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SARI 
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Kata Kunci: kemampuan menulis, naskah drama satu babak, media film bisu. 

 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, keterampilan 

menulis naskah drama siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 Banjarharjo masih 

rendah. Rendahnya kemampuan siswa dalam menulis naskah drama disebabkan 

oleh dua Faktor. Pertama, yaitu faktor siswa. Siswa kurang minat terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama. Kedua, yaitu faktor guru. Guru kurang 

kreatif dalam memilih dan menggunakan media serta teknik pembelajaran. Dalam 

keaadaan demikian, peneliti merasa tertantang untuk mendapatkan jalan keluar 

permasalahan itu. Salah satu upaya untuk dapat peneliti lakukan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis naskah drama siswa kelas VIIIA SMP Negeri 

5 Banjarharjo Kabupaten Brebes, yaitu melalui media film bisu. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji tiga masalah, yaitu (1) 

bagaimana proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 

film bisu siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes, (2) 

bagaimana peningkatan kemampuan menulis naskah drama satu babak melalui 

media film bisu pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten 

Brebes (3) bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 

Banjarharjo dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 

film bisu. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses kegiatan 

menulis naskah drama satu babak melalui media film bisu siswa kelas VIIIA SMP 

Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes, (2) mendeskripsikan peningkatan 

kemampuan menulis naskah drama satu babak siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 

Banjarharjo melalui media film bisu, (3) mendeskripsikan perubahan perilaku 

siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 Banjarharjo dalam pembelajaran menulis naskah 

drama satu babak melalui media film bisu. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Subjek penelitiannya keterampilan 

menulis naskah drama satu babak melalui media film bisu. Penelitian ini 

menggunakan dua variabel, yaitu variabel keterampilan menulis naskah drama 

satu babak dan variabel film bisu. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

nontes berupa data perilaku siswa dari hasil observasi, wawancara, jurnal, 

dokumentasi foto. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif 

dengan cara membandingkan hasil tes siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan analisis data penelitian disimpulkan bahwa melalui media 

film bisu keterampilan menulis naskah drama satu babak siswa kelas VIIIA SMP 

Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes menunjukan adanya peningkatan. Pada 



 
 

 ix 

prasiklus, nilai rata-rata klasikal mencapai 59,26 (kurang). Hal tersebut meningkat 

sebesar 36% pada siklus I dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 66,6 (cukup). 

Kekurangan pada siklus I adalah sulit mengatur permainan alur, pemilihan kata, 

kaidah penulisan. Pada siklus II hasil tersebut meningkat lagi sebesar 84% dengan 

nilai rata-rata klasikal sebesar 79 (baik). Dari data nontes, diperoleh hasil bahwa 

sebagian siswa senang dan tertarik dengan pembelajaran menggunakan media 

film bisu. Setelah mengikuti pembelajaran menulis naskah drama melalui media 

film bisu perilaku siswa mengalami perubahan kearah yang positif. Siswa menjadi 

lebih aktif, semangat dan antusias dalam pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak. 

Selanjutnya, disarankan kepada guru bahasa dan sastra Indonesia agar 

menggunakan media film bisu sebagai alternatif dalam pembelajaran menulis 

naskah drama. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

sama dengan menggunakan media, metode, teknik pembelajaran yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi, melalui bahasa manusia dapat saling 

berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan 

meningkatkan kemampuan intelektual. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah 

belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik berdasarkan kaidah yang 

berlaku. Maka pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. 

Pembelajaran bahasa diarahkan untuk mempertajam kepekaan perasaan 

siswa. Siswa diharapkan tidak hanya mampu memahami informasi yang 

disampaikan secara langsung akan tetapi siswa diharapkan mampu memahami 

informasi yang disampaikan secara tidak langsung. Untuk itu arah dan tujuan 

pembelajarannya selain untuk meningkatkan keterampilan berbahasa juga untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar, serta memperluas wawasan. 

Dalam pembelajaran berbahasa terdapat empat aspek pokok yang harus dikuasai, 

keempat aspek tersebut adalah keterampilan menyimak, membaca, menulis dan 

berbicara. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu kompetensi yang di upayakan 

untuk dimiliki oleh siswa SMP. Dalam Kurikulum Bahasa Indonesia KTSP 

disebutkan standar kompetensi yang hendak dicapai adalah agar siswa mampu 

mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis kreatif naskah 

drama satu babak. Salah satu keterampilan menulis yang diajarkan di sekolah 

adalah keterampilan menulis naskah drama.  
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Menulis naskah drama satu babak merupakan salah satu kompetensi dasar 

yang menjadi bagian dalam standar kompetensi kemampuan bersastra kelas VIII  

sekolah menengah pertama, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Standar kompetensi tersebut menuntut siswa mampu menulis kreatif naskah 

drama. Indikator yang sesuai dengan pembelajaran menulis naskah drama adalah 

merumuskan tema dan menulis naskah drama.  

Berdasarkan pengamatan proses pembelajaran dan wawancara dengan 

guru pengampu yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat kenyataan bahwa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak guru hanya menggunakan 

metode ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran. Rendahnya nilai 

menulis naskah drama terbukti dari nilai rata-rata kelas yang masih dibawah nilai 

68,00. Padahal batas minimal adalah 68,00. Jelaslah bahwa nilai pembelajaran 

menulis naskah drama pada siswa belum mencapai setandar yang sudah 

ditentukan. 

