kegiatan menulis naskah drama 

juga terlihat pada saat memberikan penilaian terhadap teman lain. Dalam kegiatan 

observasi pada siklus I, guru mengamati perilaku siswa saat melakukan kegiatan 

menulis naskah drama dan memberikan penilaian terhadap teman lain mengenai 

hasil naskah drama yang telah merka buat. Pada saat itu siswa belum mampu 

memberikan penilaian secara benar dan objektif. Berdasarkan jurnal guru, siswa 
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sebenarnya telah menunjukkan tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas 

dalam menulis naskah drama tetapi belum semua siswa dapat melaksanakan 

tanggung jawab tersebut. 

Selain observasi, dalam jurnal guru juga menguraikan tentang perubahan 

perilaku siswa pada proses pembelajaran menulis naskah drama menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing siklus I ini, 

khususnya perilaku kejujuran siswa saat memberikan penilaian terhadap teman 

lain. Guru menguraikan perilaku siswa ke dalam jurnal guru, yaitu saat siswa 

melakukan kegiatan penilaian, siswa yang pada siklus I belum mampu 

memberikan penilaian dengan benar dan objektif atau sesuai dengan kenyataan, 

mereka saling memilih naskah drama teman sebangku satu sama lain. Saat siswa 

diberi pertanyaan tentang bagaimana proses penilaian yang diberikan kepada 

teman lain, mereka menjawab bahwa mereka masih bingung dengan penilaian 

yang harus mereka berikan, karena hal ini baru pertama kali mereka lakukan 

sehingga mereka belum paham. Selain dari observasi dan catatan harian guru, 

tanggung jawab siswa dalam menulis naskah drama juga terlihat pada hasil 

dokumentasi foto siklus I. 

Dari hasil dokumentasi foto pada siklus I ini masih terlihat siswa yang 

masih ada beberapa siswa yang masih kurang bersikap tanggung jawab dalam 

menulis naskah drama, namun sudah beberapa siswa tampak bersikap tanggung 

jawab dalam melakukan proses menulis naskah drama. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan dokumentasi foto berikut. 
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Gambar 12 Tanggung Jawab Siswa Siklus I 

Dari gambar tersebut menjelaskan proses siswa berantusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis naskah drama. Siswa menjalankan 

pembelajaran dengan baik dan terlihat kondisi kelas yang kondusif. Dapat 

disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes yaitu observasi, jurnal siswa, 

wawancara, dan dokumentasi foto siklus I menunjukkan keaktifan siswa dalam 

menulis naskah drama sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan pada siklus II 

agar menjadi lebih baik. 

4.1.1.4  Refleksi Hasil Penelitian Siklus I 

Secara umum, pembelajaran menulis menulis naskah drama menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing yang 

dilakukan guru dapat diikuti siswa dengan baik, walaupun masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Pada proses pembelajaran masih ada beberapa 

kekurangan diantaranya  (1) kekurangan siswa dalam menentukan unsur-unsur 

yang terdapat dalam naskah drama, (2) kondisi siwa pada saat proses 
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pembelajaran yang masih kebingungan dan berbicara dengan siswa lain, dan (3) 

siswa kurang berkonsentrasi dalam berimajinasi untuk menentukan ide-ide yang 

akan digunakan sebagai keranga karangan. Selain itu pada perilaku siswa juga 

masih ada kekurangan seperti kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam 

menulis naskah drama. Masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan 

kurang antusias dalam menulis menulis naskah drama.  

Setelah dilakukan pembelajaran tersebut juga terjadi perubahan perilaku 

siswa ke arah positif terhadap pembelajaran menulis naskah drama. Beberapa 

siswa yang awalnya tidak senang dengan pembelajaran menulis naskah drama 

menjadi senang terhadap pembelajaran menulis naskah drama. Sebagian besar 

siswa menjadi lebih antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran menulis 

naskah drama disebabkan karena diadakannya metode pembelajaran yang baru 

yaitu metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. 

Dengan adanya metode sumbang saran (brainstorming) siswa dapat mengeluarkan 

semua ide gagasan yang mereka fikirkan, selain itu apabila ada siswa lain yag 

belum mempunyai gambaran tentang kegiatan menulis naskah drama maka 

mereka akan ikut berimajinasi tentang hal-hal yang dibicarakan mengenai tema 

yang dibahas. 

Berdasarkan data tes yang diperoleh pada siklus I, skor rata-rata siswa 

secara klasikal adalah 68,27  termasuk dalam kategori cukup. Hasil tersebut 

belum mencapai batas ketuntasan minimal yaitu 70 atau dalam kategori baik. 

Perolehan skor rata-rata tiap aspek menulis naskah drama antara lain: aspek 

penilaian babak mencapai skor rata-rata 80.00 atau kategori baik, aspek penilaian 
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unsur-unsur naskah drama mencapai skor 78.46 atau dalam kategori baik,aspek 

penilaian konflik mencapai skor 56.15 atau kategori kurang, dan aspek penilaian 

kaidah penulisan naskah drama mencapai skor 58.46 atau dalam kategori kurang. 

Semuanya termasuk dalam kategori baik dan kurang. Pembelajaran yang belum 

maksimal ini karena masih mengalami kekurangan. Kekurangan terjadi pada 

siklus I seperti kurangnya pemahaman siswa mengenai konflik yang akan mereka 

tulis dan penulisan kaidah naskah drama yang kurang maksimal. 

Cara mengatasi kekurangan tersebut, pada siklus II akan dilakukan hal-hal 

sebagai berikut,(1)  guru lebih bersemangat lagi dalam menumbuhkan minat siswa 

sehinga siswa yang sebelumnya kurang berminat menjadi sangat berminat 

mengikuti pembelajaran menulis naskah drama, (2) guru lebih aktif lagi 

membimbing dan mendampingi siswa ketika siswa menulis naskah drama  

sehingga siswa lebih terbantu untuk menuangkan ide-ide dalam bentuk kata-kata 

yang tepat sehingga menjadi naskah drama  yang baik. Guru juga akan 

menggunakan pendekatan komunikatif sehingga siswa tidak malu untuk bertanya 

mengenai kesulitan yang mereka alami, (3) dalam menjelaskan materi, guru lebih 

pelan dan tidak terlalu cepat. Tujuannya agar siswa lebih paham dengan materi 

yang diajarkan, guru mengulang materi mengenai menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Dalam menjelaskan materi, guru juga menjelaskan materi dengan 

pelan agar siswa mudah menangkap penjelasan yang diberikan guru. Hal ini 

dilakukan agar siswa lebih konsentrasi menerima penjelasan materi dari guru dan 

pemahaman materi mengenai naskah drama lebih mudah dipahami oleh siswa, (4) 
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guru memberikan contoh naskah drama lain yang lebih bervariatif.  Pada 

pembelajaran siklus II akan diberikan contoh naskah drama yang berbeda yang 

diharapkan agar siswa dapat memahami unsur-unsur naskah drama dan kaidah 

naskah drama yang baik dan benar, (5) guru akan memberikan motivasi kepada 

siswa dalam menggambaran kehidupan sehari-hari siswa. Motivasi yang lebih dari 

guru akan membuat siswa lebih berkonsentrasi dalam mengimajinasi hal-hal yang 

akan ditulis dalam naskah drama, (6) guru akan lebih tegas dalam pembelajaran 

dengan menegur siswa yang membuat suasana kelas gaduh dan berbicara dengan 

teman lain. Selain itu guru juga akan lebih membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan dan terlihat kebingungan dalam proses menulis naskah drama. 

Pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus II juga akan dibuat lebih 

menyenangkan dan dibuat semenarik mungkin sehingga menumbuhkan minat 

siswa dan siswa tidak merasa jenuh dan bosan dengan melakukan ice breaker. 

Hasil observasi atau pengamatan siklus I dapat diketahui bahwa siswa 

cukup antusias mengikuti pembelajaran menulis naskah drama  menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik terbimbing karena merupakan 

pengalaman pertama mereka. Penggunaan metode ini cukup membantu siswa 

dalam menemukan ide atau gagasan dalam menulis naskah drama  karena siswa 

dapat memanfaatkan metode yang menarik.  

Dengan beberapa perbaikan tersebut, pada pembelajaran menulis naskah 

drama  menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

terbimbing berikutnya, diharapkan hasil tes siswa akan meningkat dan perilaku 
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positif siswa yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif pada hasil 

nontes akan semakin meningkat pula. 

4.1.2  Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II dilakukan karena pada siklus I pembelajaran 

keterampilan menulis naskah drama belum mencapai target yang diharapkan. 

Kriteria pada siklus II yaitu siswa dapat menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing dengan target ketuntasan nilai 70 dengan kategori cukup baik. Selain 

itu, masih terdapat perilaku siswa yang kurang mendukung pembelajaran. 

Perubahan perilaku dalam menulis naskah drama masih tergolong kategori cukup, 

namun belum tampak perubahan berarti. Oleh karena itu, tindakan siklus II 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah drama dan 

mengubah perilaku siswa dalam belajar. Pada siklus II penelitian dilaksanakan 

dengan rencana dan persiapan yang lebih matang dari pada siklus I. Tindakan 

siklus II ternyata dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran 

siklus I. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya beberapa siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori sangat baik. Selain meningkatnya hasil tes menulis naskah 

drama siswa, diikuti juga dengan perubahan perilaku siswa yang lebih aktif dan 

serius dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Hasil selengkapnya mengenai proses pembelajaran, data tes, dan data 

nontes pada siklus II diuraikan secara rinci berikut ini. 
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4.1.2.1  Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Siklus II 

Proses pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing antara lain: (1) 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

naskah drama, (2) Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari 

tema, (3) intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah 

drama, (4) intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) 

intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama, (6) kondusif atau tidaknya 

kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu babak secara individu, (7) 

terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan 

saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil proses pembelajaran menulis puisi siswa pada siklus II 

dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 14 Hasil Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Siklus II 

Aspek yang diamati Frekuensi Persentase (%) 

1. intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

minat-minat siswa untuk menulis naskah 

drama 

 

25 96.15 

2.  intensifnya proses siswa  dalam menemukan 

ide gagasan dari tema 

 

24 92.30 

3. intensifnya proses siswa dalam menentukan 

unsur-unsur dari naskah drama 

 

25 96.15 

4. intensifnya proses siswa menulis naskah 

drama dengan menggunakan metode 

26 100 
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sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing 

 

5. intensifnya proses siswa dalam menulis 

naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah 

drama 

 

25 96.15 

6.  kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat 

proses menulis naskah drama satu babak 

secara individu 

 

24 92.30 

7. terbangunnya suasana yang reflektif sehingga 

siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

 

26 100 

 

Keterangan : 

- Sangat baik : 85% - 100% 

- Baik : 75%-84% 

- Cukup baik : 65% - 74% 

- Kurang: < 65% 

Dari tabel 14 diketahui bahwa proses pembelajaran menulis naskah drama 

pada siklus II ini penilaian tentang intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

minat-minat siswa untuk menulis naskah drama sebanyak 25 siswa atau sebesar 

96.15% termasuk dalam kategori sangat baik;  Intensifnya proses siswa  dalam 

menemukan ide gagasan dari tema tercatat 24 siswa atau sebesar 92.30% 

termasuk dalam kategori cukup baik; Intensifnya proses siswa dalam menentukan 

unsur-unsur dari naskah drama sebanyak 25 siswa atau sebesar 96.15% termasuk 

dalam kategori baik; Intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 
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terbimbing sebanyak 26 siswa atau sebesar 100%;  Intensifnya proses siswa dalam 

menulis naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan 

naskah drama sebanyak 25 siswa atau sebesar 96.15%; Kondusif atau tidaknya 

kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu babak secara individu 

sebanyak 24 siswa atau sebesar 92.30% dan  Terbangunnya suasana yang reflektif 

sehingga guru bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran sebanyak 26 

siswa atau sebesar 100%. 

4.1.2.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat-Minat Siswa 

Menulis Naskah Drama 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa menunjukkan peningkatan dibanding siklus I sebelumnya yang hanya 

23 siswa atau 88,46% sekarang menjadi 25 siswa atau 96.15% siswa sudah 

berminat dalam menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Berbeda dengan siklus I 

yang masih terdapat siswa yang asik sendiri, pada siklus II ini hampir seluruh 

siswa sudah menunjukkan keantusiasan ketika guru melakukan apersepsi tentang 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Siswa memperhatikan dengan 

seksama apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa juga sangat antusias ketika guru 

membacakan hasil siklus I dan menjelaskan kekurangan siklus I. Siswa juga 

bersemangat ketika guru menumbuhkan minat siswa dan mengondisikan siswa 

untuk siap melakukan pembelajaran menulis naskah drama. Selain itu guru juga 
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memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih percaya diri dengan kemampuan 

mereka sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa berminat dalam menulis 

naskah drama.  

Kegiatan pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siklus 

II diawali dengan bertanya jawab mengenai keadaan siswa,mempresensi siswa, 

melakukan ice breaker. Sebelum memulai proses internalisasi penumbuhan minat 

menulis naskah drama, guru terlebih dahulu memberikan pendekatan pada siswa 

yaitu dengan cara guru menanyakan kabar siswa dan mempersensi kehadiran 

siswa. Setelah melakukan apersepsi, proses internalisasi penumbuhan minat 

menulis naskah drama diawali dengan melakukan kegiatan tanya jawab berkaitan 

dengan materi menulis nakah drama pada siklus I. Hal ini bertujuan untuk 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta meningkatkan partisipasi 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru bertanya jawab mengenai unsur-unsur 

naskah drama, kaidah penulisan naskah drama yang baik dan benar serta langkah-

langkah menulis naskah drama. Siswa masih mengingat dengan baik materi yang 

diberikan guru pada siklus I. Siswa dapat menjawab dengan baik dan benar 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru . Setelah beberapa siswa 

mengungkapkan jawaban, guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan 

jawaban dari siswa. 

Siswa yang semula pada siklus I tidak memerhatikan dengan baik 

penjelasan dan instruksi dari guru, pada siklus II, siswa sudah mengikuti aktivitas 

pembelajaran dengan baik. Pada saat guru menjelaskan materi menulis naskah 
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drama satu babak, siswa berantusias dan menyimak dengan sungguh-sungguh 

penjelasan dari guru. Hal ini dapat terlihat dari siswa yang sudah berani menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

proses penumbuhan minat menulis naskah drama pada siklus II berjalan dengan 

baik dan lancar. 

Hasil jurnal siswa siklus II menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Mereka mengaku senang dengan 

pembelajaran yang dilakukan yaitu menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing karena 

merupakan cara baru untuk mereka. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa siswa 

berminat dalam menulis naskah drama menggunakan metode dan teknik tersebut. 

Hasil wawancara juga digunakan untuk mengetahui minat siswa dalam menulis 

naskah drama siklus II. Siswa mengatakan bahwa mereka sangat berminat dan 

sangat senang mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing karena ini merupakan pengalaman baru bagi mereka. Mereka mampu 

mengembangkan ide dan gagasan mereka sendiri menjadi sebuah naskah drama 

dengan jalan cerita pengalaman pribadi mereka sendiri. Dari jurnal guru juga 

dapat digunakan untuk mengetahui proses internalisasi penumbuhan minat siswa. 

Guru menjelaskan bahwa suasana saat proses internalisasi penumbuhan minat 

siswa pada siklus II berjalan semakin baik dan lancar dibanding saat siklus I 
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karena keantusiasan dan minat siswa dalam menulis naskah drama semakin 

meningkat. 

Selain observasi, jurnal siswa, jurnal guru, dan wawancara, proses 

internalisasi penumbuhan minat siswa dalam menulis nskah drama juga terlihat 

dari dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat bahwa siswa 

sudah menunjukkan sikap yang lebih baik selama proses pembelajaran siklus II 

yaitu siswa terlihat sangat tenang dan memperhatikan guru dengan seksama saat 

kegiatan apersepsi saat guru menumbuhkan minat siswa sehingga proses 

internalisasi minat siswa menulis naskah drama berlangsung intensif. 

Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 13 Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa Siklus II 

Terlihat dari gambar tersebut siswa lebih bersemangat dari pada 

pembelajaran pada siklus I. Berdasarkan uraian observasi, jurnal, wawancara dan 

dokumentasi foto, dapat diketahui bahwa proses internalisasi penumbuhan minat 

siswa menulis naskah drama siklus II termasuk dalam kategori sangat baik karena 

hampir seluruh siswa bertambah minatnya untuk menulis naskah drama. Interaksi 
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antara guru dan siswa bersifat ramah, bersahabat, antusias, dan hangat. Sikap 

tersebut telah menciptakan kelas yang menyenangkan, menimbulkan kesenangan 

siswa dalam mengerjakan tugas, dan meningkatkan motivasi belajar pada siswa. 

Kegiatan awal pembelajaran pada siklus I dengan siklus II hampir sama, guru 

memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan menulis naskah drama. 

Pertanyaan pancingan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran. Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat bahwa siswa sudah 

menunjukkan sikap yang lebih baik selama proses pembelajaran siklus II. Siswa 

terlihat sangat tenang dan memperhatikan guru dengan sungguh-sungguh 

sehingga proses internalisasi penumbuhan minat menulis naskah drama 

berlangsung intensif. 

4.1.2.1.2 Intensifnya Proses Siswa  dalam Menemukan Ide Gagasan dari 

Tema 

       Proses menemukan ide gagasan dari tema dalam penulisan naskah drama 

satu babak. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tentang proses 

menemukan ide gagasan dari tema dalam penulisan naskah drama satu babak pada 

siklus II tercatat 24 siswa atau 92.30% siswa dapat menemukan ide gagasan dari 

tema dalam penulisan naskah drama satu babak dengan baik saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut menunjukkan adanya peningakatan 

dibanding siklus I yang hanya 19 siswa atau 73.07 %. Pada siklus II sebagian 

besar siswa sudah aktif saat kegiatan tersebut berlangsung. Berbeda dengan siklus 

I saat siswa ditunujuk untuk memberikan sumbang saran dari ide gagasan mereka 

dan mereka masih kebingungan dan bertanya dengan siswa lain, pada siklus II 
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dalam memberikan sumbang saran mereka dengan percaya diri. Guru dengan 

mudah meminta siswa untuk mengungkapkan ide gagasan siswa yang sesuai 

dengan tema dengan tegas dan pembelajaran berlangsung kondusif.  

Selain observasi dan wawancara, proses menemukan ide gagasan dari 

tema dalam penulisan naskah drama satu babak juga terlihat dari dokumentasi 

foto. Dokumentasi foto berikut menunjukkan bahwa proses pembelajaran menulis 

naskah drama berlangsung kondusif. 

 

Gambar 14 Proses Siswa  dalam Menemukan Ide Gagasan dari Tema  

Pada gambar tersebut terlihat siswa lebih bersemangat dalam memberikan 

ide gagasan mereka dibanding pada siklus I. Berdasarkan hasil observasi, jurnal 

siswa, dan dokumentasi foto dapat dilihat bahwa proses penemuan ide gagasan 

dalam menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siklus II berlangsung 

kondusif. 
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4.1.2.1.3 Intensifnya Proses Siswa dalam Menentukan Unsur-Unsur dari 

Naskah Drama 

  Proses tanya jawab mengenai unsur-unsur dari contoh naskah drama yang 

diberikan guru berjalan dengan baik. Siswa lebih antusias dalam menemukan 

unsur-unsur dalam naskah drama baru yang diberikan oleh guru. Siswa tertarik 

dengan jalan cerita dalam naskah tersebut, yang membuat siswa dapat lebih 

memahami dari tiap-tiap unsur yang terdapat dari naskah drama sehingga siswa 

dapat menulis naskah drama dengan baik. Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan tentang proses menemukan unsur-unsur dari contoh naskah drama pada 

siklus II tercatat 25 siswa atau 96.15% siswa dapat menemukan unsur-unsur dari 

contoh naskah drama dengan baik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal 

tersebut menunjukkan adanya peningakatan dibanding siklus I yang hanya 21 

siswa atau 80.76%. Pada siklus II sebagian besar siswa sudah aktif saat kegiatan 

tersebut berlangsung. Berbeda dengan siklus I saat siswa diberi pertanyaan 

mengenai unsur-unsur dari naskah drama mereka masih pasif dan hanya siswa-

siswa tertentu yang menjawab sedangkan siswa yang lain masih kebingungan, 

pada siklus II dalam menjawab pertanyaan dari guru mereka terlihat aktif dan 

siswa saling berebut menjawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah 

memahami unsur-unsur dari naskah drama sehingga mereka dapat menulis naskah 

drama dengan baik.  