Ada beberapa penyebab rendahnya nilai menulis naskah drama. Salah 

satunya adalah guru hanya menggunakan metode ceramah kemudian 

pembelajaran menulis naskah drama yang diberikan kepada siswa kurang 

bervariasi. Yang paling sering diberikan dalam pembelajaran, siswa dilatih untuk 

membuat naskah drama dengan kerangka karangan yang telah disediakan, 

mengarang bebas, berlatih menulis bermacam-macam paragraf. Pembelajaran 

menulis pun akhirnya tetap kering dan membosankan  sehingga siswa kurang 

berminat untuk berlatih menulis. 
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Kurang berhasilnya pembelajaran menulis naskah drama tersebut 

disebabkan oleh banyak faktor khususnya yang menyangkut siswa dan guru. 

Tidak sedikit para guru yang menganggap bahwa proses pembelajaran yang 

efektif ditandai dengan suasana kelas yang tenang. Para siswa dengan tertib duduk 

di kursinya masing-masing, perhatian terpusat pada guru, dan guru menjelaskan 

(berceramah) di depan kelas.  

Permasalahan mengenai kurang berhasilnya pembelajaran menulis di atas, 

disebabkan oleh media pembelajaran yang masih terpusat pada guru. Siswa 

kurang diberi kesempatan untuk berlatih dan mengembangkan kreativitasnya. Di 

samping itu, dari sisi siswa sendiri juga masih terbiasa pasif. Siswa tampak kurang 

berminat mengikuti pelajaran. Akibatnya, siswa kurang berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Keadaan pembelajaran yang demikian, tentu tidak dapat menopang 

terhadap keterampilan menulis siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu 

diupayakan bentuk pembelajaran menulis yang lebih memberdayakan siswa, 

yakni pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. 

Dengan upaya tersebut, diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Media film bisu dapat digunakan guru sebagai alternatif  model 

pembelajaran dalam pembelajaran menulis khususnya menulis naskah drama satu 

babak, dalam pembelajaran menggunakan media film bisu siswa akan dihadapkan 

langsung pada film bisu sebagai bahan pembelajaran dalam mempelajari 

kompetensi menulis naskah drama satu babak, sehingga siswa akan memperoleh 
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pengalaman baru yang menarik selama mengikuti proses pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak. 

Rasa senang dan antusiasme siswa tentu akan berimbas pada keberhasilan 

pembelajaran karena siswa akan mengikuti pembelajaran dengan senang, tanpa 

rasa terpaksa, dan penuh kesadaran. Jika hal tersebut sudah ada pada diri siswa 

maka pencapaian keberhasilan tidaklah sulit. Media film bisu akan menjadi hal 

yang menarik bagi siswa karena siswa akan mendapatkan pengalaman baru. 

 

1.1 Identifikasi Masalah 

Rendahnya keterampilan menulis naskah drama, salah satunya disebabkan 

oleh media pembelajaran yang kurang menarik. sehingga siswa akan merasakan 

jenuh dan bosan. Pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai. Oleh sebab itu, 

guru dituntut untuk pandai-pandai dalam mencari media yang bisa membuat siswa 

mudah dalam menulis naskah drama. Faktor dari guru, berpusat pada pola, tujuan, 

dan pengembangan pengajaran yang terlihat dalam penyusunan perangkat 

pengajaran. Para guru masih menekankan metode ceramah dalam pengajaran.  

Jika ditinjau dari kurikulum, permasalahan yang terjadi yaitu belum 

adanya  pemaparan   yang  jelas   tentang   konsep   dan   contoh   pengembangan 

perangkat pengajaran, baik silabus, RPP, maupun sistem evaluasi dan 

implementasi dari tiga hal tersebut dalam bentuk bahan ajar. Padahal, ketiga hal   

tersebut sangat membantu guru dalam menentukan arah dan proses pengajaran 

yang akan dilakukan. 
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Dengan   demikian, perlu adanya sebuah media atau perangkat pengajaran 

menulis naskah drama yang terwujud dalam silabus, RPP, dan sistem evaluasi, 

serta bahan ajar. Selain itu, juga dikembangkan sebuah metode baru dalam 

pengajaran menulis naskah drama. Salah satunya, yaitu melalui film bisu. Melalui 

media ini, para siswa diharapkan akan lebih mudah memahami hakikat menulis 

naskah drama yang pada akhirnya akan mempengaruhi keterampilan siswa dalam 

menulis naskah drama satu babak. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, muncul beberapa permasalahan yang sangat 

kompleks. Untuk itu, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan fokus penelitian, 

peneliti hanya membatasi permasalahan pada media yang dipakai dalam 

pengajaran keterampilan menulis untuk kompetensi menulis naskah drama satu 

babak. Adapun media pengajaran yang akan dipakai, yaitu melalui media film 

bisu. Pembatasan masalah pada media pengajaran dikarenakan guru belum 

memaparkan secara jelas konsep maupun contoh media yang dipakai dalam 

pengajaran menulis yang sangat dibutuhkan oleh guru dalam menentukan pola, 

arah, tujuan, dan fokus pengajaran. 

Pembatasan masalah dalam skripsi ini difokuskan pada Peningkatan 

Kemampuan Menulis Naskah Drama Satu Babak melalui Media Film Bisu Siswa 

Kelas VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian menjadi terarah dan tidak terlalu luas, 

maka dirumuskan permasalahan: 

1. Bagaimana proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui 

media film bisu siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten 

Brebes? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis naskah drama satu babak 

melalui media film bisu pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 

Banjarharjo Kabupaten Brebes? 

3. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 

Banjarharjo dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui 

media film bisu? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan proses kegiatan menulis naskah drama satu babak 

melalui media film bisu siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo 

Kabupaten Brebes. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis naskah drama satu 

babak siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo melalui media film 

bisu. 
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3. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 

Banjarharjo dalam pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui 

media film bisu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi siswa, adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis naskah drama satu babak dan mengembangkan siswa untuk aktif, 

berpikir kritis dan kreatif. 

2. Manfaat Bagi guru, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dan informasi tambahan bagi guru pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

pembelajaran menulis naskah drama. 

3. Manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini memperkaya wawasan 

mengenai penggunaan media film bisu. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang harus 

dikuasai dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Banyaknya penelitian 

tentang keterampilan menulis dapat dijadikan bukti bahwa pembelajaran menulis 

di sekolah sangat menarik untuk diteliti. Penelitian tentang menulis sudah banyak 

dilakukan antara lain oleh Farhan (2005), Nur (2008), Agustina (2010), Setiyono 

2012), Arimurti (2013). 

Farhan (2005), menulis skripsi berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Teks Berita dengan Pembelajaran Kontekstual Komponen Pemodelan 

Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 

Pengajaran 2004/2005”. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran kontekstual komponen 

pemodelan, keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 

1 Kajoran Kabupaten Magelang meningkat setelah menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual komponen pemodelan sebesar 12,39%. Rata-rata 

skor pada siklus I menunjukan peningkatan dibandingkan dengan rata-rata skor 

pada prasiklus 68,29% menjadi 74,51%. Rata-rata skor yang dicapai pada siklus II 

sebesar 80,68% , ini menunjukan peningkatan sebesar 13,50% dari prasiklus ke 

siklus I, 69,29% dari siklus I ke siklus II, dan 18,93% dari siklus prasiklus ke 

siklus II. Perubahan tingkah laku yang tampak dalam pembelajaran menulis teks 
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berita dengan pembelajaran kontekstual komponen pemodelan yaitu siswa merasa 

senang, lebih bersemangat, aktif, dan lebih mandiri dalam mengerjakan tugasnya. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah materi pembelajaran yaitu menulis. 

Perbedaannya yaitu pada penelitian Farhan menulis teks berita dan pada penelitian 

ini tentang menulis naskah drama. 

Nur (2008), melakukanan penelitian berjudul “Peningkatan Menulis 

Naskah Drama dengan Menggunakan Media Gambar Berita dalam Koran pada 

Siswa Kelas IX MTs Ma‟Arif Secang”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

melalui media gambar berita dalam koran kemampuan menulis naskah drama 

pada siswa kelas IX MsTs Ma‟Arif Secang meningkat pada siklus I memperoleh 

nilai rata-rata kelas sebesar 62,37% dan pada siklus II diperoleh hasil dengan rata-

rata kelas sebesar 73,65%. Dari hasil ini menunjukkan peningkatan siklus I dan II 

sebesar 11,31 atau 18,00%. Selain itu dari hasil data notes siklus 1 perilaku 

negatif siswa semakin berkurang dan perilaku positif siswa bertambah meningkat. 

Perubahan tersebut ditunjukkan dengan perilaku siswa yang lebih serius dan 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen. Berdasarkan 

tinjauan hasil penelitian di atas permasalahan menulis naskah drama telah dikupas 

dari sudut pandang yang berbeda melalui dua tahap yaitu, tahap I dan tagap II dan 

hasil temuan dari penelitian tersebut adalah adanya perubahan yang tampak pada 

perilaku siswa dalam hasil yang diperoleh mengalami peningkatan. Persamaan 

dalam penelitian ini yaitu pembelajaran menulis naskah drama. Perbedaannya 

yaitu pada penelitian Nur menggunakan media gambar berita dalam koran 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan media film bisu. 
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Agustina (2010), melakukan penelitian berjudul “Pembelajaran Menulis 

Naskah Drama dengan Menggunakan Media Animasi Pada Siswa VIII  SMP 

Negeri 1 Yogyakarta”. Dalam penelitiannya membahasan, hasil penelitian 

diperoleh skor kemampuan menulis naskah drama dengan menggunakan strategi 

pemodelan siklus I yaitu sebanyak 72% siswa memperoleh nilai tuntas dan 28% 

memperoleh nilai tidak tuntas dan diperoleh rata-rata skor kemampuan menulis 

naskah drama siklus I sebesar 74. Pada siklus II kemampuan menulis naskah 

drama siswa mengalami peningkatan dari siklus I. Hasil peningkatan kemampuan 

menulis naskah drama dengan menggunakan strategi pemodelan siklus II yaitu 

sebanyak 100% siswa memperoleh nilai tuntas dan diperoleh rata-rata skor 

kemampuan menulis naskah drama siklus II sebesar 92. Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan mendia 

animasi mengalami peningkatan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu naskah 

drama dengan memanfaatkan media. Perbedaanya yaitu pada penelitian Agustina 

menggunakan media animasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan media 

film bisu. 