Selain observasi dan wawancara, proses menemukan unsur-unsur dari 

contoh naskah drama juga terlihat dari dokumentasi foto. Dokumentasi foto 
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berikut menunjukkan bahwa proses pembelajaran menulis naskah drama 

berlangsung kondusif. 

 

Gambar 15 Proses Menemukan Unsur-Unsur dari Naskah Drama 

Pada gambar tersebut guru memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur 

yang terdapat pada contoh naskah yang diberikan kepada siswa.  Berdasarkan 

hasil observasi, jurnal siswa, dan dokumentasi foto dapat dilihat bahwa proses 

menemukan unsur-unsur dari contoh naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siklus II 

berlangsung kondusif. 

4.1.2.1.4 Intensifnya Proses Siswa Menulis Naskah Drama dengan 

Menggunakan Metode Sumbang Saran (Brainstorming) Dan Teknik Latihan 

Terbimbing 

Intensifnya naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing berlangsung baik. Hasil observasi 

siklus I hanya menunjukkan 19 siswa atau 73.07%. Pada siklus II hal tersebut 

mengalami peningkatan yaitu tercatat 26 siswa atau 100% siswa menunjukkan 

sikap yang baik dan menunjukkan bahwa mereka memperhatikan penjelasan 
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tentang cara naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. 

Hasil dokumentasi foto juga dapat digunakan untuk menjelaskan poses 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

proses menjelaskan berlangsung intensif yaitu siswa sangat serius dan 

bersemangat dalam proses tersebut. Hasil dokumentasi foto tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 16 Proses Menulis Naskah Drama Menggunakan Metode Sumbang 

Saran (Brainstorming) dan Teknik Latihan Terbimbing 

Pada gambar tersebut terlihat guru memberikan bimbingan pada siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak. Berdasarkan hasil 

observasi, catatan harian, dan dokumentasi foto siklus II menunjukkan bahwa 

proses siswa menulis naskah drama berjalan lancar. Proses penjelasan yang 

kondusif tentang bagaimana cara naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing berjalan baik. Pada 
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siklus II sudah berjalan lebih baik dari siklus I. Sebagian besar siswa 

menunjukkan perilaku yang positif. 

4.1.2.1.5 Intensifnya Proses Siswa Dalam Menulis Naskah Drama Satu 

Babak Dengan Memperhatikan Kaidah Penulisan Naskah Drama 

Hasil observasi tentang kondisi saat siswa menulis naskah drama satu 

babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama menunjukkan sikap 

yang baik saat. Sebagian besar siswa percaya diri dengan pekerjaan mereka 

sendiri dengan tidak berbicara dengan teman yang lain. Siswa mulai memahami 

kaidah penulisan naskah drama yang baik dan benar. Dari Siklus I yang hanya 20 

siswa atau 76.92% meningkat pada siklus II yaitu sebanyak 25 siswa atau 96.15%. 

Dari jurnal guru juga dijelaskan bahwa kondisi siswa saat menulis naskah drama 

satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama terlihat 

kondusif yaitu siswa sudah percaya diri dengan pekerjaan mereka sendiri dengan 

tidak bertanya dengan siswa lain. 

Selain hasil observasi dan jurnal siswa, kondisi siswa saat menunjukkan 

hasil pekerjaan mereka terlihat penulisan naskah drama mereka sudah 

menggunakan kaidah penulisan naskah drama yang baik juga terlihat dari 

dokumentasi foto. Hasil dokumentasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi 

saat siswa menulis menulis naskah drama satu babak dengan memperhatikan 

kaidah penulisan naskah drama berlangsung lebih kondusif dari siklus I. Pada 

siklus II ini siswa lebih memahami kaidah penulisan naskah drama sehingga siswa 

lebih percaya diri dengan hasil karya mereka sendiri. Hasil dokumentasi foto 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 17 Proses Menulis Naskah Drama Satu Babak dengan 

Memperhatikan Kaidah Penulisan Naskah Drama  

Pada gambar tersebut terlihat proses siswa dalam menulis naskah drama 

dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama dengan baik. Berdasarkan 

hasil observasi, jurnal siswa, dan dokumentasi dapat dijelaskan bahwa proses 

siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah 

penulisan naskah drama siklus II secara keseluruhan sudah berlangsung kondusif 

dengan meningkatnya kepercayaan diri siswa ketika menulis naskah drama. 

4.1.2.1.6 Kondusif Atau Tidaknya Kondisi Siswa saat Proses Menulis 

Naskah Drama Satu Babak Secara Individu 

Hasil observasi tentang kondisi saat siswa menulis naskah drama satu 

babak secara individu menunjukkan sikap yang baik. Siswa lebih serius dalam 

pembelajaran menulis naskah drama. siswa menunjukan tanggung jawab mereka 

saat menulis naskah drama secara individu dengan percaya diri terhadap 

kemampuan mereka sendiri dan tertanam motivasi dari guru bahwa setiap hasil 
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karya setiap siswa mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri. Suasana kelas 

lebih terlihat tenang karena tidak ada siswa yang berjalan ke meja teman yang lain 

ataupun terlihat berbicara dengan siswa lain. Dari Siklus I yang hanya 23 siswa 

atau 88.46% meningkat pada siklus II yaitu sebanyak 26 siswa atau 100%. Dari 

jurnal guru juga dijelaskan bahwa kondisi siswa saat menulis naskah drama 

berlangsung sangat kondusif dengan terlihat siswa yang tenang dalam proses 

penulisan naskah drama satu babak. 

Selain hasil observasi dan jurnal siswa, kondisi siswa saat menulis naskah 

drama satu babak secara individu kelas juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil 

dokumentasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi saat menulis naskah 

drama satu babak secara individu berlangsung  kondusif. Dibandingkan siklus I 

diaman keadaan siswa yang masih gaduh dan terlihat kebingungan, pada siklus II 

sudah terlihat banyak perubahan, yaitu siswa lebih mandiri dalam proses 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak. Hasil dokumentasi yang 

diperoleh menunjukkan bahwa kondisi saat siswa menulis naskah drama satu 

babak secara individu berlangsung lebih kondusif dari siklus I. Pada siklus II ini 

siswa lebih tenang dan percaya diri sehingga suasana kelas menjadi lebih 

kondusif.  

Hasil dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 18 Proses Menulis Naskah Drama Satu Babak Secara Individu 

Pada gambar tersebut terlihat proses siswa menulis naskah drama secara 

individu tanpa bertanya dengan siswa lain sehingga suasana terlihat kondusif. 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal siswa, dan dokumentasi dapat dijelaskan 

bahwa proses siswa menulis naskah drama satu babak secara individu siklus II 

secara keseluruhan sudah berlangsung kondusif dengan meningkatnya 

kepercayaan diri siswa. 

4.1.2.1.7 Terbangunnya Suasana Reflektif ketika Kegiatan Refleksi 

Kegiatan refleksi berguna untuk menyadarkan siswa akan kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan 26 siswa atau 100% siswa 

menunjukkan sikap yang baik saat kegiatan refleksi sehingga terbangun suasana 

reflektif ketika kegiatan refleksi berlangsung. Hal tersebut juga mengalami 

peningkatan dibanding siklus I yang sebelumnya tercatat 22 siswa atau 84.61%. 

Tahap ini merupakan tahap terakhir proses pembelajaran, guru dan siswa 

melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Siswa dan guru 
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bersama-sama melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa 

memahami pembelajaran pada saat itu. Refleksi dan evaluasi berperan penting 

karena pada kegiatan ini guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa 

ketika siswa menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Pada saat kegiatan refleksi siklus 

II, suasana berlangsung sangat reflektif. Hal tersebut hampir sama dengan siklus I. 

Siswa dengan seksama memperhatikan penjelasan guru tentang seluruh proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa menyadari kekurangan saat 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Pada saat kegiatan refleksi siklus II, suasana berlangsung sangat 

reflektif. Siswa dengan sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan guru tentang 

seluruh proses pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa menyadari 

kekurangan saat pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah 

proses pembelajaran. Semua siswa dapat mengungkapkan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

proses terakhir pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing siklus II 

berlangsung lebih reflektif disbanding siklus I. 

Dari jurnal guru juga dapat diketahui bahwa saat proses kegiatan refleksi, 

suasana kelas berlangsung sangat reflektif yaitu hampir semua siswa 

memperhatikan penjelasan guru. Selain observasi dan jurnal guru, terbangunnya 

suasana yang reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran juga dapat 

diketahui melalui catatan harian siswa. Aspek terbangunnya suasana yang reflektif 
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saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran berisi tentang kesan dan saran 

siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Sebagian besar siswa mengungkapkan bahwa mereka sangat tertarik 

dan senang dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing yang digunakan pada pembelajaran menulis naskah drama. Perasaan 

puas setelah mengikuti pembelajaran juga diungkapkan siswa karena bimbingan 

yang diberikan guru apabila mereka mengalami kesulitan sehingga semakin 

paham pada materi menulis naskah drama. Saran yang diberikan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran adalah agar guru lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. 

Hasil wawancara juga enunjukkan bahwa proses pembelajaran menulis naskah 

drama dengan menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing lebih menyenangkan dari pembelajaran ceramah biasa yang 

dilakukan oleh guru sebelumnya. 

Selain observasi, jurnal siswa, jurnal guru, dan wawancara, kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran dapat dilihat dari dokumentasi foto. Dari hasil 

dokumentasi foto dapat memperlihatkan terbangunnya suasana yang reflektif saat 

kegiatan refleksi. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 19 Proses Kegiatan Refleksi Siswa Siklus II 

Dari gambar tersebut terlihat siswa dan guru melakukan kegiatan refleksi 

dengan bertanya jawab tentang kesulitan dari pembelajaran yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal siswa, dan dokumentasi foto pada siklus II 

terlihat bahwa proses kegiatan refleksi pada siklus II berlangsung sangat reflektif 

sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Berdasarkan hasil 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus II secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran menulis naskah 

drama dengan menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing berlangsung baik. Hal tersebut dapat dijelaskan yaitu, (1) 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

naskah drama, (2) Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari 

tema, (3) intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah 

drama, (4) intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) 

intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama, (6) kondusif atau tidaknya 
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kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu babak secara individu, (7) 

terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan 

saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

4.1.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus II 

Hasil tes siklus II telah terjadi peningkatan hasil belajar dari keterampilan 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dibanding siklus I. Hasil menulis naskah drama ini didasarkan 

pada empat aspek yang harus diperhatikan dalam menulis naskah drama. Keempat 

aspek tersebut meliputi: (1) babak, (2) unsur intrinsik, (3) konflik, (4) Kaidah 

penulisan naskah drama. 

4.1.2.2.1 Hasil Keterampilan Menulis Naskah Drama Menggunakan Metode 

Sumbang Saran (Brainstorming) Dan Teknik Latihan Terbimbing Siklus II 

 Hasil menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siklus II dapat dilihat 

pada table 14 berikut ini. 

Tabel 15 Hasil Tes Keterampilan Menulis Menulis Naskah Drama Siklus II 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Jumlah 

Nilai 

Rata-Rata Nilai 

Jumlah Siswa % 

1. Sangat Baik 85-100 3 11.54 285 
 
    

  
     

 = 80.77 (baik) 
2. Baik 75-84 13 50.00 1085 

3. Cukup 65-74 10 38.46 730 

4. Kurang < 65 - - - 

Jumlah 26 100 2100 

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran dan teknik latihan 
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terbimbing mencapai jumlah nilai 2100, dengan rata-rata 80.77% termasuk dalam 

kategori baik. Dari 26 siswa, ada 3 siswa yang memperoleh rentang skor antara 

85-100 atau dalam kategori sangat baik yaitu 11.54%, 13 siswa atau 50,00% 

dalam kategori baik dengan rentang skor 75-84, dan 10 siswa atau 38.46 % 

memperoleh nilai dalam kategori  cukup dengan rentang skor 65-74. Hasil tes 

menulis naskah drama pada siklus II disajikan dalam diagram batang berikut ini. 

 

Gambar 20 Diagram Batang Persentase Hasil Tes Menulis Naskah Drama 

Siklus II 

Secara keseluruhan, nilai keterampilan menulis naskah drama sudah 

memenuhi target rata-rata kelas yaitu 70. Seluruh siswa kelas VIII E MTs Negeri 

Miri sudah memperoleh nilai minimal KKM 70, maka penelitian ini selesai pada 

siklus I. belum memenuhi target nilai rata-rata kelas 70. Maka masih diperlukan 

siklus II guna memperbaiki hasil tes menulis naskah drama pada siklus I. 

Hasil penilaian dari tiap aspek dipaparkan sebagai berikut ini. 
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Tabel 16 Nilai Rata-rata Keterampilan Siswa pada Tiap Aspek dalam Tes 

Keterampilan Menulis naskah drama Siklus II 

No. Aspek yang dinilai Skor Rata-Rata Kategori  

1. Babak  85.08 Baik  

2. Unsur-unsur naskah drama 83.07 Baik  

3. Konflik  76.15 Baik  

4. Kaidah penulisan naskah drama 80.77 Baik  

 

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa aspek penilaian babak 

mencapai skor rata-rata 85.08 atau kategori baik, aspek penilaian unsur-unsur 

naskah drama mencapai skor 83.07 atau dalam kategori baik,aspek penilaian 

konflik mencapai skor 76.15 atau kategori baik, dan aspek penilaian kaidah 

penulisan naskah drama mencapai skor 80.77 atau dalam kategori baik.  

4.1.1.2.2Aspek Babak Siklus II 

Dalam analisis babak ini yang di nilai adalah : 1) Terdapat satu babak; 2) 

Terdapat prolog, dialog, dan epilog; 3) Setiap dialog dalam pergantian peran dan 

4) nama pelakunya ditulis jelas. Berikut hasil analisis penilian babak siklus II 

dapat dilihat pada tabel  di bawah ini: 

 

 

Tabel  17 Hasil Analisis Menulis Naskah Drama Siklus II Kategori Babak 

No  Kategori  Skor  Bobot 

skor  

Frekuensi  Jumlah 

skor 

Rata-rata nilai 

Jumlah 

siswa   

% 

1. Sangat baik 5 25 7 26.9 175 
 

   

     
     

2. Baik  4 20 16 61.5 320 
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3. Cukup  3 15 3 11.5 45  = 85.08 (baik) 

4. Kurang  2 10 - - - 

5. Sangat kurang  1 5 - - - 

Jumlah   26 100 540 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek babak 

yang dicapai siswa sebesar 85.08 % yang termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 

26,9%,  perolehan nilai kategori baik dicapai oleh 16 siswa atau sebesar 61.5% 

,dan perolehan nilai kategori cukup dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 11.5 %. 

Perolehan nilai dengan kategori kurang dan kategori sangat kurang tidak ada yang 

dicapai siswa atau sebesar 0%. 

4.1.1.2.3Aspek Unsur Intrinsik Siklus II 

Dalam analisis unsur intrinsik  ini yang di nilai adalah :1) Berisi 

penggambaran latar yang jelas; 2) Memiliki alur yang runtut; 3) Pendiskripsian 

watak dan tokoh ditulis dengan jelas; dan 4) Penulisan dialog mengandung emosi 

dan perasaan tokoh. Berikut hasi analisis penilian unsur  itrinsik siklus II dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini. 

 

Tabel  18 Hasil Analisis Menulis Naskah Drama Pada Siklus II Kategori 

Unsur  Intrinsik 

No  Kategori  Skor  Bobot 

skor 

Frekuensi  Jumlah 

skor 

Rata-rata nilai 

 

 
Jumlah siswa   % 

1. Sangat baik 5 25 7 26.9 175 
 

   

     
     

  = 83.07 (baik) 
2. Baik  4 20 16 61.5 320 

3. Cukup  3 15 3 11.5 45 

4. Kurang  2 10 - -  

5. Sangat kurang  1 5 - -  
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Jumlah   26 100 540 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek babak 

yang dicapai siswa sebesar 83.07 % yang termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 26.9 

%,  perolehan nilai kategori baik dicapai oleh 16 siswa atau sebesar 61.5% , dan 

perolehan nilai kategori cukup dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 11.5 %. 

Perolehan nilai dengan kategori kurang dan kategori sangat kurang tidak ada yang 

dicapai siswa atau sebesar 0%. 

4.1.1.2.4Aspek Konflik Siklus II 

Dalam analisis konflik  ini yang di nilai adalah :1) Terdapat konflik; 2) 

Konflik yang disajikan jelas atau tidak; 3) Konflik yang disajikan apakan 

merupakan konflik yang rumit atau tidak  dan 4) Konflik dapat membawa emosi 

pembaca. Berikut hasi analisis penilian konflik siklus II dapat dilihat pada tabel  

di bawah ini. 

 

Tabel  19 Hasil Analisis Menulis Naskah Drama Pada Siklus II Kategori 

Konflik 

No Kategori Skor Bobot 

skor 

Frekuensi Jumlah 

skor 

Rata-rata nilai 

Jumlah 

siswa 

% 

1. Sangat baik 5 25 4 15.4 100 
 

   

     
     

  = 76.15  

      (baik) 

2. Baik  4 20 13 50.0 260 

3. Cukup  3 15 9 34.6 135 

4. Kurang  2 10 - - - 

5. Sangat 1 5 - - - 
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kurang  

Jumlah   26 100 495 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek babak 

yang dicapai siswa sebesar 76.15 % yang termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 

15.4%,  perolehan nilai kategori baik dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 50.0%, 

dan perolehan nilai kategori cukup dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 34.6 %. 

Perolehan nilai dengan kategori kurang dan kategori sangat kurang tidak ada yang 

dicapai siswa atau sebesar 0%. 

4.1.1.2.5Aspek Kaidah Penulisan Naskah Drama Siklus II 

Dalam analisis kaidah penulisan naskah drama ini yang di nilai adalah : 1) 

Terdapat judul; 2) Petunjuk teknis diapit dengan tanda kurung; 3) Huruf kapital 

ditulis sesuai dengan penggunaannya dan 4) menggunakan tanda baca secara 

tepat. Berikut hasil analisis penilian kaidah penulisan naskah drama siklus II dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini:  

Tabel  20 Hasil Analisis Menulis Naskah Drama Pada Siklus I Kategori 

Kaidah Penulisan Naskah Drama 

No  Kategori  Skor  Bobot 

skor  

Frekuensi  Jumlah 

skor 

Rata-rata nilai 

Jumlah 

siswa   

% 

1. Sangat baik 5 25 5 19.2 125 
 

   

     
     

     = 80.77 

        (baik) 

2. Baik  4 20 17 65.4 340 

3. Cukup  3 15 4 15.4 60 

4. Kurang  2 10 - -  

5. Sangat 

kurang  

1 5 - -  

Jumlah   26 100 525 
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Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek babak 

yang dicapai siswa sebesar 80.77 % yang termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 

19.2%, perolehan nilai kategori baik dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 65.4 %, 

dan 8 orang siswa mencapai kategori cukup atau sebesar 15.4%. Perolehan nilai 

dengan kategori kurang dan kategori sangat kurang tidak ada yang dicapai siswa 

atau sebesar 0%. 

4.1.2.3 Hasil Perubahan Perilaku Siswa Siklus II 

Perubahan perilaku siswa pada siklus II menjelaskan empat karakter siswa, 

yaitu keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, keaktifan siswa 

dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru, kemandirian siswa dalam menulis naskah drama, tanggung jawab siswa 

dalam tugas menulis naskah drama. Hasil perilaku siswa pada siklus II dijelaskan 

pada Tabel berikut, 

Tabel 21 Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran 

Aspek yang diamati Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 
24 92,31 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan        

menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru 

24 92,31 

3. Kemandirian siswa dalam menulis naskah drama 25 96,15 

4. Tanggung jawab siswa dalam tugas menulis 

naskah    drama 
24 92,31 

Berdasarkan Tabel 20 diketahui sebagian besar siswa menunjukkan sikap 

positif dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang 
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saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Dalam pembelajarannya 

tercatat 24 siswa atau 92,31% menunjukkan sikap antusias saat mengikuti proses 

pembelajaran, 24 siswa atau 92,31% aktif dalam merespon, bertanya, dan 

menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, 25 siswa atau 96,15% siswa 

menunjukan sikap mandiri dalam menulis naskah drama,  dan 24 siswa atau 

92,31% memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menulis naskah 

drama. 

4.1.2.3.1 Keantusiasan Siswa Saat Mengikuti Proses Pembelajaran 

Hasil observasi tentang keantusiasan siswa pada saat pembelajaran 

menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini 

ditunjukkan oleh data yaitu pada siklus I terdapat 22 siswa atau 84,61% 

meningkat menjadi 24 siswa atau 92,31% antusias mengikuti pembelajaran pada 

siklus II. Berbeda dengan siklus I, pada saat pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing pada siklus II, sebagian besar siswa telah siap mengikuti 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari keantusiasan siswa dalam memperhatikan 

guru dengan seksama saat guru menumbuhkan minat untuk menulis naskah drama 

dan saat guru menjelaskan materi pembelajaran tentang menulis naskah drama. 

Hanya sebagian kecil siswa yang kurang memperhatikan guru. Pelaksanaan 

pembelajaran dapat dikatakan berlangsung lancar dan kondusif. Pada saat guru 

menyuruh siswa memberikan ide gagasan siswa menunjukan sikap sangat antusia 

dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Kesiapan dan sikap siswa dalam 
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menunjukan keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing sudah termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan hasil observasi, keantusiasan siswa pada pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing dapat dilihat dari awal sampai akhir 

pembelajaran berlangsung. Keantusiasan siswa pada proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis naskah drama lebih tampak 

daripada siklus I, yaitu siswa lebih mendengarkan dan memperhatikan penjelasan 

dari guru tentang materi menulis naskah drama. Pada proses menulis naskah 

drama digunakan empat aspek sebagai unsur penilaian yaitu babak, unsur 

intrinsik, konflik, dan kaidah penulisan naskah drama. Keantusiasan siswa 

ditunjukkan dari perilaku siswa yaitu kesungguhan siswa dalam mengerjakan 

tugas individu yang diberikan. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dengan menggunakan metode sumbang saran membuat siswa tertarik dan 

lebih berperan aktif untuk ikut serta dalam proses pembelajaran. Penggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing dalam 

proses pembelajaran selain bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa juga 

membuat siswa lebih berantusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Pada saat 

guru meminta siswa untuk memberikan pendapat tentang unsur-unsur intrinsik 

naskah drama yang akan mereka buat, siswa menunjukan sikap lebih antusias 

dibanding siklus I dalam melaksanakan perintah guru. Mereka dengan segera 

melakukan apa yang telah diperintahkan. Kesiapan dan perhatian siswa dalam 
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menunjukkan keantusiasan terhadap materi pembelajaran yang disampaikan 

termasuk dalam kategori baik. 

Keantusiasan siswa dapat diketahui juga melalui hasil wawancara. Hampir 

sama dengan siklus I, hasil wawancara kepada siswa pada siklus II mengenai 

keantusiasan siswa saat siswa mengikuti kegiatan pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing yaitu, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi mengemukakan bahwa 

dia sangat antusias dan sangat tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan 

sehingga dia sangat memperhatikan seluruh proses pembelajaran dengan seksama. 

Siswa yang mendapatkan nilai sedang mengemukakan bahwa dia sangat antusias 

dan sangat tertarik dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan, dia 

menjelaskan bahwa dia memperhatikan guru selama proses pembelajaran, dan dia 

mengakui bahwa dia lebih dapat memahami dalam menentukan konflik yang 

terdapat pada naskah drama dan dalam menerapkan penulisan kaidah naskah 

drama yang baik dan benar, dan perhatiannya sudah termasuk dalam kategori 

baik. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai rendah menjelaskan bahwa dia 

sangat senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan namun terkadang masih 

bergurau dengan teman dan kurang memperhatikan guru saat proses pembelajaran 

berlangsung sehingga hasil belajar yang didapat siswa tersebut menjadi kurang 

optimal dan hanya mendapat nilai sesuai dengan batas KKM. Selain 

menggunakan pedoman observasi dan wawancara, instrumen lain yang digunakan 

untuk mengetahui perubahan perilaku keantusiasan siswa adalah catatan harian 

siswa. Dalam catatan harian siswa, siswa mengaku senang dan antusias dengan 
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pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa telah memperhatikan seluruh proses pembelajaran dengan baik sehingga 

mereka menikmati pembelajaran tersebut. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus II ini, keantusiasan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran sudah lebih baik dari 

siklus I. Pada siklus II siswa lebih berantusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Siswa yang pada siklus I terlihat bermalas-malasan dan kurang bersemangat di 

siklus II sudah tidak terlihat lagi seperti itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

dokumentasi foto berikut. 

 

Gambar 21 Keantusiasan Siswa Siklus II 

Gamabr tersebut menunjukkan keantusiasan siswa dalam menikuti 

pembelajaran siklus II. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan 

instrumen nontes yaitu observasi, jurnal siswa dan guru, wawancara, dan 

dokumentasi foto siklus II menunjukkan keantusiasan siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing sudah baik dan meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.3.2 Keaktifan Siswa Dalam Merespon, Bertanya, dan Menjawab 

Pertanyaan yang Disampaikan Oleh Guru 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan siswa pada saat 

proses pembelajaran menulis naskah drama dengan tema persahabatan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing berlangsung baik dan meningkat dari siklus I yang hanya 20 siswa 

atau 76,92% meningkat menjadi 24 siswa atau 92,31% aktif dalam pembelajaran 

pada siklus II. Sebagian besar siswa terlihat lebih aktif dalam mengemukakan 

pendapat, merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru. Siswa sudah cukup aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan 

dari guru saat awal pembelajaran. Saat guru menyampaikan materi siswa juga 

lebih cepat merespon apa yang disampaikan guru dengan baik, dan ketika siswa 

merasa kesulitan selama proses pembelajaran, siswa juga lebih aktif bertanya 

kepada guru. 

Hasil observasi kegiatan menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing sebagian besar 

siswa sudah menunjukkan keaktifannya selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada proses intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minta siswa untuk 

menulis naskah drama guru mulai melakukan interaksi tanya jawab dengan siswa 

yang berkaitan dengan menulis naskah drama. Guru memberikan pertanyaan-
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pertanyaan yang menggali ingatan siswa tentang pembelajaran menulis naskah 

drama yang telah dilakukan pada siklus I. Sebagian besar siswa tampak aktif 

menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru secara klasikal.  

Proses tanya jawab siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur intrinsic 

naskah drama juga berlangsung dengan suasana yang aktif dan penuh semangat. 

Penerapan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

turut mendorong siswa dalam proses berimajinasi. Keaktifan siswa saat proses 

menulis naskah drama sesuai dengan lima aspek yaitu babak, unsur intrinsik,  

konflik, dan kaidah penulisan naskah drama dapat dikategorikan baik. 

Pada proses menulis naskah drama siswa lebih aktif bertanya mengenai 

pemilihan ide gagasan mengenai tema yang telah ditentukan. Pada kedua proses 

ini, guru membimbing siswa dan menjelaskan jika ada siswa mengalami kesulitan. 

Keaktifan siswa juga dapat diketahui dari catatan harian guru. Siswa sudah cukup 

aktif dalam pembelajaran. Ketika guru menjelaskan materi, siswa memperhatikan 

dengan baik.  Selanjutnya, ketika siswa diminta membeikan ide gagasan mengenai 

tema naskah drama, siswa sangat antusias dan merespon baik yaitu secara aktif 

bergantian memberikan idenya masing-masing. Dari hasil dokumentasi foto siklus 

II ini, keaktifan siswa selama proses pembelajaran sudah baik, hal ini dapat 

dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 
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Gambar 22 Keaktifan Siswa Siklus II 

Gambar tersebut menunjukkan aktivitas dalam bertanya, merespon, dan 

bertanya jawab dengan guru. Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen 

nontes yaitu observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto siklus II 

menunjukkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing termasuk dalam kategori baik dan sumengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.3.3 Kemandirian Siswa Dalam Menulis Naskah Drama 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, aspek kemandirian siswa 

dalam menulis naskah drama meningkat dari 18 siswa atau 69,23 pada siklus I 

menjadi 25 siswa atau 96,15% siswa dikatakan mandiri dalam mengerjakan tugas 

untuk menulis naskah drama pada siklus II. Masing-masing siswa menulis naskah 

drama sesuai dengan tema yang telah ditentukan bersama-sama namun dengan 

kerangka karangan yang telah dibuat sendiri. Kerangka karangan tersebut berdasar 
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pada ide-ide gagasan yang telah mereka tulis. Para siswa mengerjakan sendiri 

perintah menulis naskah drama yang diberikan oleh guru tanpa bekerja sama 

dengan teman lainnya. 

Seperti pada siklus I, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa 

yaitu siswa dengan nilai tertinggi dan terendah, mereka secara umum mengatakan 

bahwa pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing mudah dipahami. Selain mudah 

dipahami para siswa juga menganggap menulis naskah drama menjadi lebih 

menarik karena menggunakan ide-ide gagasan yang telah mereka tentukan sendiri 

sehingga dari diri mereka sendiri ingin menyelesaikan tugas menulis naskah 

drama secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Selain dari observasi dan wawancara, kemandirian siswa dalam menulis 

naskah drama juga terlihat pada instrumen catatan harian guru. Berdasarkan 

catatan harian guru, diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah menunjukan 

sikap mandiri dalam menulis naskah drama, melebihi jumlah siswa pada siklus I, 

walaupun masih terdapat sedikit siswa yang bertanya kepada teman yang lain. 

Dari hasil dokumentasi foto pada siklus II ini terlihat siswa sudah bersikap lebih 

mandirijika dibandingkan dengan siklus I. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

dokumentasi foto berikut. 
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Gambar 23 Kemandirian Siswa Siklus II 

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes yaitu observasi, 

jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto siklus II menunjukkan 

kemandirian siswa dalam menulis naskah drama dalamkategori baik dan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.2.3.4 Tanggung Jawab Siswa dalam Tugas Menulis Naskah Drama 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

meningkatnya tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas menulis naskah 

drama yaitu 19 siswa atau 73,07% pada siklus I meningkat menjadi 24 siswa atau 

92,31% pada siklus II. Sikap tanggung jawab siswa selain dalam kegiatan menulis 

naskah drama juga terlihat pada saat memberikan penilaian terhadap teman lain. 

Dalam kegiatan observasi pada siklus II ini, guru mengamati perilaku siswa saat 

melakukan kegiatan menulis naskah drama dan memberikan penilaian terhadap 

teman lain mengenai hasil naskah drama yang telah merka buat. Siswa terlihat 

sudah dapat memberikan penilaian dengan benar dan objektif. Berdasarkan jurnal 

guru, sebagian besar siswa telah menunjukkan tanggung jawabnya untuk 
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mengerjakan tugas dalam menulis naskah drama pada siklus II melebihi sikap 

tanggung jaawab pada siklus I. Selain observasi, dalam jurnal guru juga 

menguraikan tentang perubahan perilaku siswa pada proses pembelajaran menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing siklus II ini, khususnya perilaku kejujuran siswa saat 

memberikan penilaian terhadap teman lain. Guru menguraikan perilaku siswa ke 

dalam jurnal guru, yaitu saat siswa melakukan kegiatan penilaian, siswa yang 

pada siklus I belum mampu memberikan penilaian dengan benar dan objektif atau 

sesuai dengan kenyataan, pada siklus II ini terjadi peningkatan rasa tanggungjab 

dan kejujuran siswa dalam melakukan penilaian terhadap hasil teman lainnya 

dengan memberikan penilaian dengan lebih benar dan lebih objektif.  Selain dari 

observasi dan catatan harian guru, tanggung jawab siswa dalam menulis naskah 

drama juga terlihat pada hasil dokumentasi foto siklus II. 

 

Gambar 24 Tanggung Jawab Siswa Siklus II 

Dari hasil dokumentasi foto pada siklus II ini terlihat siswa sudah 

memiliki sikap tanggung jawab dalam menulis naskah drama, namun masih ada 
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sedikit siswa yang tampak kurang bertanggung jawab dalam melakukan proses 

menulis naskah drama. Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes 

yaitu observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto siklus II 

menunjukkan tanggung jawab siswa dalam menulis naskah drama sudah baik dan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus II. 

 

4.1.2.4 Refleksi Hasil Penelitian Siklus II 

Pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing yang diberikan guru pada siklus II 

sudah dapat diikuti siswa dengan baik. Peningkatan hasil belajar siklus II 

diwujudkan dengan adanya perubahan pada proses belajar dan perilaku siswa 

pada pembelajaran menulis naskah drama, yaitu (1) siswa sangat antusias dan 

serius ketika guru melakukan apersepsi dan menjelaskan materi, (2) siswa sudah 

aktif dalam memberikan pendapat dan mengajukan pertanyaan kepada guru 

apabila ada kesulitan yang dialami, (3) aktivitas tanya jawab juga berjalan dengan 

lancar dan tertib, (4) pada saat guru memberikan bimbingan berupa contoh naskah 

drama, siswa sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari naskah drama 

tersebut. Siswa berebut untuk menjawab pertanyaan dari guru mengenai tiap 

unsur dari naskah drama, (5) aktivitas sumbang saran dari ide gagasan siswa yang 

merupakan penjabaran dari tema juga berjalan dengan baik, (6) siswa dengan 

percaya diri menunjukkan ide gagasan mereka dengan percaya diri, tanpa bertanya 

dengan siswa lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses metode sumbang 

saran dalam pembelajaran menulis naskah drama dapat berjalan lancar sehingga 
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berhasil memudahkan siswa dalam menulis naskah drama dengan suasana belajar 

yang lebih kondusif. 

Berdasarkan data tes yang diperoleh pada siklus II, skor rata-rata siswa 

secara klasikal meningkat dari 68.27 pada siklus I dengan kategori cukup menjadi 

80.77 pada siklus II dengan kategori baik. Dari pencapaian nilai rata-rata kelas 

siklus I dan siklus II ini diperoleh peningkatan sebesar 12.50 atau 18.31%. 

Apabila dilihat dari perolehan skor tiap aspek pada setiap tes, siswa telah 

mencapai hasil yang memuaskan. Pada aspek babak pada siklus I mencapai rata-

rata 80.00 dan setelah dilakukan pembelajaran siklus II skor rata-rata mencapai 

85.08 meningkat 5.08 atau sebesar 6.35%. Pada aspek unsur-unsur  naskah drama 

skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I mencapai 78,46 dan setelah 

pembelajaran siklus II mencapai 83.07, meningkat 4.61 atau sebesar 5.87%. Pada 

aspek konflik skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I mencapai 56.15 dan 

setelah pembelajaran siklus II mencapai 76.15, meningkat 20.00 atau sebesar 

35.62%. Pada aspek kaidah penulisan naskah drama skor rata-rata yang diperoleh 

pada siklus I mencapai 58.46 dan setelah pembelajaran siklus II mencapai 80.77, 

meningkat 22.31 atau sebesar 38.16%. 

Pembelajaran siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. Pada siklus I 

menemukan kesulitan seperti menentukan babak, unsur-unsur naskah drama, 

konflik, dan kaidah penulisan naskah drama dapat teratasi pada siklus II dengan 

bimbingan yang lebih intensif yang diberikan oleh guru. Pada siklus II guru 

memberikan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat mengikuti 

pembelajaran. Pendekatan komunikatif yang digunakan guru menjadikan 
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pembelajaran tidak menegangkan dan lebih menyenangkan. Dari hasil jurnal 

siswa dan wawancara siklus II, terlihat adanya peningkatan. Pada siklus I, siswa 

merasa senang dengan pembelajaran, pada siklus II mereka lebih merasa senang, 

antusias dan tertarik. Berdasarkan hasil dokumentasi, pada siklus II siswa lebih 

serius dan antusias mengikuti pembelajaran. Pada siklus I, siswa masih kurang 

kurang aktif dan kurang percaya diri, pada siklus II mereka menjadi lebih aktif 

bertanya dan lebih percaya diri. Siswa sudah berani mengajukan pertanyaan 

kepada guru, melontarkan ide gagasan, dan memberikan pendapat terhadap hasil 

naskah drama yang dibahas guru di depan kelas sebagai konfirmasi dalam 

pebelajaran menulis naskah drama. Perilaku positif yang dilakukan siswa 

menjadikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Hal ini dijelaskan 

dalam pendapat siswa yang mengatakan bahwa kegiatan menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing yang telah dilakukan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

baru tentang menulis naskah drama. Hal ini menunjukkan timbulnya semangat 

belajar pada siswa sehingga mampu meningkatkan keterampilan menulis naskah 

drama. Siswa bersungguh-sungguh dan serius dalam pembelajaran. Situasi dan 

susasana di lingkungan belajar juga lebih terkendali. Siswa sudah tidak terlihat 

bergurau, berbicara dengan teman yang lain, dan melakukan kegiatan yang 

mengganggu proses pembelajaran seperti pada siklus I. 

Berdasarkan hasil tes dan nontes siswa dalam pembelajaran menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing secara keseluruhan menunjukkan bahwa siswa tertarik dengan 
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pembelajaran menulis naskah drama. Penggunaan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing yang digunakan memudahkan 

siswa untuk menulis naskah drama dan pembelajaran seperti ini merupakan 

pengalaman pertama bagi siswa dalam menulis naskah drama. Dari hasil tes dan 

nontes yang telah dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak pada siklus II tersebut telah berhasil sehingga tidak perlu lagi 

dilakukan pelaksanaan siklus berikutnya. 

4.2   Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing ini didasarkan pada 

siklus I dan hasil tindakan siklus II. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

melalui dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian 

meliputi proses pembelajaran keterampilan menulis naskah drama, peningkatan 

keterampilan menulis naskah drama, dan perubahan tingkah laku siswa setelah 

dilakukan pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing.  

Pembahasan proses pembelajaran mencakup segala aktivitas di kelas 

ketika pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Peningkatan keterampilan menulis 

naskah drama siswa dapat dilihat dari hasil tes siklus I dan siklus II, sedangkan 

perubahan tingkah laku siswa setelah dilakukan pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 
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terbimbing dapat dilihat dari hasil nontes siklus I dan siklus II. Berikut 

pembahasan berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II. 

4.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Siklus I dan II  

Proses pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing antara lain: (1) 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

naskah drama, (2) Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari 

tema, (3) intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah 

drama, (4) intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) 

intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama, (6) kondusif atau tidaknya 

kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu babak secara individu, (7) 

terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan 

saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil proses pembelajaran menulis naskah drama siswa dari kedua 

siklus tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 22 Hasil Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Siklus I dan II 

 

Aspek yang diamati 

Rata-rata skor  

Peningkatan 

       (%) 
Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 

1. intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa 

untuk menulis naskah drama 

23 88.46 25 96.15 7.69 

2.  intensifnya proses siswa  dalam 

menemukan ide gagasan dari tema 

19 73.07 24 92.30 19.23 

3. intensifnya proses siswa dalam 

menentukan unsur-unsur dari naskah 

21 80.76 25 96.15 15.39 
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drama 

4. intensifnya proses siswa menulis 

naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing 

19 73.07 26 100 26.93 

5. intensifnya proses siswa dalam 

menulis naskah drama satu babak 

dengan memperhatikan kaidah 

penulisan naskah drama 

20 76.92 25 96.15 19.23 

6.  kondusif atau tidaknya kondisi 

siswa saat proses menulis naskah 

drama satu babak secara individu 

23 88.46 24 92.30 3.84 

7. terbangunnya suasana yang reflektif 

sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa 

yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran 

 

22 84.61 26 100 15.39 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui proses pembelajaran dalam 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing  meningkat dari siklus I ke siklus 

II. Dalam pembelajaran menulis naskah drama pada siklus I tercatat 23 siswa atau 

88.46% siswa berminat untuk menulis naskah drama, dan pada siklus II 

mengalami peningkatan 7.69% menjadi 25 siswa atau 96,15%, proses siswa  

dalam menemukan ide gagasan dari tema pada siklus I tercatat 19 siswa atau 

73.07 meningkat pada siklus II meningkat 19.23 % menjadi 24 siswa atau sebesar 

92.30%, proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama siklus I 

tercatat 21 siswa atau 80.76% meningkat sebesar 15.39 % menjadi 25 siswa atau 

sebesar 96.15%, proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing siklus I 
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tercatat 19 siswa atau 73.07 meningkat pada siklus II sebanyak 26.93% menjai 26 

siswa atau sebesar 100%, proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak 

dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama siklus I  tercatat 20 siswa 

atau 76.92 % meningkat pada siklus II sebanyak 19.23 menjadi 25 siswa atau 

sebesar 96.15%,  Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menulis 

naskah drama satu babak secara individu pada siklus I tercatat 23 siswa atau 

88.46% meningkat pada siklus II sebanyak 3.84% menjadi 24 siswa atau sebesar 

92.30%, dan  terbangunnya suasana yang reflektif sehingga guru bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan 

setelah proses pembelajaran  siklus I tercatat 22 siswa atau 84.61% meningkat 

sebanyak 15.39% pada siklus II menjadi 26 siswa atau sebesar 100%. 