Setiyono (2012), melakukan penelitian berjudul “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Naskah Drama Menggunakan Media Cerita Pendek pada 

Siswa Kelas XI SOS 5 MAN 1 Kota Magelang”. Hasil penelitian menyimpulakan 

pada siklus I belum maksimal dalam meningkatkan kemampuan menulis berita 

siswa sehingga perlu dilakukan tindakan selanjutnya. Hasil yang diperoleh pada 

siklus II adalah 0 siswa memperoleh nilai di bawah 70 dan 32 siswa mencapai 

nilai 94 Nilai rata-rata kelas pada tindakan II ini 2,93. Hasil yang diperoleh 
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menunjukkan bahwa penggunaan strategi Hunter dalam pembelajaran menulis 

berita (1) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis berita dari segi 

judul berita, (2) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis berita dari 

segi teras berita atau lead, (3) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis berita dari segi tubuh berita atau body, dan (4) dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis berita dari segi penggunaan ejaan dan tanda 

baca. Persamaan pada penelitian ini adalah menulis naskah drama dan 

perbedaannya adalah media pembelajraan yang digunakan Setiyono menggunakan 

media film pendek sedangkan pada film ini menggunakan media film bisu. 

Arimurti (2013), melakukan penelitian berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Naskah Drama Satu Babak dengan Menggunakan Media 

Film Animasi Pada Kelas VIIIC SMP Negeri 1 Bawang Kabupaten Batang”. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya peningkatan kemempuan menulis 

naskah drama satu babak dengan menggunakan media film animasi. Peningkatan 

ini dapat dilihat dari hasil perolehan nilai siswa pada tes awal nilai rata-rata kelas 

55,90 pada siklus 1 mengalami peningkatan menjadi 69,28 atau mengalami 

peningkatan sebesar 13,38%. Selanjutnya pada siklus 2 I prilaku yang kembali 

mningkat menjadi 80,28.  Selain peningkatan nilai terjadi pula perubahan tingkah 

laku siswa kearah yang positif yaitu dari prilaku yang malas-malas, dan 

meremehkan penjelasan serta tugas yang diberikan guru berubah menjadi senang, 

aktif dan serius terhadap penyampain materi yang di sampaikan guru. Persamaan 

pada penelitian ini adalah materi menlis naskah drama dan penggunaan media 
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berupa audio visual sedangkan perbedaanya adalah pada media pembelaajaran 

yang digunakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

keterampialan menulis siswa sudah banyak dilakukan. Penelitian dilaksanakan 

menggunakan teknik maupun media yang bervariasi dalam meningkatkan 

keterampilan menulis siswa. Peneliti merasa bahwa penelitian sejenis masih perlu 

dilakukan untuk menemukan berbagai alternatif teknik dalam pembelajaran 

keterampilan menulis siswa. Hal ini mengingat bahwa keterampilan menulis siswa 

masih rendah, belum  memuaskan, dan masih perlu dicarikan metode serta teknik-

teknik efektif untuk pembelajaran keterampilan menulis naskah drama siswa. 

Menurut data di atas, peneliti melakukan penelitian peningkatan kemampuan 

menulis naskah drama menggunakan media film bisu. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan Teoretis yang digunakaan dalam penelitian ini meliputi 1). 

Hakikat Naskah Drama, 2) Unsur intrinsik naskah drama, 3) Drama Satu Babak, 

4) Menulis Naskah Drama 5) Media Film Bisu 

2.2.1 Hakikat Naskah  Drama 

 Sandiwara berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tidak 

terang-terangan. Mengapa demikian? Karena lakon drama sebenarnya 

mengandung pesan atau ajaran (terutama ajaran moral) bagi 

penontonnya.(Suhariyanto 2005:58). 

Sumardjo (1988:31) menyatakaan bahwa naskah drama diartikan sebagai 

suatu karya sastra tulis yang di dalamnya berisi cerita kehidupan manusia yang 
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dituliskan dalam bentuk dialog-dialog para tokoh yang mempunyai jalan peristiwa 

dan memungkinkan untuk dipentaskan. 

 Wujud fisik sebuah naskah drama adalah dialog atau ragam tutur. Naskah 

drama adalah karangan yang berisi cerita atau karya sastra yang ditulis dalam 

bentuk dialog atau percakapan yang temanya diambil dari konflik kehidupan 

manusia.    

Haryawan (1993:2) menyebutkan bahwa naskah drama merupakan cerita 

konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan 

menggunakan percakapan dan action dihadapan penonton (audience). 

Menurut Waluyo (2001:2) terminologi istilah drama biasanya didasarkan 

pada wilayah pembicaraan, apakah yang dimaksud naskah drama atau drama 

pentas. Naskah drama dapat diberi batasan sebagai salah satu jenis karya sastra 

yang ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin dan 

mempunyai kemungkinan dipentaskan. 

Dari beberapa pengertian drama di atas, dapat disimpulkan keterampilan 

menulis naskah drama adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog 

atau percakapan yang temanya diambil dari konflik kehidupan manusia yang 

diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan action 

dihadapan penonton. 

 

 

2.2.2 Unsur Intrinsik Naskah Drama 
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Seperti karya sastra lain, sandiwara atau drama juga memiliki unsur 

pembangun yaitu ekstrinssik dan intrinsik. Ekstrinsik yaitu unsur yang 

mempengaruhi di luar. Intrinsik yaitu unsur yang mempengaruhi di dalam. Unsur 

intrinsik dalam naskah drama yaitu tema, amanat, alur, plot, karakter, dialog, 

setting, bahasa, dan interpretasi. 

2.2.2.1 Tema  

Menurut Hasanuddin (1996:103) tema adalah inti permasalahan  yang 

hendak dikemukakan penulis drama terhadap karyanya. Tema adalah pikiran 

pokok yang mendasari lakon drama (wiyanto 2002:23). Pengertian senada juga di 

temukan oleh (waluyo 2003:24) bahwa tema adalah gagasan pokok yang 

terkandung dalam drama.  

Dari beberapa teori tentang tema tersebut dapat disimpulkan bahwa tema 

naskah drama adalah ide pokok yang terkandung dalam drama. Tema merupakan 

pikiran pokok yang mendasari penulisan sandiwara. Pikiran pokok ini 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang menarik. Jadi, 

seorang penulis harus menentukan tema yang akan digarap. 

2.2.2.2 Amanat  

Amanat merupakan opini, kecenderungan, dan visi pengarang terhadap 

tema yang dikemukakannya (Hasanudin 1996:193). Amanat adalah pesan moral 

yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau penonton drama 

(Wiyanto 2002:24). Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada 

pembaca atau secara tidak langsung melalui jalan cerita drama tersebut ( Waluyo 

2003:28).  
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Amanat dalam sebuah drama dapat diungkapkan secara langsung atau 

tersurat dan secara tidak langsung atau tidak tersurat. Artinya pembaca atau 

penonton dapat menyimpulkan, pelajaran apa yang diperoleh dari pembaca atau 

penonton drama. Itulah sebabnya nama lain drama adalah sandiwara. Maksudnya 

drama itu mengandung ajaran, terutama ajaran moral yang disampaikan tidak 

secara terang-terangan. 

2.2.2.3  Plot (alur) 

Alur merupakan jalinan cerita atau kerangka dari awal hingga akhir yang 

merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan (Waluyo 

2003:8).Plot atau alur adalah rangkaian peristiwa yang sambung menyambung 

dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat (Wiyanto 2005:100).  

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa alur adalah jalinan 

peristiwa yang ada pada naskah drama atau sandiwara untuk mencapai efek 

tertentu. Tautannya dapat dinyatakan dengan hubungan waktu dan oleh hubungan 

sebab-akibat. Alur adalah yang disusun secara sesama, sehingga sanggup 

menggerakan jalan ceritanya. 

Berdasarkan tekniknya pengaturan alur dapat disusun dengan jalan 

progresif  (alur maju) yaitu awal, tengah, dan akhir terjadinya peristiwa. Regresif  

( alur mundur) yaitu bertolak dari akhir cerita menuju tahap tengah atau puncak 

dan berakhir pada awal cerita. Flashback (sorot balik)  yaitu pengaluran berubah 

dari progresif ke regresif, hanya ada beberapa tahap tertentu peristiwanya ditarik 

ke belakang ( mengenang peristiwa yang lalu). 
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Berkembangnya drama secara bertahap mulai dari konflik yang sederhana, 

konflik yang kompleks, sampai pada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik 

memang bermacam-macam. Andaikan salah satu dari yang bertikai menang, akhir 

cerita mungkin sama-sama kalah (hancur). Mungkin pula penyelesaian tidak jelas 

supaya penonton menafsirkan sendiri penyelesaian konfliknya. 

Dalam pembicaraan tentang alur cerita  perlu ditekankan, bahwa jalannya 

cerita hendaknya mengalir secara lancar. Dalam hal ini, rangkaian kejadian 

hendaknya merupakan jalinan peristiwa sebab akibat yang runtut. Pada akhirnya 

pembaca maupun penonton akan dapat menghayati lakon dengan baik, jika jalinan 

cerita cukup runtut. 

2.2.2.4 Tokoh dan Penokohan (Perwatakan) 

Peristiwa-peristiwa dalam cerita dialami oleh pelaku-pelaku atau tokoh 

cerita. Tokoh satu dan tokoh lainnya tentu tidak sama. Sebab masing-masing 

tokoh mempunyai watak. Pemberian watak pada tokoh itu dinamakan perwatakan 

(Wiyanto 2005:80). Istilah lain untuk perwatakan dikemukakan oleh Suharyanto 

(2005:20) yang mengemukakan bahwa penokohan atau perwatakan ialah 

pelukisan mengenai tokoh cerita; baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang 

dapat berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadatnya, dan 

sebagainya. 

Penokohan adalah keseluruhan ciri-ciri jiwa seorang tokoh dalam drama. 

Seorang tokoh bisa berwatak sabar dan suka menolong. Sebaliknya, tokoh bisa 

berwatak pemberani, suka marah, sangat keji. Pengarang menggunakan dua cara 

dalam menyajikan watak tokoh yaitu secara analitik dan secara dramatik. Secara 
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analitik yaitu pengarang secara langsung memaparkan watak-watak tokoh dalam 

ceritadengan jalan menyebutkan sifat-sifatnya. Sedangkan secara dramatik yaitu 

penggambaran watak tokoh yang tidak diceritakan  secara langsung oleh 

pengarang.  

2.2.2.5  Dialog (Percakapan) 

Ciri khas suatu drama adalah naskah itu berbentuk cakapan atau dialog. 

Dalam menyusun dialog ini pengarang harus benar-benar memperhatikan 

pembicaraan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Pembicaraan yang ditulis 

oleh pengarang naskah drama adalah pembicaraan yang akan diucapkan dan harus 

pantas untuk diucapkan di atas panggung. Bayangan pentas di atas panggung 

merupakan mimetic (tiruan) dari kehidupan sehari-hari, maka dialog yang di 

tuliskan juga mencerminkan dialog sehari-hari (Waluyo 2001:20). 

Rampan (2003:38) bahwa dalam drama, kekuatan ada pada dialog-

dialognya. Lebih dari 90 % drama merupakan dialog, selebihnya merupakan 

penjelasan setting, tokoh-tokohnya, dan situasi yang terjadi. Pilihan kata dalam 

dialog dituntut untuk pas sesuai dengan jatidiri karakternya. 