4.2.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat-Minat Siswa 

Untuk Menulis Naskah Drama  

Berdasarkan hasil observasi tentang proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama pada siklus I tercatat 23 

siswa atau 88.46% siswa berminat untuk menulis naskah drama, dan pada siklus II 

mengalami peningkatan 7.69% menjadi 25 siswa atau 96,15%. Pada siklus I 

masih terdapat siswa yang asyik sendiri saat guru melakukan apersepsi dan 

menumbuhkan minat kepada siswa, sedangkan pada siklus II ini hampir seluruh 

siswa sudah menunjukkan keantusiasan ketika guru melakukan apersepsi tentang 

menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing. Pada siklus II siswa juga sudah memperhatikan dengan 

seksama apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa juga sangat antusias ketika guru 
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membacakan hasil siklus I dan menjelaskan kekurangan siklus I. Siswa juga 

bersemangat ketika guru menumbuhkan minat siswa dan mengondisikan siswa 

untuk siap melakukan pembelajaran menulis naskah drama. Hal tersebut 

menunjukka bahwa siswa menunjukkan peningkatan dalam proses penumbuhan 

minat siswa menulis naskah drama. 

Berdasarkan hasil catatan harian siswa siklus I dan siklus II menunjukkan 

bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Mereka mengaku senang dengan pembelajaran yang dilakukan karena 

merupakan cara baru dalam pembelajaran menulis naskah drama untuk mereka.  

Hasil wawancara juga digunakan untuk mengetahui minat siswa dalam menulis 

puisi siklus I dan siklus II. Pada siklus I dan siklus II siswa mengatakan bahwa 

mereka sangat berminat dan sangat senang mengikuti pembelajaran menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing karena ini merupakan pengalaman baru bagi mereka menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing. Mereka mampu mengembangkan ide dan gagasan mereka 

menjadi sebuah naskah drama yang unik dan menarik. Dari catatan harian guru 

juga dapat digunakan untuk mengetahui proses internalisasi penumbuhan minat 

siswa. Dari catatan harian guru siklus I dan siklus II, guru menjelaskan bahwa 

suasana saat proses internalisasi penumbuhan minat siswa meningkat dari siklus I 

ke siklus II. Pada siklus II berjalan semakin baik dan lancar dibanding saat siklus I 
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karena keantusiasan dan minat siswa dalam menulis naskah drama semakin 

meningkat. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

Siklus I      Siklus II 

 

Gambar 25 Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siklus I dan siklus II 

Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat bahwa siswa sudah menunjukkan 

sikap yang baik selama proses pembelajaran siklus I dan siklus II. Pada siklus I 

masih ada siswa yang kurang memperhatikan, namun pada siklus II semua siswa 

terlihat sangat tenang dan memperhatikan guru dengan seksama saat kegiatan 
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apersepsi saat guru menumbuhkan minat siswa sehingga proses internalisasi minat 

siswa menulis naskah drama berlangsung intensif. 

Berdasarkan uraian observasi, jurnal siswa, wawancara dan dokumentasi 

foto, dapat diketahui bahwa proses internalisasi penumbuhan minat siswa menulis 

naskah drama siklus I dan siklus II mengalami peningkatan karena hampir seluruh 

siswa bertambah minatnya untuk menulis naskah drama. 

Penelitian ini terlihat siswa sangat antusias ketika guru melakukan proses 

internalisasi pertumbuhan minat siswa dalam menulis naskah drama. Hal ini juga 

senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2011) dengan 

penelitian yang berjudul ”Pembelajaran  Menulis Puisi dengan Menggunakan 

Media Video Realita sosial melalui Metode Braistorming”. Berdasarkan 

penelitian tersebut hasil pada Siklus I meningkat sebesar 14,82% atau 28,38% dari 

nilai rata-ratanya sebesar 79,17 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 12,13 

atau 18,09% dari siklus I yang memiliki nilai rata-rata kondisi awal atau prasiklus 

yang hanya sebesar 52,22. Perubahan sikap dan perilaku siswa  menunjukkan 

perubahan yang positif, siswa lebih menarik dan antusias dalam pembelajaran 

menulis puisi menggunakan media video realita sosial melalui metode 

braistorming sehingga mereka lebih mudah dalam menulis naskah drama.  

Pada penelitian ini, perubahan perilaku yang dialami siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing siklus I dan siklus II terlihat 

pada saat awal proses pembelajaran. Pada awal pembelajaran siswa sudah terlihat 

sangat antusias, ketika guru melakukan apersepsi siswa juga terlihat tenang dan 
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tidak gaduh. Pada pembelajaran menulis naskah drama aspek proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami peningkatan 

perilaku yang lebih positif dan terlihat sangat antusias, siswa selalu menunjukkan 

perubahan perilaku yang positif saat proses pembelajaran berlangsung. 

4.2.1.2   Intensifnya Proses Siswa  dalam Menemukan Ide Gagasan dari 

Tema 

Pembahasan proses siswa dalam menenmukan ide gagasan dari tema 

mengalami peningkatan dari sikllus I ke siklus II. Proses siswa  dalam 

menemukan ide gagasan dari tema pada siklus I tercatat 19 siswa atau 73.07 

meningkat pada siklus II meningkat 19.23 % menjadi 24 siswa atau sebesar 

92.30%. Proses menemukan gagasan dari tema yang dilakukan siswa dapat 

berjalan dengan baik dan keadaan kelas menjadi kondusif. Siswa sudah aktif 

dalam interaksi dengan guru dan siswa berani mengungkapkan ide gagasan yang 

mereka pikirkan. Pada siklus I siswa cukup aktif ketika proses pembelajaran 

berlangsung, sedangkan pada siklus II sebagian besar siswa sudah lebih aktif saat 

kegiatan proses pembelajaran yang sedang berlangsung.  

Pada siklus I, masih ada sebagian siswa yang kebingungan dan malu 

dalam mengemukakan ide gagasan yang sesuai dengan tema sedangkan pada 

siklus II siswa sudah mengalami banyak perubahan yaitu siswa menjadi lebih 

percaya diri dalam mengemukakan ide gagasan dari tema. Selain itu dengan 

adanya contoh ide gagasan yang diberikan guru pada siklus II, maka ide gagasan 

yang ditulis siswa pada lembar kerja menjadi lebih baik yaitu berupa kalimat yang  

sebelumnya pada siklus I hanya berupa potongan kata-kata. 
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Pada siklus I guru masih perlu mengondisikan siswa yang gaduh, 

sedangkan siklus II guru dengan siswa semakin teratur dan proses pembelajaran 

mengemukakan ide gagasan menjadi lebih teratur dan berlangsug kondusif. 

Dalam jurnal guru juga dijelaskan bahwa suasana dan kondisi kelas saat proses 

menemukan ide gagasan siswa mengalami peningkatan terlihat dari kondisi siswa 

yang lebih tertib dan suasana kelas yang lebih tenang. Selain observasi dan 

wawancara, juga terlihat dari dokumentasi foto siklus I dan siklus II. Dokumentasi 

foto berikut menunjukkan bahwa proses menemukan ide gagasan berlangsung 

kondusif. 

Siklus I     Siklus II 
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Gambar 26 Proses Menemukan Ide Gagasan Siklus I Dan Siklus II 

Pada gambar tersebut terlihat proses menemukan ide gagasan siswa 

mengalami peningkatan terlihat dari kondisi siswa yang lebih tertib dan suasana 

kelas yang lebih tenang. Berdasarkan hasil observasi, jurnal siswa, dan 

dokumentasi foto dapat dilihat bahwa proses menemukan ide gagasan dari tema 

pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dari siswa yang kurang aktif 

dan terlihat kebingungan menjadi lebih percaya diri, aktif dan suasana kelas yang 

lebih kondusif. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti siswa sangat antusias. 

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiasih (2007) dalam 

penelitinnya “ peningkatan Keterampilan Menulis Teks Drama Satu Babak 

dengan Teknik Pelatihan Terbimbing dengan Media VCD pada Siswa Kelas VIII 

D SMPN Ungaran”. Berdasarkan analisis data penelitian tersebut, siklus I dan 

siklus II menunjukkan peningkatan nilai rata-rata kelas. Keterampilan menulis 

teks drama siswa pada siklus II meningkat sebesar 20,08% dari siklus I. Rata-rata 

skor kelas tes pada siklus I mencapai 66,58%, sedangkan rata-rata skor kelas tes 

pada siklus II mencapai 79,95 dan sudah memenuhi target penilaian yang 

ditentukan karena termasuk dalam kategori baik. 

Dalam penelitian Setiasih (2007) diuraikan bahwa siswa terlihat begitu 

antusias dalam proses pembelajaran menulis drama. Dengan penggunaan Teknik 

Pelatihan Terbimbing dengan Media VCD dalam pembelajran ini siswa 

mengalami peningkatan dan terlihat begitu memperhatikan ketika guru 

menjelaskan dengan Teknik Pelatihan Terbimbing dengan Media VCD. Siswa 

sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran menulis drama. Dengan 
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demikian, dari penelitian yang menulis teks drama dengan Teknik Pelatihan 

Terbimbing dengan Media VCD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

juga dapat meningkatkan perilaku sosial siswa. Pada penelitian ini, perubahan 

perilaku yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama dengan menggunakan metode sumbang saran dan teknik latihan terbimbing 

siklus I dan siklus II terlihat pada saat awal proses pembelajaran. Pada proses 

pembelajaran siswa sudah terlihat sangat semangat, aktif, dan ketika guru 

melakukan penjelasan tentang proses menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran dan teknik latihan terbimbing juga terlihat tenang dan 

sangat antusias. Dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami peningkatan perilaku 

yang lebih positif dan terlihat sangat antusias dan aktif dalam proses pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran dan teknik 

latihan terbimbing. 

4.2.1.3  Intensifnya Proses Siswa dalam Menentukan Unsur-Unsur dari 

Naskah Drama 

  Proses tanya jawab mengenai unsur-unsur dari contoh naskah drama yang 

diberikan guru berjalan dengan baik. Siswa lebih antusias dalam menemukan 

unsur-unsur dalam naskah drama baru yang diberikan oleh guru. Siswa tertarik 

dengan jalan cerita dalam naskah tersebut, yang membuat siswa dapat lebih 

memahami dari tiap-tiap unsur yang terdapat dari naskah drama sehingga siswa 

dapat menulis naskah drama dengan baik. Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan tentang proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama 

siklus I tercatat 21 siswa atau 80.76% meningkat sebesar 15.39 % menjadi 25 
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siswa atau sebesar 96.15% pada siklus II tercatat 25 siswa atau 96.15%. Siswa 

dapat menemukan unsur-unsur dari contoh naskah drama dengan baik saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada siklus II diberikan contoh naskah drama 

yang berbeda dengan siklus II, agar siswa lebih kreatif dalam berfikir mengaenai 

unsur-unsur yang terdapat dalam naskah drama. Contoh naskah drama pada siklus 

I diberikan naskah drama yang sederhana kemudian pada siklus II diberikan 

naskah drama yang lebih rumit. Hal tersebut dilakukan agar merangsang imajinasi 

siswa dan kemampuan siswa tentang unsur-unsur dari naskah drama agar siswa 

tidak mengalami kesulitan dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama 

yang akan mereka buat. 

Selain observasi dan wawancara, proses menemukan unsur-unsur dari 

contoh naskah drama juga terlihat dari dokumentasi foto.  

Siklus I     Siklus II 

 

Gambar 27 Proses Menemukan Unsur-Unsur Dari Naskah Drama 

Dokumentasi foto tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

menulis naskah drama siklus II berlangsung lebih kondusif disbanding siklus I. 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal siswa, dan dokumentasi foto dapat dilihat 
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bahwa proses menemukan unsur-unsur dari contoh naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing mengalami peningkatan. Pada siklus I siswa masih kebingungan dalam 

menjawab pertanyaan dari guru mengenai unsur-unsur dari naskah drama, 

beberapa siswa malah asyik sendiri mengobrol dengan teman lain. Siswa juga 

masih binging dengan bertanya dengan siswa yang lain. Dengan adanya perbaikan 

pada siklus II dapat dilihat keadaan siswa menjadi lebih tenang. Hal tersebut 

dikarenakan guru memberikan contoh drama yang lebih rumit sehingga siswa 

diharuskan untuk berfikir dan bertanya apabila menemui kesulitan.  

Dalam penelitian Kuat (2008) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Naskah Drama Siswa Kelas XI IPS Sma Bhakti Praja Limping Kab. 

Padang Melalui Teknik Adaptasi Cerpen” memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian Kuat (2008) keterampilan menulis 

drama siswa pada siklus II meningkat sebesar 20,08% dari siklus I. Rata-rata skor 

kelas tes pada siklus I mencapai 66,58%, sedangkan rata-rata skor kelas tes pada 

siklus II mencapai 79,95 dan sudah memenuhi target penilaian yang ditentukan 

karena termasuk dalam kategori baik. Dalam penelitian Kuat (2008) diuraikan 

bahwa siswa terlihat begitu antusias dalam proses pembelajaran menulis naskah 

drama. Dengan penggunaan teknik adaptasi cerpen alam pembelajran ini siswa 

mengalami peningkatan dan terlihat begitu memperhatikan ketika guru 

menjelaskan proses pembelajaran. Pada penelitian mempunyai kemiripan dengan 

penelitian menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

dan teknik latihan terbimbing. Pada proses pembelajaran siswa sudah terlihat 
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sangat semangat, aktif, dan ketika guru melakukan penjelasan tentang proses 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran dan teknik 

latihan terbimbing juga terlihat tenang dan sangat antusias. Pada pembelajaran 

menulis naskah drama proses penjelasan menulis menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran dan teknik latihan terbimbing dapat 

disimpulkan bahwa siswa mengalami peningkatan perilaku yang lebih positif dan 

terlihat sangat antusias, aktif, dan siswa selalu menunjukkan perubahan perilaku 

yang positif saat proses pembelajaran berlangsung. 

4.2.1.4  Intensifnya Proses Siswa Menulis Naskah Drama dengan 

Menggunakan Metode Sumbang Saran (Brainstorming) Dan Teknik Latihan 

Terbimbing 

Intensifnya naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing berlangsung baik. Pada siklus I 

siswa masih banyak yang kebingungan mengenai langkah-langkah dari 

pembelajaran tersebut karena hal tersebut merupakan hal yang baru bagi mereka. 

Pada siklus II sudah terdapat perubahan yang signifikan dengan adanya siswa 

yang lebih aktif dan suasana kelas yang lebih kondusif. Hal tersebut dikarenakan 

adanya perbaikan yang dilakukan oleh guru pada siklus II dengan guru lebih pelan 

dalam menjelaskah langkah-langkah pembelajaran dan memastikan semua siswa 

mengerti dari langkah-langkah tersebut dengan lebih meminta bertanya apabila 

mengalami kesulitan. 

Proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing siklus I tercatat 19 
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siswa atau 73.07 meningkat pada siklus II sebanyak 26.93% menjai 26 siswa atau 

sebesar 100%. Hal tersebut dikatakan sangat berhasil karena semua siswa sudah 

memahami langkah-langkah dari pembelajaran menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing.  

Hasil dokumentasi foto juga dapat digunakan untuk menjelaskan poses 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Hasil dokumentasi foto tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Siklus I     Siklus II 

 

Gambar 28 Proses Menulis Naskah Drama dengan Menggunakan Metode 

Sumbang Saran (Brainstorming) dan Teknik Latihan Terbimbing  

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses menjelaskan pada siklus II 

berlangsung lebih intensif dari siklus I yaitu siswa sangat serius dan bersemangat. 

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian, dan dokumentasi foto siklus II 

menunjukkan bahwa proses siswa menulis naskah drama berjalan lancar 
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disbanding siklus I. Proses penjelasan yang kondusif tentang bagaimana cara 

naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing berjalan baik.  

Peningkatan hasil belajar atau nilai siswa dari siklus I ke siklus II pada 

sebuah kajian menulis puisi dilakukan oleh Komariyah (2006) dalam skripsinya 

yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama dengan 

Pendekatan Kontekstual Komponen Pemodelan Kelas XI IPA 2 MA Al-Asror 

Patemon. Melalui pendekatan kontekstual komponen pemodelan keterampilan 

menulis  naskah drama siswa meningkat . Perubahan sikap dan perilaku siswa  

menunjukkan perubahan yang positif, siswa lebih menarik dan antusias dalam 

pembelajaran menulis naskah drama melalui pendekatan kontekstual komponen 

pemodelan  sehingga mereka lebih mudah dalam menulis naskah drama. 

Perubahan tersebut seperti siswa yang semula kurang malu-malu, kurang 

bersemangat, dan kurang percaya diri, siswa juga tampak lebih aktif, antusias, dan 

berani, dan lebih percaya diri dalam memaparkan hasil puisinya di depan kelas. 

Pada penelitian ini, perubahan perilaku yang dialami siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

dan teknik latihan terbimbing siklus I dan siklus II merupakan peningkatan dalam 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa selalu menunjukkan 

perubahan perilaku yang positif. 

 Dapat disimpilkan penelitian yang dilakukan Komariyah (2006) dalam 

skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama 

dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Pemodelan Kelas XI IPA 2 MA Al-
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Asror Patemon sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

“peningkatan keterampilan menulis naskah drama menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing yaitu dengan metode terbaru  

mampu meningkatakan proses pembelajaran dan mampu meningkatakan 

perubahan perilaku siswa dalam aspek keberanian dan kepercayaan diri siswa 

dalam membacakan hasil puisi di depan kelas dengan cukup antusias dan lancar. 

4.2.1.5  Kondusif Atau Tidaknya Kondisi Siswa saat Proses Menulis Naskah 

Drama Satu Babak Secara Individu 

Hasil observasi tentang kondisi saat siswa menulis naskah drama satu 

babak secara individu pada siklud II menunjukkan sikap yang lebih baik 

disbanding siklus I. Siswa lebih serius dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

siswa menunjukan tanggung jawab mereka saat menulis naskah drama secara 

individu dengan percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri dan tertanam 

motivasi dari guru bahwa setiap hasil karya setiap siswa mempunyai keunikan dan 

ciri khas tersendiri. Suasana kelas lebih terlihat tenang karena tidak ada siswa 

yang berjalan ke meja teman yang lain ataupun terlihat berbicara dengan siswa 

lain. Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu 

babak secara individu pada siklus I tercatat 23 siswa atau 88.46% meningkat pada 

siklus II sebanyak 3.84% menjadi 24 siswa atau sebesar 92.30%,. Dari jurnal guru 

juga dijelaskan bahwa kondisi siswa saat menulis naskah drama berlangsung 

sangat kondusif dengan terlihat siswa yang tenang dalam proses penulisan naskah 

drama satu babak. 
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Selain hasil observasi dan jurnal siswa, kondisi siswa saat menulis naskah 

drama satu babak secara individu kelas juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil 

dokumentasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi saat menulis naskah 

drama satu babak secara individu berlangsung  kondusif.  Hasil dokumentasi foto 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Siklus I     Siklus II 

 

Gambar 29 Proses Menulis Naskah Drama Satu Babak Secara Individu 

Hasil dokumentasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi saat siswa 

menulis naskah drama satu babak secara individu berlangsung lebih kondusif dari 

siklus I. Pada siklus II ini siswa lebih tenang dan percaya diri sehingga suasana 

kelas menjadi lebih kondusif.  