Oleh karena itu, ragam bahasa yang digunakan dalam dialog tokoh-tokoh 

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

ini disebabkan karena drama adalah potret kenyataan kehidupan manusia dan 

dialog dalam naskah drama menduduki porsi yang cukup besar. Oleh karena itu 

pengarang harus memperhatikan ketepatan kata dalam menciptakan dialog. 
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2.2.2.6  Setting 

Waluyo (2001:23) menyatakan bahwa setting atau tempat kejadian cerita 

sering juga disebut latar cerita. Penentuan ini harus secara cermat sebab drama 

naskah harus juaga memberikan kemungkinan harus dipentaskan. Setting biasanya 

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

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

berhubungan satu sama lain. 

Wiyanto (2002:28) setting adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya 

suatu adegan. Karena suatu adegan dilaksanakan di panggung, maka panggung 

harus bisa menggambarkan setting yang dikehendaki. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa latar atau 

setting memiliki peranan besar dalam hal tersebut senada dengan pendapat 

Sambodja (2007:99) bahwa semakin detail seorang penulis memberi latar bagi 

tokoh yang diciptakannya, maka semakin besar pula kemungkinan untuk 

mengembangkan gagasan atau mengarah karakter tersebut menuju sebuah drama 

yang menarik. 

 

2.2.3 Drama Satu Babak 

Drama 1 babak adalah sebuah drama yang dimainkan hanya dalam 1 

babak. Secara teori, penulisan naskah drama 1 babak tidak ada bedanya dengan 

naskah drama 2 atau 3 babak. Poin terpentingnya adalah penulisan naskah drama 

itu sendiri yang dalam hal ini harus bagus, lengkap dan bisa memudahkan para 

calon pemeran drama tersebut. Agar pementasan sebuah adegan drama bisa 
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berjalan dengan cukup baik, dalam hal ini memang dibutuhkan sebuah teks 

skenario drama yang tersusun secara rapi dan inspiratif. Penokohan dalam sebuah 

pementasan drama sangat dipengaruhi oleh kualitas naskah drama itu sendiri 

selain penguasaan paanggung oleh para pemeran. 

(Wiyanto 2002:12) berpendapat bahwa babak merupakan bagian dari 

lakon drama. Dalam pementasan, batas antara babak satu dengan babak yang lain 

ditandai dengan turunnya layar, atau lampu penerang panggung yang 

menggambarkan setting yang berbeda. Baik setting tempat, waktu maupun 

suasana terjadinya suatu peristiwa. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa drama 

satu babak adalah drama yang dimainkan hanya dengan satu babak, dan satu lakon 

drama mungkin saja terdiri dari satu, dua, atau tiga babak, mungkin juga lebih.  

2.2.4 Menulis Naskah Drama 

Adapun subbab ini akan dipaparkan mengenai menulis kreatif naskah 

drama, teknik menulis naskah drama, kaidah penulisan naskah drama, dan ejaan 

Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

2.2.4.1 Menulis Kreatif  Naskah Drama 

Supratman (2006:111) berpendapat bahwa drama adalah bentuk karya 

sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dan menyampaikan pertikaian 

dan emosi melalui akting dan dialog. 

Untuk memudahkan para pemain drama, naskah ditulis selengkap-

lengkapnya bukan saja berisi percakapan melainkan juga disertai keterangan atau 

petunjuk. Petunjuk itu misalnya gerakan-gerakan yang dilakukan pemain, tempat 
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terjadinya peristiwa, benda-benda, peralatan yang diperlukan setiap babak dan 

keadaan panggung setiap babak. Juga tentang bagaimana dialog diucapkan, 

apakah dengan suara lantang, lemah atau dengan berisik dengan demikian naskah 

drama atau sandiwara itu benar-benar sudah lengkap dan sudah siap dimainkan di 

panggung (Wiyanto 2002:32) 

Berbicara tentang drama tidak akan lepas dari penulisan sebuah naskah 

drama. Jadi penulisan drama harus mempunyai kemungkinan untuk dipentaskan. 

Cerita yang dipaparkan oleh penulis drama tidak harus peristiwa atau keadaan 

yang dialami sendiri oleh penulis atau kejadian yang pernah dilihatnya. Peristiwa 

yang dituangkan dapat juga merupakan rangkaian peristiwa yang hanya ada dalam 

khayalan penulis saja. Setelah dituangkan dalam bentuk drama diharapkan cerita 

tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain sebagai hiburan atau sebagai pengingat 

suatu hal.                                                                                                                                                                                                             

2.2.4.2  Langkah-Langkah Menulis Naskah Drama 

Jabrohim (2001:136) mengatakan bahwa penulisan naskah drama 

merupakan suatu proses yang utuh, yang mempunyai keseluruhan, artinya jika 

memang hanya mempunyai sedikit pengalaman menulis maka kita memulainya 

selangkah demi selangkah, tahap demi tahap dalam suatu tata urutan. Berbagai 

aspek yang yang harus ada merupakan dasar menulis naskah drama dan dengan 

itu diharapkan nantinya kita memiliki ketajaman perasaan dan kejernihan pikiran 

yang berhubungan dengan unsur fundamental sebuah naskah drama. 

Elyhamdan (2008) ada beberapa teknik menulis naskah drama sebagai 

berikut. 

http://elyhamdan.wordpress.com/2008/03/18/teknik-menulis-naskah-drama/
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Menciptakan seting (latar) adalah menggambarkan situasi tempat 

terjadinya peristiwa, misalnya sebuah apartemen yang mempunyai tiga pintu, satu 

untuk kamar mandi, satu untuk WC, dan satunya lagi untuk keluar. Hanya ada 

sebuah jendela dengan korden baru tetapi harganya murah tergantung dijendela. 

Melakukan eksplorasi yaitu menjelajahi tempat (lingkungan), sekurang-kurangnya 

satu tempat yang bersuasana ramai (sibuk) dan yang satunya lagi bersuasana sepi, 

serta menyaring setiap orang dengan aktivitasnya. Kita catat sebanyak mungkin 

detail di tempat itu sehingga kita mempunyai gambaran tentang tempat yang kita 

jelajahi. 

Menulis latar yaitu dengan mengobservasi sebuah lingkungan baik yang 

sedang diamati maupun lingkungan masa lampau, kemudian menyusun daftar 

tanggapan panca indra terhadap detail-detail lingkungan tersebut. Menciptakan 

tokoh yaitu mendeskripsikan secara ringkas tentang tokoh. Susunan tokoh drama 

adalah daftar tokoh-tokoh yang berperan dalam drama itu. Dalam susunan tokoh 

yang perlu dijelaskan adalah nama, umur, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan, dan 

keadaan kejiwaannya. 

Penulisan lakon sudah menggambarkan perwatakan tokoh-tokohnya. 

Mendeskripsikan tokoh adalah bagaimana tokoh sekarang berdasarkan hasil 

observasi tokoh masa lampau yang ada dalam kenangan. Detail yang harus 

dideskripsikan ialah ada dan bagaimana tokoh mengenakan pakaian, bersamaan 

dengan itu juga bagaimana profil kepribadian tokoh dengan mengacu kepada 

sejarah singkat kehidupannya. 
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Meletakan tokoh dalam latar yaitu menempatkan tokoh masa sekarang 

kedalam tokoh masa lampau. Tokoh diciptakan tampil sederhana sepotong 

kegiatan yang spesifik, dengan beberapa bagian latar tempat tokoh-tokoh itu 

melakukan kegiatan yang beralasan. Menciptakan tokoh berbicara yaitu dengan 

mempertemukan dua orang tokoh yang saling berhubungan, sehingga muncul 

dialog. Dapat juga dilakukan dengan menemukan dua tokoh antagonistik yang 

berbicara secara monolog. 

Menempatkan semua elemen bersama-sama menjadi skenario dasar, yaitu 

dengan menuliskan sebuah deskripsi naratif yang berisi segala sesuatu yang 

terjadi dalam adegan  yang merupakan penempatan bersama-sama elemen 

menjadi kesatuan yang kohesif. Menulis serangkaian adegan ke dalam draf 

berdasarkan atas eksplorasi terhadap skenario dasar, kita buat draf pertama untuk 

sebagian adegan. Di sini dapat kita tuliskan sebagian adegan yang berisi konflik 

tajam, penuh kekuatan yang terjadi diantara dua tokoh. 

Penulisan draf kedua, menulis kembali draf pertama yaitu merangkai draf 

pertama  dan menciptakan konflik bergerak dengan kekuatan penuh sehingga 

cerita bergerak maju. Menciptakan rintangan-rintangan dan taktik-taktik dirasakan 

kongkret dan hidup, situasi sudah benar, dan dialog-dialog sudah dirasakan wajar. 

 

 

 

 

2.2.4.3  Kaidah Penulisan Naskah Drama  
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Menurut Hasanudin (1996:74) dalam penulisan teks drama ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: 

a. Prolog (keterangan penjelas yang disampaikan sebelum suatu 

pertunjukan 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. 

 

2.2.4.4 Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

Menurut Mukh Doyin (2002:62) tentang pedoman umum ejaan bahasa 

indonesia yang disempurnakan: 

a. Pemakaian huruf (huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf 

diftong, gabungan huruf konsonan, dan pemenggalan kata) 

b. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring ( huruf kapital atau huruf 

besar, huruf miring) 

c. Penulisan kata (kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, 

kata ganti ku, kau, mu, dan-nya, kata depan di, ke, dan dari, kata si dan 

sang, partikel, singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan) 

d. Penulisan unsur serapan. 
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e. Pemakaian tanda baca (tanda titik (.), tanda koma (,),  tanda titik koma 

(;), tanda titik dua (:), tanda hubung (-), tanda pisah, tanda elipsis (...), 

tanda tanya (?), tanda seru (!), tanda kurung((...)), tanda kurung siku 

([..]), tanda petik (“....”), tanda petik tunggal („...‟), tanda garis miring 

(/). Tanda penyingkat (apostrof) („). 

2.2.5 Media Film Bisu  

Media film bisu adalah suatu alat yang digunakan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Adapun dalam subbab ini akan dipaparkan mengenai pengertian 

media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, media pembelajaran film bisu, 

penerapan media film bisu  dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

2.2.5.1  Media Pembelajaran 

Soeparno (1988:1) mengemukakan bahwa media adalah suatu alat yang 

dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari 

suatu sumber kepada penerimanya. Dari teori di atas disimpulkan bahwa 

pengertian media adalah sebuah bentuk perantara yang dapat dipakai orang 

sebagai penyebar ide atau gagasan sampai pada penerima. 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yaitu secara harfiah berarti 

“tengah”,”perantara”, atau “pengantar”. Media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fhotografis, atau elektronis untuk 

mengungkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal 

(Arsyad 1996:3). 
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Hubungan media dengan drama dalam dunia pendidikan sebagai perantara 

yang penggunanya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran, yang 

dimaksud untuk mempertinggi mutu mengajar dan belajar. 