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian, dan dokumentasi foto siklus II 

menunjukkan bahwa proses siswa menulis naskah drama berjalan lancar 

disbanding siklus I. Proses penjelasan yang kondusif tentang bagaimana cara 

siswa menulis naskah drama satu babak secara individu berjalan baik.  



 

 
 

179 

Peningkatan hasil belajar atau nilai siswa dari siklus I ke siklus II pada 

sebuah kajian menulis puisi dilakukan oleh Komariyah (2006) dalam skripsinya 

yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama dengan 

Pendekatan Kontekstual Komponen Pemodelan Kelas XI IPA 2 MA Al-Asror 

Patemon. Melalui pendekatan kontekstual komponen pemodelan keterampilan 

menulis  naskah drama siswa meningkat . Perubahan sikap dan perilaku siswa  

menunjukkan perubahan yang positif, siswa lebih menarik dan antusias dalam 

pembelajaran menulis naskah drama melalui pendekatan kontekstual komponen 

pemodelan  sehingga mereka lebih mudah dalam menulis naskah drama. 

Perubahan tersebut seperti siswa yang masih kebingungan dalam menulis naskah 

drama satu babak, siswa kebingungan dalam menentukkan unsur instrinsik naskah 

drama. Pada siklus II sudah mengalami banyak perubahan dengan kepercayaan 

diri siswa yang tinggi terhadap hasil pekerjaan mereka. Hal tersebut dikarenakan 

pada siklus II guru melakukan perbaikan yaitu dengan memberikan naskah drama 

yang lebih menarik dan penjelasan guru yang lebih mendetail mengenai unsur-

unsur naskah drama tersebut. Dalam proses pembelajaran siswa selalu 

menunjukkan perubahan perilaku yang positif. 

 Dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan Komariyah (2006) dalam 

skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama 

dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Pemodelan Kelas XI IPA 2 MA Al-

Asror Patemon sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

“peningkatan keterampilan menulis naskah drama menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing yaitu dengan metode terbaru  
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mampu meningkatakan proses pembelajaran dan mampu meningkatakan 

perubahan perilaku siswa dalam aspek keberanian dan kepercayaan diri siswa 

dalam membacakan hasil puisi di depan kelas dengan cukup antusias dan lancar. 

 

4.2.1.6  Terbangunnya Suasana Reflektif ketika Kegiatan Refleksi 

Kegiatan refleksi berguna untuk menyadarkan siswa akan kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. terbangunnya suasana yang reflektif sehingga guru bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan 

setelah proses pembelajaran  siklus I tercatat 22 siswa atau 84.61% meningkat 

sebanyak 15.39% pada siklus II menjadi 26 siswa atau sebesar 100%. Tahap ini 

merupakan tahap terakhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung. Siswa dan guru bersama-sama 

melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa memahami 

pembelajaran pada saat itu. Refleksi dan evaluasi berperan penting karena pada 

kegiatan ini guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa ketika siswa 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Pada saat kegiatan refleksi siklus 

II, suasana berlangsung sangat reflektif. Hal tersebut hampir sama dengan siklus I. 

Siswa dengan seksama memperhatikan penjelasan guru tentang seluruh proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa menyadari kekurangan saat 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Pada saat kegiatan refleksi siklus II, suasana berlangsung sangat 
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reflektif. Siswa dengan sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan guru tentang 

seluruh proses pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa menyadari 

kekurangan saat pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah 

proses pembelajaran. Semua siswa dapat mengungkapkan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

proses terakhir pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing siklus II 

berlangsung lebih reflektif disbanding siklus I. 

Dari jurnal guru juga dapat diketahui bahwa saat proses kegiatan refleksi, 

suasana kelas berlangsung sangat reflektif yaitu hampir semua siswa 

memperhatikan penjelasan guru. Selain observasi dan jurnal guru, terbangunnya 

suasana yang reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran juga dapat 

diketahui melalui catatan harian siswa. Aspek terbangunnya suasana yang reflektif 

saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran berisi tentang kesan dan saran 

siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Sebagian besar siswa mengungkapkan bahwa mereka sangat tertarik 

dan senang dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing yang digunakan pada pembelajaran menulis naskah drama. Perasaan 

puas setelah mengikuti pembelajaran juga diungkapkan siswa karena bimbingan 

yang diberikan guru apabila mereka mengalami kesulitan sehingga semakin 

paham pada materi menulis naskah drama. Saran yang diberikan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran adalah agar guru lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. 
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Hasil wawancara juga enunjukkan bahwa proses pembelajaran menulis naskah 

drama dengan menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing lebih menyenangkan dari pembelajaran ceramah biasa yag 

dilakukan oleh guru sebelumnya. 

Selain observasi, jurnal siswa, jurnal guru, dan wawancara, kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran dapat dilihat dari dokumentasi foto. 

Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

Siklus I     Siklus II. 

 

Gambar 30 Proses Kegiatan Refleksi Siswa  

Dari hasil dokumentasi foto dapat memperlihatkan terbangunnya suasana 

yang reflektif saat kegiatan refleksi. Berdasarkan hasil observasi, jurnal, dan 

dokumentasi foto pada siklus II terlihat bahwa proses kegiatan refleksi pada siklus 

I dan siklus II berlangsung sangat reflektif sehingga proses pembelajaran 

berlangsung dengan baik. Pada siklus II secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa dalam proses pembelajaran menulis naskah drama meggunakan metode 
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sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing berlangsung baik 

dan semua mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus I dan II 

Hasil tes keterampilan menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing berupa nilai rata-

rata masing-masing aspek pada siklus I dan siklus II, yang direkap dan dihitung 

untuk mengetahui peningkatan menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing. Peningkatan hasil 

tes menulis puisi dapat dilihat pada tabel 26 berikut. 

Tabel 23. Hasil Tes Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus I dan Siklus 

II 

No  Aspek Penilaian Rata-Rata Skor 

Kelas 

Peningkatan 

Siklus I Siklus II SII-SI Persen (%) 

1. Babak  80.00 85.08 5.08 6.35 

2. Unsur-unsur naskah 

drama 

78.46 83.07 4.61 5.87 

3. Konflik  56.15 76.15 20.00 35.62 

4. Kaidah penulisan naskah 

drama 

58.46 80.77 22.31 38.16 

Nilai Rata-Rata Klasikal 68.27 80.77 12.50 18.31 

 

Berdasarkan Tabel 23 tersebut secara klasikal dapat diketahui hasil tes 

keterampilan menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing mengalami peningkatan dari siklus 

I ke siklus II sebesar 12.50atau 18.31% yaitu dari nilai rata-rata kelas pada siklus I 

sebesar 68.27 menjadi 80.77 pada siklus II. Hasil tes keterampilan menulis naskah 
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drama satu babak siklus I dan siklus II dapat dijelaskan bahwa keterampilan 

menulis naskah drama satu babak pada tiap aspek mengalami peningkatan. Rata-

rata skor pada aspek babak pada siklus I mencapai rata-rata 80.00 dan setelah 

dilakukan pembelajaran siklus II skor rata-rata mencapai 85.08 meningkat 5.08 

atau sebesar 6.35%. Pada aspek unsur-unsur  naskah drama skor rata-rata yang 

diperoleh pada siklus I mencapai 78,46 dan setelah pembelajaran siklus II 

mencapai 83.07, meningkat 4.61 atau sebesar 5.87%. Pada aspek konflik skor 

rata-rata yang diperoleh pada siklus I mencapai 56.15 dan setelah pembelajaran 

siklus II mencapai 76.15, meningkat 20.00 atau sebesar 35.62%. Pada aspek 

kaidah penulisan naskah drama skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I 

mencapai 58.46 dan setelah pembelajaran siklus II mencapai 80.77, meningkat 

22.31 atau sebesar 38.16%. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peningkatan 

hasil tes menulis naskah drama dari siklus I ke siklus II disajikan dalam diagram 

batang berikut ini. 
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Gambar 31 Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Siklus I ke 

Siklus II 

Peningkatan hasil belajar atau nilai siswa dari siklus I  ke siklus II pada 

sebuah kajian menulis naskah drama dilakukan oleh Setiasih (2007) dalam 

skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Drama Satu 

Babak Dengan Teknik Pelatihan Terbimbing Dan Media VCD pada Siswa Kelas 

VIII D Smpn 3 Ungaran”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terbukti 

keterampilan menulis naskah drama siswa meningkat setelah menggunakan teknik 

pelatihan terbimbing dan media VCD. Hasil pada Siklus I meningkat sdari nilai 

rata-ratanya sebesar 79,17 yang berarti mengalami peningkatan dari siklus I yang 

memiliki nilai rata-rata kondisi awal atau prasiklus yang hanya sebesar 52,22. 

Pada penelitian ini siklus I nilai rata-rata kelas 69.51 dan mengalami peningkatan 

83.06 pada siklus II. Penelitian lain tentang menulis naskah drama dilakukan oleh 

Kuat (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Menulis Naskah Drama Siswa Kelas 

XI IPS Sma Bhakti Praja Limpang Kab. Padang Melalui Teknik Adaptasi 

Cerpen”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terbukti keterampilan menulis 

siswa meningkat setelah pembelajaran menggunakan teknik adaptasi cerpen. Pada 

tindakan siklus I nilai rata-rata menulis naskah  drama adalah 59,63 dan 

mengalami peningkatan sebesar 21,38% menjadi 72,38 pada tindakan siklus II. 

Perbandingan penelitian yang dilakukan Kuat  (2008) dan penelitian ini terletak 

pada meningkatnya nilai rata-rata dan perubahan perilaku setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan teknik adaptasi cerpen. Nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa siklus I pada penelitian Kuat sebesar 59,63. Pada siklus II nilai 
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rata-rata sebesar 72,38, dengan demikian mengalami peningkatan sebesar 21,38%, 

sedangkan pada penelitian ini siklus I nilai rata-rata kelas 69.51 dan mengalami 

peningkatan menjadi 83.06 pada siklus II.  

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing dapat 

membantu siswa dalam menulis naskah drama. Hal ini terbukti dengan adanya 

hasil tes yang termasuk kategori baik. Nilai rata-rata pada siklus I 68.27 atau 

dalam kategori cukup dan belum mencapai KKM yang telah ditentukan. Pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 12.50 atau 18.31% menjadi 80.77. 

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Siklus I dan II 

Peningkatan keterampilan menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing disertai pula 

perubahan perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. Hasil observasi, wawancara, 

jurnal siswa, dan dokumentasi foto pada siklus I menunjukkan bahwa masih ada 

sebagian siswa yang menunjukkan perilaku negatif. Perilaku negatif tersebut 

antara lain siswa belum menunjukkan sikap antusias, kurang aktif dalam kegiatan 

tanya jawab atau mengemukakan pendapat, bercanda dengan teman dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru, kurang tanggung jawab dan kurang jujur dalam 

memberikan penilaian terhadap hasil presentasi teman lain, dan kurang 

menghargai dan mengapresiasi teman yang sedang memaparkan hasil naskah 

drama di depan kelas. Akan tetapi, pada siklus II perilaku siswa mengalami 

perubahan yang signifikan. Siswa mampu menunjukkan sikap antusias selama 

proses pembelajaran sehingga menciptakan suasana kelas yang kondusif dan 
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menyenangkan. Siswa aktif dalam setiap proses pembelajaran. Siswa yang 

bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru semakin 

berkurang. Kejujuran siswa lebih meningkat pada proses menilai hasil pemaparan 

siswa lain. Perubahan perilaku siswa dijelaskan pada Tabel 24 berikut. 

Tabel 24 Perilaku Siswa Siklus I Dan Siklus II 

Aspek yang diamati 

Rata-rata Skor 
Peningkatan 

(%) 
Siklus I Siklus II 

F % F % 

1. Keantusiasan siswa saat 

mengikuti proses pembelajaran. 
22 84,61 24 92,31 7,7 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, 

bertanya, dan menjawab 

pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru. 

20 76,92 24 92,31 15,39 

3. Kemandirian siswa dalam 

menulis naskah drama. 
18 69,23 25 96,15 26,92 

4. Tanggung jawab siswa dalam 

tugas menulis naskah drama. 
19 73,07 24 92,31 19,24 

 

Berdasarkan Tabel 24 diketahui sebagian siswa menunjukkan peningkatan 

sikap positif dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing dari siklus I ke 

siklus II. Dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan strategi 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing siklus I 

tercatat 22 siswa atau 84,61% menunjukkan sikap antusias dan mengalami 

peningkatan pada siklus II sebesar 7,7% yaitu menjadi 24 siswa atau 92,31%, 

pada siklus I tercatat 20 siswa atau 76,92% aktif dalam pembelajaran dan 

mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 15,39% menjadi 24 siswa atau 

92,31%, pada siklus I terdapat 18 siswa atau 69,23% siswa mandiri dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru dan mengalami peningkatan di siklus II 
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sebesar 26,92 menjadi 25 siswa atau 96,15%, pada siklus I tercatat 19 siswa atau 

73,07% bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru 

dan meningkat pada siklus II sebesar 19,24% menjadi 24 siswa atau 92,31%. 

4.2.3.1 Keantusiasan Siswa Saat Mengikuti Proses Pembelajaran 

Hasil observasi tentang keantusiasan siswa pada saat pembelajaran 

menulis naskah drama siklus I menunjukkan 22 siswa atau 84,61% antusias 

mengikuti pembelajaran dan mengalami peningkatan 7,7% pada siklus II yaitu 

menjadi 24 siswa atau 92,31% antusias mengikuti pembelajaran. Pada siklus I 

hanya sebagian siswa yang terlihat antusias saat pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing, masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan guru, mereka 

asyik mengobrol sendiri dengan teman dan bermalas-malasan. Pada siklus II 

mengalami peningkatan yaitu sebagian besar siswa telah siap mengikuti 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari keantusiasan siswa dalam memperhatikan 

guru dengan seksama saat guru menumbuhkan minat untuk menulis naskah drama 

dan saat guru menjelaskan materi pembelajaran tentang menulis naskah drama. 

Hanya sebagian kecil siswa yang kurang memperhatikan guru. Pelaksanaan 

pembelajaran dapat dikatakan berlangsung lancar dan kondusif. Pada saat guru 

menyuruh siswa memberikan ide gagasan siswa menunjukan sikap sangat antusia 

dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Kesiapan dan sikap siswa dalam 

menunjukan keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing sudah termasuk dalam kategori baik. 
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Berdasarkan hasil observasi, keantusiasan siswa pada pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing dapat dilihat dari awal sampai akhir 

pembelajaran berlangsung. Keantusiasan siswa pada proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis naskah drama lebih tampak dari 

pada siklus I beberapa siswa masih menunjukan sikap bermalas-malasan dalam 

mendengarkan penjelasan dari guru. Peningkatan terjadi pada siklus II yaitu siswa 

lebih mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi 

menulis naskah drama. Pada saat guru meminta siswa untuk memberikan 

pendapat tentang unsure-unsur intrinsik naskah drama yang akan mereka buat, 

siswa menunjukan peningkatan sikap antusias pada siklus II dibanding dengan 

siklus I. Mereka dengan segera melakukan apa yang telah diperintahkan. Kesiapan 

dan perhatian siswa dalam menunjukkan keantusiasan terhadap materi 

pembelajaran yang disampaikan termasuk dalam kategori baik. 

Keantusiasan siswa dapat diketahui juga melalui hasil wawancara. Hampir 

sama dengan siklus I, hasil wawancara kepada siswa pada siklus II mengenai 

keantusiasan siswa saat siswa mengikuti kegiatan pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing yaitu, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi mengemukakan bahwa 

dia sangat antusias dan sangat tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan 

sehingga dia sangat memperhatikan seluruh proses pembelajaran dengan seksama. 

Siswa yang mendapatkan nilai sedang mengemukakan bahwa dia sangat antusias 

dan sangat tertarik dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan, dia 
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menjelaskan bahwa dia memperhatikan guru selama proses pembelajaran, dan dia 

mengakui bahwa dia lebih dapat memahami dalam menentukan konflik yang 

terdapat pada naskah drama dan dalam menerapkan penulisan kaidah naskah 

drama yang baik dan benar, dan perhatiannya sudah termasuk dalam kategori 

baik. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai rendah menjelaskan bahwa dia 

sangat senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan namun terkadang masih 

bergurau dengan teman dan kurang memperhatikan guru saat proses pembelajaran 

berlangsung sehingga hasil belajar yang didapat siswa tersebut menjadi kurang 

optimal dan hanya mendapat nilai sesuai dengan batas KKM. Selain 

menggunakan pedoman observasi dan wawancara, instrumen lain yang digunakan 

untuk mengetahui perubahan perilaku keantusiasan siswa adalah catatan harian 

siswa. Dalam catatan harian siswa, siswa mengaku senang dan antusias dengan 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa telah memperhatikan seluruh proses pembelajaran dengan baik sehingga 

mereka menikmati pembelajaran tersebut. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II juga dapat diketahui 

tentang keantusiasan siswa dalam menulis naskah drama. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan dokumentasi foto berikut. 

 

 

Siklus I     Siklus II 
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Gambar 32 Keantusiasan Siswa Siklus I dan II 

Pada siklus I masih ada beberapa siswa yang kurang menunjukkan 

keantusiasannya, namun pada siklus II keantusiasan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru selama proses pembelajaran sudah baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes yaitu observasi, jurnal siswa 

dan guru, wawancara, dan dokumentasi foto menunjukkan keantusiasan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode 
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sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing sudah baik dan 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Senada dengan hasil perubahan perilaku siswa pada penelitian yang dilakukan 

peneliti, Setiasih (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Drama Satu Babak dengan Teknik Pelatihan 

Terbimbing dan Media VCD pada Siswa Kelas VIII D SMP N 3 Ungaran” juga 

menunjukkan pada siklus II adanya perubahan perilaku menjadi lebih positif pada 

aspek keantusiasan siswa yakni siswa lebih semangat dan antusias dalam 

pembelajaran. Ketika guru menjelaskan materi pembelajaran siswa lebih 

memperhatikan dengan baik tanpa ada kegiatan lain yang dilakukan siswa. Pada 

siklus I masih ada siswa yang tidak memeperhatikan penjelasan guru dengan baik. 

hal ini karena kebiasan siswa yang masih suka berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya. Namun, pada siklus II sudah tidak ada lagi siswa yang berbicara 

sendiri dengan teman ataupun ramai sendiri dibelakang. Keantusiasan siswa sudah 

terfokus pada pembelajaran. Berdasarkan uraian perbandingan hasil penelitian ini 

dengan hasil penelitian Setiasih (2007) membuktikan adanya peningkatan 

perhatian siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dalam perubahan perilaku aspek keantusiasan siswa berjalan dengan 

baik dan mengalami peningkatan. Siswa cenderung lebih bersikap lebih positif, 

lebih antusias, dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

4.2.3.2 Keaktifan Siswa Dalam Merespon, Bertanya, dan Menjawab 

Pertanyaan yang Disampaikan Oleh Guru 
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Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan siswa pada saat 

proses pembelajaran menulis naskah drama dengan tema persahabatan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing berlangsung baik dan meningkat dari siklus I yang hanya 20 siswa 

atau 76,92% meningkat sebesar 15,39% menjadi 24 siswa atau 92,31% aktif 

dalam pembelajaran pada siklus II. Dibandingkan dengan siklus I, pada siklus II 

sebagian besar siswa terlihat lebih aktif dalam mengemukakan pendapat, 

merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. 

Siswa sudah cukup aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan dari 

guru saat awal pembelajaran. Saat guru menyampaikan materi siswa juga lebih 

cepat merespon apa yang disampaikan guru dengan baik, dan ketika siswa merasa 

kesulitan selama proses pembelajaran, siswa juga lebih aktif bertanya kepada 

guru. 

Hasil observasi kegiatan menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing mengalami 

peningkatan dari siklus I dibandingkan dengan siklus II, yaitu sebagian besar 

siswa sudah menunjukkan keaktifannya selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada proses intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minta siswa untuk 

menulis naskah drama guru mulai melakukan interaksi tanya jawab dengan siswa 

yang berkaitan dengan menulis naskah drama. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang menggali ingatan siswa tentang pembelajaran menulis naskah 

drama yang telah dilakukan pada siklus I. Sebagian besar siswa tampak aktif 

menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru secara klasikal.  
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Proses tanya jawab siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 

naskah drama juga berlangsung dengan suasana yang aktif dan penuh semangat. 

Penerapan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

turut mendorong siswa dalam proses berimajinasi. Keaktifan siswa saat proses 

menulis naskah drama sesuai dengan lima aspek yaitu babak, unsur intrinsik,  

konflik, dan kaidah penulisan naskah drama dapat dikategorikan baik. 

Pada proses menulis naskah drama siswa lebih aktif bertanya mengenai 

pemilihan ide gagasan mengenai tema yang telah ditentukan. Pada kedua proses 

ini, guru membimbing siswa dan menjelaskan jika ada siswa mengalami kesulitan. 

Pada siklus II guru memberikan bimbingan dalam penulisan ide gagasan dengan 

memberikan cara penulisan ide gagasan dalam bentuk kalimat, tidak seperti siklus 

I yang hanya dibuat dalam bentuk kata-kata.  Keaktifan siswa juga dapat diketahui 

dari catatan harian guru. Dari catatan guru mengalami peningkatan dari siklus I 

dibandingkan dengan siklus II. Pada siklus II siswa sudah cukup aktif dalam 

pembelajaran. Ketika guru menjelaskan materi, siswa memperhatikan dengan 

baik.  Selanjutnya, ketika siswa diminta memberikan ide gagasan mengenai tema 

naskah drama, siswa sangat antusias dan merespon baik yaitu secara aktif 

bergantian memberikan idenya masing-masing. Siswa yang pada siklus I masih 

pasif dalam melontarkan pendapat mengalami banyak perubahan pada siklus II. 

Siswa berebut menjawab pertanyaan dari guru dan melontarkan pendapatnya yang 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

dokumentasi foto berikut. 
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Siklus I      Siklus II 

 

Gambar 33 Keaktifan Siswa Siklus I dan II 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II ini, keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran sudah baik. Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan 

instrumen nontes yaitu observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto 

menunjukkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing termasuk dalam kategori baik dan mengalami peningkatan dari siklus I 

ke siklus II. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes 

yaitu observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto siklus I dan siklus 

II menunjukkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah 
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drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II.  

Hasil perubahan perilaku aspek respon siswa pada penelitian yang 

dilakukan peneliti memiliki persamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Kuat (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Menulis Naskah Drama Siswa kelas 

XI IPS SMA Bhakti Praja Limping Kabupaten Bandung melalui Teknik Adaptasi 

Cerpen”. Perubahan perilaku positif yang terjadi yakni siswa lebih siap dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat ketika siswa aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pada siklus I masih ada siswa yang kurang 

aktif, masih ada siswa yang bergurau dengan temannya. Hasil perubahan perilaku 

tersebut membuktikan bahwa keaktifan siswa pada siklus II meningkat. Oleh 

karena itu penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan 

Kuat (2008) sama-sama mampu meningkatkan respon siswa menjadi lebih baik 

daripada sebelumnya. 

4.2.3.3 Kemandirian Siswa Dalam Menulis Naskah Drama 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, aspek kemandirian siswa 

dalam menulis naskah drama meningkat dari 18 siswa atau 69,23 pada siklus I 

menjadi 25 siswa atau 96,15% siswa dikatakan mandiri dalam mengerjakan tugas 

untuk menulis naskah drama pada siklus II. Masing-masing siswa menulis naskah 

drama sesuai dengan tema yang telah ditentukan bersama-sama namun dengan 

kerangka karangan yang telah dibuat sendiri. Kerangka karangan tersebut berdasar 

pada ide-ide gagasan yang telah mereka tulis. Para siswa mengerjakan sendiri 
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perintah menulis naskah drama yang diberikan oleh guru tanpa bekerja sama 

dengan teman lainnya. 

Seperti pada siklus I, pada siklus II berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa siswa yaitu siswa dengan nilai tertinggi dan terendah, mereka secara 

umum mengatakan bahwa pembelajaran menulis naskah drama menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing mudah 

dipahami. Selain mudah dipahami para siswa juga menganggap menulis naskah 

drama menjadi lebih menarik karena menggunakan ide-ide gagasan yang telah 

mereka tentukan sendiri sehingga dari diri mereka sendiri ingin menyelesaikan 

tugas menulis naskah drama secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Selain dari observasi dan wawancara, kemandirian siswa dalam menulis 

naskah drama juga terlihat pada instrumen catatan harian guru. Berdasarkan 

catatan harian guru pada siklus II, diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah 

menunjukan sikap mandiri dalam menulis naskah drama, melebihi jumlah siswa 

pada siklus I, walaupun masih terdapat sedikit siswa yang bertanya kepada teman 

yang lain. Pada siklus I siswa masih banyak yang gaduh dan terlihat suasana kelas 

yang kurang kondusif, tapi pada siklus II dapat dilihat siswa yang lebih 

berkonsentrasi dan serius dalam menulis naskah drama dan suasana kelas yang 

lebih kondusif. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 

 

Siklus I      Siklus II 
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Gambar 34 Kemandirian Siswa Siklus I dan II 

Dari hasil dokumentasi foto pada siklus I dan siklus II ini terlihat siswa 

sudah bersikap lebih mandiri. Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen 

nontes yaitu observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto 

menunjukkan kemandirian siswa dalam menulis naskah drama dalamkategori baik 

dan mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 
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Senada dengan hasil perubahan perilaku siswa pada penelitian yang 

dilakukan peneliti, Setiasih (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Drama Satu Babak dengan Teknik Pelatihan 

Terbimbing dan Media VCD pada Siswa Kelas VIII D SMP N 3 Ungaran” juga 

menunjukkan pada siklus II adanya perubahan perilaku menjadi lebih positif pada 

aspek kemandirian siswa yakni siswa lebih mandiri dalam pembelajaran. Ketika 

guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas menyusun naskah drama siswa 

sudah menunjukan sikap mandiri dengan mengerjakan sendiri tugas yang telah 

diberikan. Pada siklus I masih ada siswa yang tidak percaya diri dengan bertanya 

kepada teman atau saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Namun, pada 

siklus II sudah tidak ada lagi siswa yang bekerja sama, masing masing siswa 

dengan mandiri mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai denga 

kemampuannya sendiri. Berdasarkan uraian perbandingan hasil penelitian ini 

dengan hasil penelitian Setiasih (2007) membuktikan adanya peningkatan 

kemandirian siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dalam perubahan perilaku aspek kemandirian siswa berjalan dengan 

baik dan mengalami peningkatan. Siswa cenderung lebih bersikap lebih positif, 

lebih mandiri, dan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas dalam 

pembelajaran. 

4.2.3.4 Tanggung Jawab Siswa dalam Tugas Menulis Naskah Drama 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

meningkatnya tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas menulis naskah 
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drama yaitu 19 siswa atau 73,07% pada siklus I meningkat menjadi 24 siswa atau 

92,31% pada siklus II. Sikap tanggung jawab siswa selain dalam kegiatan menulis 

naskah drama juga terlihat pada saat memberikan penilaian terhadap teman lain. 

Dalam kegiatan observasi pada siklus I dan II , guru mengamati perilaku siswa 

saat melakukan kegiatan menulis naskah drama dan memberikan penilaian 

terhadap teman lain mengenai hasil naskah drama yang telah merka buat. Siswa 

terlihat sudah dapat memberikan penilaian dengan benar dan objektif. 

Berdasarkan jurnal guru, sebagian besar siswa telah menunjukkan 

tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas dalam menulis naskah drama pada 

siklus II melebihi sikap tanggung jaawab pada siklus I. Selain observasi, dalam 

jurnal guru juga menguraikan tentang perubahan perilaku siswa pada proses 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, khususnya perilaku kejujuran 

siswa saat memberikan penilaian terhadap teman lain. Guru menguraikan perilaku 

siswa ke dalam jurnal guru, yaitu saat siswa melakukan kegiatan penilaian, siswa 

yang pada siklus I belum mampu memberikan penilaian dengan benar dan 

objektif atau sesuai dengan kenyataan, pada siklus II terjadi peningkatan rasa 

tanggung jawab dan kejujuran siswa dalam menulis naskah drama secara individu. 

Terlihat pada siklus I saat proses dokumentasi siswa malah melihat pada 

pengambil foto dan kurang berkonsentrasi, tapi pada siklus II siswa lebih 

bertanggung jawab dan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Selain dari 

observasi dan catatan harian guru, tanggung jawab siswa dalam menulis naskah 

drama juga terlihat pada hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II. 
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Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 

 

Siklus I      Siklus II 

 

Gambar 35 Aktivitas Siswa Siklus I dan II 
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Dari hasil dokumentasi foto pada siklus Idan siklus II ini terlihat siswa 

sudah memiliki sikap tanggung jawab dalam menulis naskah drama, namun masih 

ada sedikit siswa yang tampak kurang bertanggung jawab dalam melakukan 

proses menulis naskah drama. Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen 

nontes yaitu observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto siklus II 

menunjukkan tanggung jawab siswa dalam menulis naskah drama sudah baik dan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus II. 

Berdasarkan dokumentasi foto, gambar 30 di atas tampak bahwa proses 

menulis naskah drama pada siklus I masih ditemukan siswa yang kurang 

konsentrasi. Hal tersebut terjadi karena siswa masih kesulitan menulis naskah 

drama. Namun, secara keseluruhan proses menulis puisi siklus I berjalan dengan 

kondusif. Kondisi yang demikian sudah tidak terjadi lagi pada proses menulis 

naskah drama siklus II. Dengan demikian dapat disimpulkan tanggung jawab 

siswa meningkat setelah mengikuti pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan  metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing dari siklus I ke siklus II.  

Hasil perubahan perilaku aspek tanggung jawab siswa pada penelitian 

yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kuat (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Menulis Naskah 

Drama Siswa kelas XI IPS SMA Bhakti Praja Limping Kabupaten Bandung 

melalui Teknik Adaptasi Cerpen”. Tanggung Jawab siswa dapat dilihat dari 

kesegeraan dan keantusiasan siswa mengerjakan tugas menulis naskah drama. 

Pada proses menulis naskah drama perilaku negatif yang dilakukan siswa 
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berkurang, hal ini terlihat dari siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas tidak 

ada yang mengganggu siswa lain yang belum selesai mengerjakan tugas. 

Berdasarkan uraian perbandingan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Kuat 

(2008)  membuktikan adanya peningkatan tanggung jawab siswa saat 

mengerjakan tugas dari guru setelah mengikuti tindakan dari siklus I ke siklus II. 

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kuat (2008) mampu meningkatkan tanggung jawab siswa dalam 

mengerjakan tugas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran menulis naskah drama menggunakan metode sumbang 

saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing pada siswa kelas VIII E 

MTs Negeri Miri sudah berjalan dengan baik dan lancar. Proses pembelajaran 

keterampilan menulis naskah drama menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing yaitu: (1) intensifnya proses 

internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis naskah drama, (2) 

Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari tema, (3) 

intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama, 

(4) intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing, (5) 

intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama, (6) kondusif atau tidaknya 

kondisi siswa saat proses menulis naskah drama satu babak secara individu, 

(7) terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran. 
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2. Keterampilan siswa kelas VIII E MTs Negeri Miri, Sragen dalam menulis 

naskah drama mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Peningkatan keterampilan menulis naskah drama tampak pada 

hasil tes dan nontes. Hasil tes menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus I 

sebesar 68.27 dengan kategori cukup. Pada siklus II nilai rata-rata siswa dalam 

menulis naskah drama meningkat menjadi 80.77 dengan kategori baik, seluruh 

siswa juga mencapai target penelitian 75. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan nilai rata-rata siswa kelas VIII E dengan pembelajaran menulis 

naskah drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan 

teknik latihan terbimbing berhasil. 

3. Perilaku siswa VIII E MTs Negeri Miri, Sragen mengalami peningkatan ke 

arah positif setelah dilaksanakanya pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes yang meliputi 

observasi, jurnal guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi foto pada 

siklus I dan siklus II. Perilaku siswa yang pada siklus I masih cenderung pasif, 

tidak serius saat kegiatan menulis naskah drama, masih enggan bertanya 

apabila menemui kesulitan, masih enggan memperhatikan penjelasan dari 

guru. Pada siklus II perilaku siswa berubah menjadi aktif, tekun, serius, 

antusias bertanya apabila mengalami kesulitan. Selain itu, mereka terlihat 

antusias dan menikmati proses pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 
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terbimbing sehingga kelas menjadi kondusif dan tugas yang diberikan guru 

dapat dikerjakan dengan baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan sebagai berikut. 

1. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing sebagai 

alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran menulis naskah drama karena telah 

terbukti mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis naskah 

drama dan mengubah perilaku siswa  ke arah positif. 

2. Pihak sekolah hendaknya memfasilitasi guru dalam menyediakan media 

pembelajaran bagi siswa karena media pembelajaran yang lengkap dan baik 

akan menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang baik pula. 

3. Para peneliti di bidang pendidikan kiranya dapat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai keterampilan menulis naskah drama. Para peneliti dapat 

menerapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan media 

yang tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. Hasil 

penelitian tersebut diharapkan dapat membantu guru untuk memecahkan 

masalah yang sering muncul dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di kelas sehingga berdampak positif bagi perkembangan pendidikan 

yang lebih berkualitas.  
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Sekolah   : Mts Negeri Miri, Sragen 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester :VIII/1 

Alokasi waktu  : 2 x 40 menit (1 pertemuan)  

Standar Kompetensi : Menulis  

 8. Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui 

kegiatan menulis kreatif naskah drama 

Kompetensi Dasar : 8.2 Menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

Indikator :  

1. Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama 

2. Siswa mampu menyusun kerangka cerita drama 

3. Siswa mampu menulis naskah drama satu babak 

berdasarkan kerangka cerita drama dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 
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A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur drama 

2. Menyusun kerangka cerita drama 

3. Menulis naskah drama satu babak berdasarkan kerangka cerita drama 

dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

B. Materi Pembelajaran 

1. Unsur-unsur naskah drama 

2. Langkah-langkah menulis naskah drama satu babak 

3. Kaidah penulisan naskah drama 

C. Skenario Pembelajaran 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1.  Kegiatan Awal  

1.1 Guru mengkondisikan siswa 

agar siap menerima materi 

pembelajaran 

1.2 Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak 

1.3 Guru menyampaikan pokok-

pokok materi pembelajaran 

menulis naskah drama satu 

babak 

1.4 Guru menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

 

10 menit 

 

Tanya jawab 

2.  Kegiatan Inti  

2.1 siswa diberi gambaran dari  

beberapa contoh tema yang 

sesuai dengan permasalahan 

yang terdapat di lingkungan 

siswa, seperti persahabatan, 

lingkungan, keluarga, dan yang 

 

55 menit 

 

Sumbang saran 

(Brainstorming) 

Latihan 

terbimbing 

Tanya jawab  
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lain.  

2.2 Siswa memilih tema yang tepat 

dengan cara berdiskusi dengan 

teman satu kelas 

2.3 siswa bersama-sama 

menentukan tema yang sesuai 

untuk dijadikan suatu naskah 

drama 

2.4 siswa mencatat semua ide 

gagasan tentang tema yang telah 

ditentukan pada Lembar Kerja I 

2.5 tiap  siswa melontarkan salah 

satu ide gagasannya di dalam 

kelas, guru menulisnya di papan 

tulis 

2.6 siswa membayangkan hal-hal 

yang sering dialami dalam 

kehidupan sehari-harinya 

mengenai tema yang ditentukan 

2.7 siswa diberi contoh kerangka 

cerita tidak mengalami kesulitan 

dalam menyusun ide-ide 

gagasan yang mereka buat 

untuk dijadikan kerangka cerita 

drama 

2.8 siswa membuat kerangka cerita 

berdasarkan ide-ide gagasan 

yang telah dibuat pada Lembar 

Kerja 2 

2.9 siswa menjabarkan kerangka 

cerita menjadi naskah drama 

2.10 siswa diberi contoh naskah 

drama  

2.11 siswa mencatat hal-hal yang 

terdapat dalam contoh naskah 

drama 

2.12 siswa menulis naskah drama 

secara individu 

2.13 siswa menukar hasil 

pekerjaannya dengan siswa lain 
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setelah semua penulisan naskah 

drama selesai 

2.14 siswa menilai hasil pekerjaan 

naskah drama yang dibuat siswa 

lain pada Lembar Kerja 3 dan 

dikumpulkan 

3.  Kegiatan Akhir 

3.1 siswa bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

3.2 guru memberi penguatan 

tentang materi pembelajaran 

3.3 guru memberi PR kepada siswa  

untuk berlatih menulis naskah 

drama 

3.4 siswa mengisi jurnal untuk 

memberi kesan terhadap proses 

pembelajaran 

3.5 guru memberi motivasi kepada 

siswa untuk terus belajar 

menulis naskah drama 

 

15 menit 

 

Tanya jawab  

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Media Pembelajaran  

a. Contoh kerangka cerita naskah drama 

b. Contoh naskah drama 

c. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII SMP/MTs 

E. Penilaian  

a. Teknik   : Tes dan nontes 

b. Bentuk instrumen  : Rubrik penilaian menulis naskah drama satu babak 

dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

c. Soal    : 

1. Instrumen tes: 
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a. Buatlah kerangka karangan berdasarkan tema yang telah 

ditentukan! 

b. Buatlah naskah drama satu babak berdasarkan tema yang telah 

ditentukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

- Babak 

- Unsur intrinsik 

- Konflik 

- Kaidah penulisan naskah drama 

Rubrik Penilaian Menulis Naskah Drama Satu Babak  Berdasarkan Kaidah 

Penulisan Naskah Drama 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor Kategori 

1. Babak  

d. Terdapat satu babak 

e. Terdapat prolog, 

dialog, dan epilog 

f. Setiap dialog dalam 

pergantian peran 

g. nama pelakunya 

ditulis jelas 

 

Memenuhi empat kriteria; 5 Sangat Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

keiteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat kurang 

2. Unsur Intrinsik 

e. Berisi 

penggambaran latar 

yang jelas 

f. Memiliki alur yang 

runtut 

g. Pendiskripsian 

watak dan tokoh 

Memenuhi 4 kriteria; 5 Sangat Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 1 Sangat kurang 
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ditulis dengan jelas 

h. Penulisan dialog 

mengandung emosi 

dan perasaan tokoh  

kriteria 

3. Konflik  

d. Terdapat konflik 

e. Konflik yang 

disajikan jelas atau 

tidak 

f. Kemahiran siswa 

mengelola konflik 

dalam sebuah cerita 

g. Konflik dapat 

membawa emosi 

pembaca 

Memenuhi 4 kriteria 5 Sangat Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat kurang 

4. Kaidah Penulisan 

Naskah Drama 

d. Terdapat judul 

e. Petunjuk teknis 

diapit dengan tanda 

kurung 

f. Huruf kapital ditulis 

sesuai dengan 

penggunaannya 

g. menggunakan tanda 

baca secara tepat 

Memenuhi 4 kriteria 5 Sangat Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat kurang 

  

Nilai kahir keterampilan menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 

           
                

            
       

2. Instrumen nontes; Lembar observasi, catatan harian siswa, catatan 

harian guru, dan wawancara 
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Sragen,    Oktober 2013 
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Sekolah   : Mts Negeri Miri, Sragen 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester :VIII/1 

Alokasi waktu  : 2 x 40 menit (1 pertemuan)  

Standar Kompetensi : Menulis  

 8. Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui 

kegiatan menulis kreatif naskah drama 

Kompetensi Dasar : 8.2 Menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

Indikator :  

1. Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama 

2. Siswa mampu menyusun kerangka cerita drama 

3. Siswa mampu menulis naskah drama satu babak 

berdasarkan kerangka cerita drama dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 
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A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur drama 

2. Menyusun kerangka cerita drama 

3. Menulis naskah drama satu babak berdasarkan kerangka cerita drama 

dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

B. Materi Pembelajaran 

1. Unsur-unsur naskah drama 

2. Langkah-langkah menulis naskah drama satu babak 

3. Kaidah penulisan naskah drama 

C. Skenario Pembelajaran 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode  

1.  Kegiatan Awal  

1.1 Guru mengkondisikan siswa 

agar siap menerima materi 

pembelajaran 

1.2 Guru menanyakan kembali 

materi yang telah diberikan 

pada pertemuan sebelumnya 

dan guru memberikan motivasi 

kepada siswa untuk lebih 

percaya dengan kemampuan 

mereka sendiri 

1.3 Guru menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran secara 

lebih mendetail  

 

10 menit 

 

Tanya jawab 

2.  Kegiatan Inti  

2.1 Guru melontarkan tema yang 

berbeda dengan pembelajaran 

sebelumnya  

2.2 Siswa dibimbing guru dengan 

cara diberikan contoh dalam 

 

60 menit 

 

Sumbang saran 

(Brainstorming) 

Latihan 

terbimbing 

Tanya jawab  
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penulisan ide gagasan yang 

sesuai dengan tema 

2.3 siswa mencatat semua ide 

gagasan tentang tema yang telah 

ditentukan pada Lembar Kerja I 

2.4 tiap  siswa melontarkan salah 

satu ide gagasannya di dalam 

kelas, guru menulisnya di papan 

tulis dan guru memastikan 

bahwa ide gagasan tersebut 

merupakan ide gagasan asli 

siswa 

2.5 siswa membayangkan hal-hal 

yang sering dialami dalam 

kehidupan sehari-harinya 

mengenai tema yang ditentukan 

2.6 siswa diberi bimbingan dengan 

cara diberikan contoh kerangka 

cerita dari naskah drama 

2.7 siswa membuat kerangka cerita 

berdasarkan ide-ide gagasan 

yang telah dibuat pada Lembar 

Kerja 2 

2.8 siswa diberi bimbingan dengan 

diberi contoh naskah drama 

yang berbeda dengan 

pertemuan sebelumnya 

2.9 siswa mencatat hal-hal yang 

terdapat dalam contoh naskah 

drama 

2.10 siswa menulis naskah drama 

secara individu sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan guru 

berdasarkan contoh drama yang 

diberikan 

2.11 guru membahas salah satu 

pekerjaan siswa bersama-sama 

dengan siswa satu kelas 

2.12 semua pekerjaan siswa 

dikumpulkan untuk dikoreksi 
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oeh guru  

3.  Kegiatan Akhir 

3.1 siswa bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

3.2 guru memberi penguatan 

tentang materi pembelajaran 

3.3 siswa mengisi jurnal untuk 

memberi kesan terhadap proses 

pembelajaran 

3.4 guru memberi motivasi kepada 

siswa untuk terus belajar 

menulis naskah drama 

 

10 menit 

 

Tanya jawab  

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Media Pembelajaran  

a. Contoh kerangka cerita naskah drama 

b. Contoh naskah drama 

c. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII SMP/MTs 

E. Penilaian  

a. Teknik   : Tes dan nontes 

b. Bentuk instrumen  : Rubrik penilaian menulis naskah drama satu babak 

dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

c. Soal    : 

1. Instrumen tes: 

a. Buatlah kerangka karangan berdasarkan tema yang telah 

ditentukan! 

b. Buatlah naskah drama satu babak berdasarkan tema yang telah 

ditentukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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- Babak 

- Unsur intrinsik 

- Konflik 

- Kaidah penulisan naskah drama 

Rubrik Penilaian Menulis Naskah Drama Satu Babak  Berdasarkan Kaidah 

Penulisan Naskah Drama 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor Kategori 

1. Babak  

a. Terdapat satu babak 

b. Terdapat prolog, 

dialog, dan epilog 

c. Setiap dialog dalam 

pergantian peran 

d. nama pelakunya 

ditulis jelas 

 

Memenuhi empat kriteria; 5 Sangat Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

keiteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat kurang 

2. Unsur Intrinsik 

a. Berisi 

penggambaran latar 

yang jelas 

b. Memiliki alur yang 

runtut 

c. Pendiskripsian 

watak dan tokoh 

ditulis dengan jelas 

d. Penulisan dialog 

mengandung emosi 

dan perasaan tokoh  

Memenuhi 4 kriteria; 5 Sangat Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat kurang 

3. Konflik  

a. Terdapat konflik 

b. Konflik yang 

Memenuhi 4 kriteria 5 Sangat Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 
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disajikan jelas atau 

tidak 

c. Kemahiran siswa 

mengelola konflik 

dalam sebuah cerita 

d. Konflik dapat 

membawa emosi 

pembaca 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat kurang 

4. Kaidah Penulisan 

Naskah Drama 

a. Terdapat judul 

b. Petunjuk teknis 

diapit dengan tanda 

kurung 

c. Huruf kapital ditulis 

sesuai dengan 

penggunaannya 

d. menggunakan tanda 

baca secara tepat 

Memenuhi 4 kriteria 5 Sangat Baik 

Hanya memenuhi tiga 

kriteria 

4 Baik 

Hanya memenuhi dua 

kriteria 

3 Cukup 

Hanya memenuhi satu 

kriteria 

2 Kurang 

Tidak memenuhi semua 

kriteria 

1 Sangat kurang 

  

Nilai kahir keterampilan menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 
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2. Instrumen nontes; Lembar observasi, catatan harian siswa, catatan 

harian guru, dan wawancara 

 

  Sragen,   Oktober 2013 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I dan SIKLUS II 

 

Mata pelajaran  : Bahasa dan sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas   : VIII E 

Berilah tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini:  

No Responden 

Aspek Pengamatan  

Proses Pembelajaran  Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

1. R1            

2. R2            

3. R3            

4. R4            

5. R5            

6. R6            

7. R7            

8. R8            

9. R9            

10. R10            

11. R11            

12. R12            

13. R13            

14. R14            

15. R15            

16. R16            

17. R17            

18. R18            

19. R19            

20. R20            

21. R21            
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22. R22            

23. R23            

24. R24            

25. R25            

26. R26            

Jumlah            

Persentase (%)            

 

Keterangan : 

A. Proses Pembelajaran 

8. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis naskah drama 

9. Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari tema 

10. Intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama  

11. Intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

12. Intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

13. Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menulis naskah drama 

satu babak secara individu 

14. Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga guru bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

B. Perubahan Perilaku 

1. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

3. Kemandirian siswa dalam menulis naskah drama 

4. Tanggung jawab siswa dalam tugas menulis naskah drama 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN CATATAN HARIAN GURU SIKLUS I dan SIKLUS II 

Mata pelajaran   : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah   : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas    : VIII E 

Hari/Tanggal  : ................................................ 

1. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak? 

Jawab:.........................................................................................................................

........................................................... 

2.  Bagaimana proses siswa dalam menentukan ide gagasan dari tema yang telah 

ditentukan? 

Jawab:.........................................................................................................................

............................................................ 

3. Bagaimana proses siswa dalam memahami unsur-unsur naskah drama yang 

dibuat? 

Jawab:.........................................................................................................................

.................................................................................. 

4. Bagaimana proses siswa dalam menulis naskah drama menggunakan metode 

sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing? 

Jawab:.........................................................................................................................

.................................................................................... 

5. Bagaimana pemahaman siswa mengenai kaidah penulisan naskah drama yang 

baik dan benar? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 
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6. Bagaimana kesulitan siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak secara individu? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

7. Bagaimana proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing? 

Jawab:.........................................................................................................................

.................................................................................... 

8. Bagaimana keantusiasan siswa dalam proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak? 

Jawab:..................................................................................................................

.......................................................................................... 

9. Bagaimana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menulis naskah drama 

satu babak? 

Jawab:..................................................................................................................

.......................................................................................... 

10. Bagaimana kemandirian siswa dalam menulis naskah drama satu babak? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................. 

11. Bagaimana tanggung jawab siswa dalam menulis naskah drama satu babak 

dengan menggunakam metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................. 
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Lampiran 5 

PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS I dan SIKLUS II 

 

Mata pelajaran   : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah   : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas    : VIII E 

Hari/Tanggal  : ................................................ 

Nama Responden :................................................ 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

2. Bagaimana pendapat Anda  mengenai proses menemukan ide gagasan dari 

tema dalam proses pembelajaran menulis naskah drama?  

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

3. Bagaimana pemahaman Anda mengenai unsur-unsur dari naskah drama yag 

dibuat? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

4. Uraikan pendapat Anda mengenai pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak mengggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

5. Bagaimana pemahaman Anda mengenai kaidah penulisan naskah drama yang 

baik dan benar? 



 

 
 

228 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

6. Uraikan kemudahan dan kesulitan yang Anda alami saat proses pembelajaran 

menulis drama satu babak menggunakan metode sumbang saran 

(brainstorming) dan teknik latihan terbimbing? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

7. Uraikan keantusiasan Anda dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 
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Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I dan SIKLUS II 

Mata pelajaran   : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah   : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas    : VIII E 

Hari/Tanggal  : ................................................ 

Nama Responden :................................................. 

1. Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing?  

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai proses menemukan ide gagasan dari 

tema yang telah ditentukan? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai proses memahami unsur-unsur dari 

naskah drama yang dibuat? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

4. Bagaimana pendapat Anda mengenai proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak dengan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

5. Bagaimana pendapat Anda mengenai kaidah naskah drama yang baik dan 

benar? 
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Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................... 

6. Apa saja kesulitan yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak? 

Jawab:.........................................................................................................................

................................................................................. 

7. Apa kesan dan saran Anda terhadap pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing? 

Jawab:.........................................................................................................................

....................................................................................... 
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Lampiran 7 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI SIKLUS I dan SIKLUS II 

Mata pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas   : VIII E 

Pengambilan dokumentasi berupa foto dilakukan pada saat: 

1. Aktivitas peneliti melakukan apersepsi dan keantusiasan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran  menulis naskah drama 

satu babak 

2. Aktivitas siwa dalam menemukan ide gagasan mengenai tema dari naskah 

drama 

3. Aktivitas siswa dalam menentukan unsur-unsur naskah drama 

4. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing 

5. Aktivitas siswa dalam menentukan kaidah menulis naskah drama yang baik 

dan benar 

6. Aktivitas siswa saat melakukan proses menulis naskah drama satu babak 

secara individu  

7. Aktivitas guru mengajar menulis naskah drama satu babak di dalam kelas 
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8. Aktivitas siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak 

9. Aktivitas siswa dalam proses bertanya jawab dengan guru 

10. Aktivitas kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam menulis naskah 

drama 

11. Aktivitas siswa dan guru saat proses refleksi 
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Lampiran 8 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII E 

Mts NEGERI MIRI, SRAGEN  

NO. NAMA SISWA L/P 

1. Adi Susilo L 

2. Agus Supriyono L 

3. Amat Arivin L 

4. Darwita P 

5. Anum Nur HR P 

6. Fahkri Juniawan L 

7. Fika Fitriyanti P 

8. Fila Wulandar P 

9. Guesty Juwita S N P 

10. Isna Anis Afiah P 

11. Ivan  Oki Wibowo L 

12. Muhamat Cahyono L 

13. Muhamat Rifai L 

14. Muhammad Falahudin L 

15. Muhammad rezza L 

16. Nikken Nur Latifah D P 
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17. Nina Anin Diawati P 

18. Nisfi Shela Putri P 

19. Nurhidayah Sabillah P 

20. Rujal Mustaqim L 

21. Tofan Maulana Ihwan L 

22.  Wahidudin Nur Fauzi L 

23. Wahyu Dwi Atmojo L 

24. Zicho Rama Putra L 

25. Milasari P 

26 Ika Wlandari P 
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Lampiran 9 

 

Rekapitulasi Hasil Tes Menulis Naskah Drama Siklus I 

 

No. 
Kode 

Responden 

Aspek 
Nilai Keterangan 

1 2 3 4 

1 R1 4 5 3 3 75 Baik 

2 R2 3 4 2 2 55 Kurang 

3 R3 4 4 3 2 65 Kurang 

4 R4 5 4 3 4 80 Baik 

5 R5 3 4 4 4 75 Baik 

6 R6 4 3 3 2 60 Kurang 

7 R7 4 4 2 2 60 Kurang 

8 R8 4 4 4 5 85 Sangat Baik 

9 R9 5 3 3 3 70 Baik 

10 R10 4 5 3 3 75 Baik 

11 R11 2 4 2 3 55 Kurang 

12 R12 3 4 3 2 60 Kurang 

13 R13 5 3 2 2 60 Kurang 

14 R14 3 2 3 3 55 Kurang 

15 R15 5 3 4 3 75 Baik 

16 R16 4 5 3 2 70 Baik 

17 R17 4 4 2 2 60 Kurang 

18 R18 4 5 3 3 75 Baik 

19 R19 4 4 2 2 60 Kurang 

20 R20 5 3 4 3 75 Baik 

21 R21 5 4 2 2 65 Kurang 

22 R22 4 4 3 3 70 Baik 

23 R23 4 4 4 4 80 Baik 

24 R24 3 4 3 2 60 Kurang 

25 R25 4 4 4 4 80 Baik 

26 R26 5 5 2 3 75 Baik 

Jumlah 104 102 76 73 104 
Cukup 

Rata-rata 4,00 3,92 2,92 2,81 4,00 

 

Keterangan : 

1. Babak  

2. Unsur-unsur naskah drama 

3. Konflik  

4. Kaidah penulisan naskah drama 

Lampiran 10 
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  Rekapitulasi Hasil Tes Menulis Naskah Drama Siklus II 

 

No. 
Kode 

Responden 

Aspek 
Nilai Keterangan 

1 2 3 4 

1 R1 4 5 4 4 85 Baik 

2 R2 3 4 4 4 75 Cukup 

3 R3 5 4 5 3 85 Baik 

4 R4 5 5 4 5 95 Sangat Baik 

5 R5 3 4 5 4 80 Baik 

6 R6 4 4 3 4 75 Cukup 

7 R7 4 4 4 4 80 Baik 

8 R8 4 5 5 5 95 Sangat Baik 

9 R9 5 4 4 4 85 Baik 

10 R10 4 5 3 3 75 Cukup 

11 R11 4 4 4 3 75 Cukup 

12 R12 5 5 4 3 85 Baik 

13 R13 4 4 5 4 85 Baik 

14 R14 4 3 4 3 70 Cukup 

15 R15 5 4 4 4 85 Baik 

16 R16 4 3 4 3 70 Cukup 

17 R17 5 4 4 4 85 Baik 

18 R18 4 5 4 4 85 Baik 

19 R19 4 4 3 3 70 Cukup 

20 R20 5 4 5 5 95 Sangat Baik 

21 R21 4 5 4 3 80 Baik 

22 R22 4 4 3 4 75 Cukup 

23 R23 4 4 4 5 85 Baik 

24 R24 4 3 4 3 70 Cukup 

25 R25 4 4 4 4 80 Baik 

26 R26 3 4 4 4 75 Cukup 

Jumlah 108 108 105 99 2100 Baik  
rata-rata 4,15 4,15 4,04 3,81 80,77 

Keterangan : 

1. Babak  

2. Unsur-unsur naskah drama 

3. Konflik  

4. Kaidah penulisan naskah drama 
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Lampiran 11 

HASIL NASKAH DRAMA SISWA SIKLUS I 
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Lampiran 12 

HASIL NASKAH DRAMA SISWA SIKLUS II 
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Lampiran 13 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

 Mata pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas   : VIII E 

Berilah tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini:  

No R 

Aspek Pengamatan  

Proses Pembelajaran  Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

1. R1 √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ 

2. R2 √ - √ √ √ - √ √ - √ - 

3. R3 √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 

4. R4 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. R5 √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ 

6. R6 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - 

7. R7 √ √ √  - √ √ - - √ √ √ 

8. R8 √ - √ √ √ - √ √ - - √ 

9. R9 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - 

10. R10 √ √ - - - √ - √ √ √ - 

11. R11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. R12 -  - √ - √ √ √ √ - - √ 

13. R13 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - 

14. R14 - √ √ - √ √ √ - √ √ √ 

15. R15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. R16 √ √ - √ - √ - √ √ - √ 
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17. R17 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

18. R18 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

19. R19 - √ √  -  - √ √ √ √ √ √ 

20. R20 √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ 

21. R21 √ √ - √ √ √ √ √ √ - - 

22. R22 √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

23. R23 √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ 

24. R24 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25. R25 √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ 

26. R26 √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ 

Jumlah 23 19 21 19 20 23 22 22 20 18 19 

Persentase 

(%) 

80,7 73,1 80,7 73,0 76,9 88,4 84,6 84,6 76,9 69,2 73,1 

 

Keterangan: 

A. Proses Pembelajaran 

1) Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis naskah drama 

2) Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari tema 

3) Intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama  

4) Intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

5) Intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

6) Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menulis naskah drama 

satu babak secara individu 
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7) Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga guru bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

B. Perubahan Perilaku 

1) Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

2) Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

3) Kemandirian siswa dalam menulis naskah drama 

4) Tanggung jawab siswa dalam tugas menulis naskah drama 
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Lampiran 14 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

Mata pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas   : VIII E 

Berilah tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini:  

No R 

Aspek Pengamatan  

Proses Pembelajaran  Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

1. R1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. R2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

3. R3 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. R4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. R5 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 

6. R6 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. R7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

8. R8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. R9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. R10 √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

11. R11 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. R12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. R13 √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

14. R14 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

15. R15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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16. R16 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 

17. R17 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. R18 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

19. R19 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

20. R20 √ - √ √ √ √ √ √ - √ - 

21. R21 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

22. R22 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23. R23 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

24. R24 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25. R25 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26. R26 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 23 25 24 25 26 25 24 26 24 24 25 

Persentase 

(%) 

80,7 96,1 92,3 96,1 100 96,1 92,3 100 92,3 92,3 96,1 

 

Keterangan: 

A. Proses Pembelajaran 

1) Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis naskah drama 

2) Intensifnya proses siswa  dalam menemukan ide gagasan dari tema 

3) Intensifnya proses siswa dalam menentukan unsur-unsur dari naskah drama  

4) Intensifnya proses siswa menulis naskah drama dengan menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing 

5) Intensifnya proses siswa dalam menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama 

6) Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menulis naskah drama 

satu babak secara individu 
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7) Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga guru bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

B. Perubahan Perilaku 

1) Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

2) Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

3) Kemandirian siswa dalam menulis naskah drama 

4) Tanggung jawab siswa dalam tugas menulis naskah drama 
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Lampiran 15 

HASIL CATATAN HARIAN GURU SIKLUS I 

 

Mata pelajaran   : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah   : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas    : VIII E 

Hari/Tanggal  : ................................................ 

1. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak? 

Jawab: Pada proses penumbuhan minat siswa dalam pembelajaran menulis 

naskah drama sudah berjalan cukup baik, siswa menunjukkan keantusiasan 

dalam pembelajaran menulis naskah drama walaupun ada beberapa siswa yang 

terlihat tidak memperhatikan dan berbicara dengan teman yang lain. 

2. Bagaimana proses siswa dalam menentukan ide gagasan dari tema yang 

telah ditentukan? 

Jawab: Pada proses menentukan ide gagasan dari tema banyak siswa yang 

terlihat aktif memberikan pendapatnya, tetapi masih ada beberapa siswa yang 

kebingungan saat ditanya guru dan ada juga yang membuat pada saat proses ini 

berlangsung. 

3. Bagaimana proses siswa dalam memahami unsur-unsur naskah drama 

yang dibuat? 
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Jawab: Proses siswa dalam memahami unsur-unsur dari contoh naskah drama 

yang diberikan guru berjalan dengan baik. Siswa saling berebut menjawab 

pertanyaan guru mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam naskah drama 

tersebut, tetapi ada beberapa siswa yang terlihat pasif dan pada saat diberikan 

pertanyaan oleh guru terlihat kebingungan. 

4. Bagaimana proses siswa dalam menulis naskah drama menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing? 

Jawab: proses siswa saat melakukan pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing berjalan dengan baik. Terlihat siswa sangat antusias melakukan 

proses pembelajaran dengan metode dan teknik yang baru. Walaupun beberapa 

siswa terlihat kebingungan tapi mereka senang menjalaninya. 

5. Bagaimana pemahaman siswa mengenai kaidah penulisan naskah drama 

yang baik dan benar? 

Jawab: pemahaman siswa mengenai kaidah naskah drama sudah cukup baik. 

Proses memahami kaidah naskah drama yang terdapat dalam contoh naskah 

drama yang diberikan guru kepada siswa sudah cukup baik. Siswa dapat 

menjawab kaidah penulisan yang baik dan benar pada naskah drama. 

6. Bagaimana kesulitan siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama 

satu babak secara individu? 

Jawab: proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak berjalan lancar. 

Siswa menulis naskah drama secara individu, meskipun masih ada beberapa 
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siswa yang berlarian ke meja teman lain dan berbicara dengan temannya. Jadi 

bisa dikatakan kondisi kelas kurang kondusif karena terlalu gaduh. 

7. Bagaimana proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing? 

Jawab: proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing berjalan baik, meskipun beberapa siswa masih terlihat kebingungan. 

Hal tersebut terlihat dengan adanya siswa yang meminta bantuan teman lain dan 

siswa masih kebingungan saat diberikan pertanyaan. 

8. Bagaimana keantusiasan siswa dalam proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak?  

Jawab: Sebagian besar siswa sudah antusias sejak dimulainya pertemuan 

pertama. Siswa sudah siap dengan alat tulis saat guru akan memulai 

pembelajaran. 

9. Bagaimana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak? 

Jawab: Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak sudah cukup baik, meskipun ada 

beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

10. Bagaimana kemandirian siswa dalam menulis naskah drama satu babak? 
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Jawab: sebagian besar siswa sudah cukup mandiri dalam mengembangkan 

imajinasinya untuk membuat sebuah naskah drama, namun masih ada beberapa 

yang masih menengok pekerjaan teman lainnya. 

11. Bagaimana tanggung jawab siswa dalam menulis naskah drama satu babak 

dengan menggunakam metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing? 

Jawab: Dalam siklus I sebagian siswa sudah dapat bertanggungjawab saat proses 

menulis naskah drama. Namun sebagian besar siswa belum dapat 

melaksanakannya karena metode dan teknik yang digunakan  merupakan 

kegiatan baru bagi siswa sehingga memerlukan pembiasaan terlebih dahulu. 
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Lampiran 16 

 HASIL CATATAN HARIAN GURU SIKLUS II 

 

Mata pelajaran   : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah   : Mts Negeri Miri, Sragen 

Kelas    : VIII E 

Hari/Tanggal  : ................................................ 

1) Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak? 

Jawab: Pada proses penumbuhan minat siswa dalam pembelajaran menulis 

naskah drama sudah berjalan lebih baik dibanding siklus I, semua siswa 

menunjukkan keantusiasan dengan bersemangat dalam pembelajaran menulis 

naskah drama.  

2) Bagaimana proses siswa dalam menentukan ide gagasan dari tema yang 

telah ditentukan? 

Jawab: Pada proses menentukan ide gagasan dari tema siklus II banyak siswa 

yang terlihat aktif memberikan pendapatnya dibanding siklus I, siswa percaya 

diri mengungkapkan ide gagasan mereka di depan kelas. 

3)  Bagaimana proses siswa dalam memahami unsur-unsur naskah drama 

yang dibuat? 

Jawab: Proses siswa dalam memahami unsur-unsur dari contoh naskah drama 

yang diberikan guru berjalan dengan baik. Dengan diberikan contoh naskah 
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drama yang baru membuat pemahaman siswa lebih bertambah. Hal tersebut 

terlihat dari banyaknya siswa saling berebut menjawab pertanyaan guru 

mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam naskah drama tersebut. 

4) Bagaimana proses siswa dalam menulis naskah drama menggunakan 

metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan terbimbing? 

Jawab: proses siswa saat melakukan pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing siklus II berjalan dengan baik. Terlihat siswa sangat antusias 

melakukan proses pembelajaran dengan metode dan teknik yang baru karena 

mereka sudah terbiasa dan lebih memahami dibanding pertemuan siklus I.  

5) Bagaimana pemahaman siswa mengenai kaidah penulisan naskah drama 

yang baik dan benar? 

Jawab: pemahaman siswa mengenai kaidah naskah drama sudah lebih baik. 

Proses memahami kaidah naskah drama yang terdapat dalam contoh naskah 

drama yang diberikan guru kepada siswa sudah baik. Siswa dapat menjawab 

kaidah penulisan yang baik dan benar pada naskah drama. 

6) Bagaimana kesulitan siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama 

satu babak secara individu? 

Jawab: proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak berjalan lancar. 

Siswa menulis naskah drama secara individu, pada siklus II siswa lebih percaya 

diri dengan hasil pekerjaannya sehingga keadaan kelas lebih kondusif.  
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7) Bagaimana proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing? 

Jawab: proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

menggunakan metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik latihan 

terbimbing pada sikus II berjalan sangat baik. Siswa lebih tekun dan giat dalam 

menyelesaikan tugas mereka yaitu menulis naskah drama dengan baik. 

8) Bagaimana keantusiasan siswa dalam proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak?  

Jawab: semua siswa sudah antusias pada siklus II. Siswa sudah siap dengan alat 

tulis saat guru akan memulai pembelajaran. 

9) Bagaimana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak? 

Jawab: Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak sudah sangat baik,terlihat dari 

kebanyakan siswa yang berani mengungkapkan pendapat mereka didepan kelas.. 

10) Bagaimana kemandirian siswa dalam menulis naskah drama satu babak? 

11) Jawab: pada siklus II sebagian besar siswa sudah cukup mandiri dalam 

mengembangkan imajinasinya untuk membuat sebuah naskah drama 

dibanding siklus I, siswa percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. 

12) Bagaimana tanggung jawab siswa dalam menulis naskah drama satu babak 

dengan menggunakam metode sumbang saran (brainstorming) dan teknik 

latihan terbimbing? 
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Jawab: Dalam siklus II semua siswa sudah dapat bertanggungjawab saat proses 

menulis naskah drama. Siswa sudah terbiasa dan menikmati metode dan teknik 

yang digunakan . 
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Lampiran 17 

HASIL CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS I 
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Lampiran 18 

HASIL CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS II 
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Lampiran 19 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

Nama Responden: Nurdiyah Sabilillah 

1) Saya merasa senang sekali pada saat proses pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak karena proses pembelajaranya menyenangkan dan menarik. 

2) Saya sedikit kesulitan dalam mencurahkan ide gagasan yang saya fikirkan. 

3) Saya cukup memahami unsur-unsur dari naskah drama yang diberikan. 

4) Saya sangat tertarik dan berminat terhadap pembelajaran menulis naskah 

drama ini karena menggunakan cara yang baru. 

5) Saya menjadi lebih memahami kaidah penulisan naskah drama 

6) Kesulitan dalam menentukan konflik dari naskah drama. 

7) Penjelasannya lebih pelan dan memberikan kesempatan untuk bertanya. 

Nama Responden: Ika Wulandari 

1) Senang, karena pengalaman yang baru dan pertama kali. 

2)  Cukup memahami dan lebih mudah dalam membuat kerangka karangan. 

3) Lebih mudah dalam menentukan unsur-unsur naskah drama. 

4) Menyenangkan. 

5) Kaidah penulisan naskah drama menjadi lebih jelas. 

6) Kesulitan dalam menjadikan kerangka karangan menjadi naskah drama. 

7) Teman-teman yang ramai lebih ditegur agar kelas lebih tenang. 

Pembelajarannya membuat lebih semangat, 

Nama Responden: Muhamad Salahudin 

1) Asyik karena tidak membosankan 

2) Sedikit tertarik, karena cara baru. 

3) Sulit sih untuk dipahami tapi setelah guru menjelaskannya aku menjadi 

paham. 

4) Masih agak bingung bu. 

5) Kaidah penulisan naskah drama dapat lebih saya fahami. 

6) Waktu penulisan naskah drama terlalu singkat. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

Nama Responden: Nisfi Sheila 

1) Saya sangat senang, karena dapat menambah pengetahuan. Selain itu saya 

bisa bertukar pikiran dengan teman dan proses pembelajaran tidak 

membosankan. 

2) Saya sangat tertarik dalam mengikuti proses menemukan ide gkarena 

membuat saya lebih banayk berimajinasi dalam penulisan naskah drama. 

3) Lebih mudah memahami unsur naskah drama dengan diberikan contoh 

naskah drama yang baru. 

4) Ternyata sangat menyenangkan karena mempermudah saya dalam penulisan 

naskah drama. 

5) Kaidah naskah drama ternyata banyak yang baru saya ketahui, jadi pada 

penulisan naskah drama ini saya dapat lebih baik. 

6) Kesulitan penemuan konflik sudah dapat teratasi dengan adanya ide gagasan 

yang dituangkan bersama-sama di depan kelas. 

7) Saya sangat senang dengan pembelajaran yang ibu berikan. 

Nama Responden: Adi Susilo 

1) Senang, karena mendapat pengalaman baru. Metode  yang digunakan 

menarik. 

2) Penemuan ide gagasan di depan kelas dapat memberikan gambaran kepada 

saya mengenai konflik yang akan saya buat. 

3) Lebih mudah memahami unsur naskah drama denagn contoh naskah yang 

diberikan ibu. 

4) Saya tertarik dengan pembelajaran menulis naskah drama, karena 

pembelajarannya menarik dan tidak mebosankan 

5) Mudah dipahami karena guru menjelaskannya tidak terlalu cepat. 

6) Tidak ada karena pembejarannya menyenangkan 

7) Saya bisa mendapat pengetahuan dalam menulis naskah drama yang baru.. 

Nama Responden: Nina Arini 

1) Asyik karena tidak membosankan 
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2) Ya, tertarik, karena memudahkan pembuatan naskah drama 

3) Mudah dipahami karena guru mengajarnya tidak terlalu cepat. 

4) Meneynangkan jadi pembelajaran tidak hanya mendengarkan guru ceramah. 

5) Penulisan kaidah naskah drama saya dapat lebih baik. 

6) Kesulitan hanya karena waktu yang terbatas. 

7) Saya bisa menulis naskah drama dengan mudah. 
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Lampiran 21 

Contoh Naskah Drama 

Siklus I 

Majalah Dinding 

 Pentas menggambarkan ruang kelas waktu pagi hari. Tampak di sana 

beberapa meja kursi kurang begitu tertata rapi. Beberapa papan majalah dinding 

bersandar di dinding. Seorang pemuda pelajar sedang duduk di atas meja dan 

bersilang tangan. Pemuda itu bernama Anton, ia adalah pemimpin redaksi majalah 

dinding itu. Sementara itu Rini, seorang sekertaris redaksi duduk dikursi. 

 Waktu itu hari Minggu, Anton  terlihat kusut dan wajahnya muram. Ia 

belum mandi hanya mencuci muka dan gosok gigi. Ia terburu-buru ke sekolah 

karena mendengar berita dari Wilar, wakil pemimpin redaksi bahwa majalah 

dinding itu dibrendel kepala sekolah, gara-gara karikatur Trisno mengejek pak 

Kusno, guru karate. 

 Seorang pelajar lainnya, Kardi sedang menekuni buku. Ia adalah penulis 

esai yang mulai dikenal tulisan-tulisannya lewat majalah dinding itu. 

Anton :” Kardi.” 

Kardi : “ya!” 

Anton : “kamu ada waktu nanti sore?” 

Kardi : “ada apa sih?” 

Anton : “aku perlu bantuanmu menyusun surat protes itu.” 

Rini : “kurasa tak ada gunanya kita protes, kita sudah kalah. Bagi kita kepala 

sekolah kita bukan guru, bukan pendidik tetapi ia berlagak penguasa.” 

Kardi : “itu penafsiranmu, Rin. Menurutmu dia tindakan itu mendidik.” 



 

 
 

293 

Anton : “mendidik, tetapi pemberontakan bukan mendidik anak-anaknya 

sendiri.” 

Kardi :”masak begitu?” 

Rini : “sudahlah, menurutku sebaiknya kita protes. Nanti kalau sekolah kita 

tutup tahun kita semua diam. Coba mau apa pak kepala sekolah itu.” 

Anton : “tapi masih ada satu bahaya lagi.” 

Rini :”bahaya??” 

Kardi :”nasib Trisno, karikatur kita itu?” 

Anton : “bisa jadi kita akan celaka.” 

Rini :”lalu?” 

Anton :”kita harus selesaikan masalah ini.” 

Rini : “caranya?” 

Anton : “kita harus buka front terbuka.” 

Kardi :” itu nggak taktis bung!” 

Anton : “habis, kalau main gerilya kita kalah.” 

Kardi : “baik, tapi front terbuka juga berbahaya.” 

Rini : “orang luar bisa tahu dan sekolah tercemar.” 

Kardi : “betuullll!!!!!” 

Anton :” apakah sudah tidak ada jalan keluar lagi, kita mati kutu?” 

Kardi : “ada, tapi jangan tergesa-gesa. Kita harus ingat, itu bukan perlawanan 

segera melawan musuh. Kita berhadapan dengan orang tua kita sendiri. Jadi 

jangan asal membakar rumah kalau marah.” 
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Anton : “baik filsuf apa rencanamu.” 

 Semua terdiam dan memikirkan jalan keluar yang akan dilakukan ke 

depan. Mereka akan melakukan hal yang terbaik untuk memecahkan 

permasalahan tersebut tentunya tanpa merugikan salah satu pihak. 
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Siklus II 

Gara-Gara Jambu 

Di siang hari Didi dan Dodo pergi mencari jambu. Kebetulan, mereka melewati 

halaman rumah Paman Dodo dan melihat pohon jambu tumbuh di halaman 

rumah. Mereka pun berniat untuk mengambil beberapa jambu di pohon tersebut 

dengan melempari batu pada jambu-jambu di pohon. Batu yang dilempar, 

terpental ke kaca jendela rumah Paman Dodo sehingga kaca jendela Paman Dodo 

pecah. Paman Dodo keluar rumah dan mereka bergegas naik ke pohon jambu agar 

tidak ketahuan sang paman. Paman Dodo keluar rumah sambil marah-marah. Lita 

yang baru saja pulang dari les menarinya, melewati pohon jambu milik ayahnya 

dan dijatuhi batu dari atas pohon. Paman Dodo curiga bahwa di bawah pohon 

jambu terdapat dua pasang sandal. Didi dan Dodo terjatuh, mereka ketahuan dan 

Dodo menjelaskan pada Paman Dodo atas perintah Didi untuk berbohong. Lita 

mengetahui bahwa mereka berbohong dan hanya ingin mencuri jambu. Lita 

memberitahu ayahnya untuk menghukum mereka. Pada akhirnya, mereka 

dihukum untuk menyapu halaman rumah Paman Dodo yang cukup luas. 

Di siang hari, Didi dan Dodo sedang mencari jambu. Kebetulan, mereka melintasi 

halaman rumah Paman Dodo. 

Didi      : “Do, ini rumah siapa, ya? gedhe amat!” 

Dodo    : “Ini rumah Pamanku, Di. Yah, lumayan besarlah di pedesaan gini.” 

Didi      : “Ehmmm …., Eh, tuh ada pohon jambu, mungkin di sana ada banyak 

jambu. Kita boleh saja kan, mengambil satu  dua jambu saja. Aku fikir Pamanmu 

nggak keberatan.” 

Dodo    : (Sambil menggaruk-garuk kepala) “Iya..iya..Tapi, ambilnya pake’ apa?” 

Didi      : (Mengambil batu) “Pake’ ini saja gimana?” 
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Dodo    : “Iya, deh. Nggak papa, lagi pula nggak ada galah.” 

(Mereka pun melempar batu ke arah jambu yang ada di atas pohon) Pyarr!!! 

Didi      : “Kamu itu gimana sih, Do! Entar, ketahuan sama paman kamu.” 

Dodo    : “Lantas , gimana ini? Kaca jendelanya sampai pecah. Ini juga gara-gara 

kamu.” 

Didi      : “Sudah. Kita naik ke atas pohon saja, dari pada ketahuan.”(langsung 

memanjat pohon) 

Dodo    : “Mendingan tadi memanjat saja. Terus, sandalnya, Di?” 

Didi      : “Tinggalkan saja di bawah, susah manjatnya kalau pake’ sandal.” 

Dodo    : “Iya.”(mengikuti perintah Didi) 

(Paman Dodo keluar dengan wajah terlihat marah) 

Paman : “Siapa yang berbuat begini! Dasar orang yang tidak beradab!” 

(Lita pulang ke rumahnya dari les menari dan tiba-tiba dijatuhi batu) 

Lita      : “Aduh… Siapa ini yang menjatuhkan batu? aduh… kepalaku sakit…” 

Paman : “Lho, sudah pulang rupanya. Kamu kenapa, Lit?” 

Lita      : “Itu, yah. Aku tadi pulang, dan berjalan melewati pohon jambu itu. Tapi, 

anehnya nggak kejatuhan jambu, malah kejatuhan batu.” 

Paman : “Lho, itu ada dua pasang sandal. Sandal siapa itu?” 

Lita      : “Nggak tau juga, Yah.” (Tiba-tiba Didi dan Dodo jatuh) 
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Paman : “Nah, ini dia! Kalian pasti yang sudah memecahkan kaca jendela paman. 

Kalian rupanya juga mencuri jambu paman!” 

Dodo    : “Ampun, paman. Maafkan kami…” (mata berkunang-kunang) 

Didi      : (Berbisik pada Dodo) “Kamu bilang saja pada pamanmu. Kita mencuri 

jambu untuk obat kakekku yang sedang sakit.” 

Dodo    : “Baiklah.” 

Paman : “Kenapa kalian ini?” 

Dodo    : “Begini, alasan kami mencuri jambu paman. Kita ini sedang mencari 

jambu untuk obat kekek Didi yang sedang sakit dan tadi kami tidak sengaja 

memecahkan kaca jendela paman.” 

Didi      : “Be..bet..betul itu paman. Kasihanilah kami…”(Dengan wajah berpura-

pura meminta belas kasihan) 

Lita      : “Ah, alasan saja kalian ini. Tapi…” (Lita langsung berbisik pada 

ayahnya.) 

Lita      : “Ayah, bukannya kakeknya Didi sudah meninggal dua tahun yang lalu? 

mereka pasti hanya ingin mencuri jambu saja. Begini, yah……” 

Paman : “Baiklah.  Kalian boleh mengambil beberapa jambu dan paman maafkan 

atas kejadian tadi.” 

Didi      : “Yeyey… terimakasih, Pak! 
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Dodo    : “Wah, paman baik sekali. Berkat Lita, kita bisa dapat jambunya untuk 

kakekmu, Di. Meskipun kita udah mecahin kaca jendela paman” 

Lita      : “Ayahku memang bijaksana dan memaafkan kepada siapa pun yang 

meminta maaf padanya.” 

Didi      : “Maafkan kami juga, ya, Lit. Udah jatuhin kamu batu, itu tadi gara-gara 

Dodo    : “Bukannya kamu ya, Di?” 

Lita      : “Iya,iya.” (Mereka pun kembali memanjat) 

Paman : “Tunggu sebentar..” 

Didi      : “Ada apa?” 

Paman : “Kalian boleh mengambil beberapa jambu. Tetapi, setelah kalian selesai 

mengambilnya, kalian, paman persilakan untuk menyapu halaman rumah paman.” 

Didi dan Dodo    : “Ya, Allah….!!!!” 

Akhirnya mereka menyapu halaman rumah Paman Dodo yang lumayan luas dan 

Lita tetap menunggui mereka agar tidak melarikan diri. 
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Lampiran 22 

 

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 23  

 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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Lampiran 24 

 

 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DARI 

SEKOLAH 
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Lampiran 25 

KETERANGAN LULUS UKDBI 

 

 

 