2.2.5.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum manfaat penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar dapat membantu proses belajar mengajar dapat membantu proses 

berpikir peserta didik, antara lain: 1) media pembelajaran dapat menarik dan 

memperbesar perhatian anak didik terhadap materi pengajaran yang disajikan, 2) 

media pengajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar anak didik 

berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, 3) media pengajaran dapat membantu 

anak didik dalam memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan 

cara lain, 4) media pengajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik 

secara teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar, 5) 

media pengajaran dapat menumbuhkan kemampuan anak didik untuk berusaha 

mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan, 6) media pengajaran 

dapat mengurangi adanya verbalisme dalam suatu proses (Latuheru 1988:23-24). 

Sudjana (2002:2) mengemukakan manfaat media pengajaran antara lain: 

1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, 2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik, 3) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-

mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 4) siswa lebih banyak melakukan 
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kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

pembelajaran adalah membantu memudahkan guru dan siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.2.5.3  Media Pembelajaran Film Bisu 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media film bisu dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut bertolak dari pendapat Sudrajat (2008) bahwa kriteria 

yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai, contoh: bila tujuan atau 

kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio 

yang tepat untuk digunakan jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat 

memahami isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan, kalau tujuan 

belajar bersifat motorik (gerak dan aktivitas) maka media film dan video yang 

bias digunakan. 

Disamping itu terdapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi 

(komplementer), seperti biasa, ketepatgunaan: keadaan peserta didik; 

ketersediaan; dan mutu teknis. 

Dari pendapat tersebut peneliti menganggap bahwa film bisu dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran menulis naskah drama bercerita, yaitu 

menceritakan tokoh dalam film bisu sebagai gambar hidup tanpa suara akan 

memacu kreativitas siswa dalam menulis naskah drama. 
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2.2.5.4 Penerapan Media Film Bisu dalam Pembelajaran Menulis Naskah 

Drama 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

rasa ingin tahu, minat, motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar, 

serta dapat mempengaruhi psikologis siswa. Oleh karena itu, media dapat 

digunakan secara tepat, secara nyata membantu dan mempermudah proses belajar 

mengajar. Dengan demikian, hasil pembelajaran dapat lebih optimal. 

Langkah-langkah pokok penerapan media film bisu dalam pembelajaran 

menulis naskah drama adalah 1) guru memberikan petunjuk mengenai apa yang 

harus dilakukan oleh siswa, 2) film diputar ,3)siswa diminta memperhatikan 

dengan cermat isi film tersebut, 4) siswa membuat naskah drama dari film bisu 

yang dilihatnya. 

2. 3  Kerangka Berpikir 

Salah satu setandar kompetensi aspek menulis adalah siswa mampu 

mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis kreatif naskah 

drama. Kenyataannya, kemampuan menulis naskah drama satu babak siswa kelas 

VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes belum optimal. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor media dalam pembelajaran yang digunakan guru, 

faktor siswa, faktor lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi rendahnya 

kemampuan menulis naskah drama satu babak adalah faktor media. 

Dengan menggunakan media film bisu, siswa tidak akan merasakan jenuh 

dan justru akan merasakan senang karena melalui media film bisu, siswa dapat 

lebih bebas mengguangkan kalimat-kalimat yang dalam imajinasinya. Dalam 
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penggunaan media film bisu ini, siswa diajak melihat film bisu, kemudian 

mendeskripsikannya ke dalam bentuk naskah drama. Oleh sebab itu melalui media 

film bisu ini mempermudah siswa dalam menulis naskah drama satu babak. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka berpikir. 

2.4  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka, landasan teoritis, dan kerangka berpikir itu, 

hipotesis penelitian ini adalah kemampuan menulis naskah drama satu babak pada 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Banjarharjo Kabupaten Brebes akan meningkat 

dan perilaku belajar siswa mengalami perubahan positif dalam pembelajaran 

melalui media film bisu. 

Pembelajaran 

Menulis Naskah 

Drama satu babak 

Optimal 

Siswa aktif menulis dan 

mengembangkan ide 

Belum optimal 

Faktor siswa 

Faktor media 

Faktor  guru 

Media film bisu 

Siswa akan 

merasakan  senang 

Siswa dapat  lebih mudah  

menulis naskah Drama 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan ialah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 

PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, dengan 

penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam 

pembelajaran (Susilo 2007:16). 

Dengan demikian sifatnya berbasis kelas karena dilakukan dengan 

melibatkan komponen yang terdapat pada proses belajar mengajar di dalam kelas. 

PTK pada penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu proses tindakan 

pada siklus I dan siklus II yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. 

1. planning (perencanaan pengajaran) 

Yang dilakukan pada tahapan ini adalah melakukan perencanaan tindakan 

yang akan dilaksanakan di depan kelas. 

2. acting (pelaksanaan pengajaran) 

Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah  guru melaksanakan apa yang 

telah direncanakan di depan kelas  

3. observing (observasi) 

Observasi merupakan suatu kegiataan mengamati hasil atau dampak dari 

tindakaan yang dilakukan peneliti terhadap siswa. Pengamatan dilakukan 

pada siswa dan guru. 
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4. Reflecting ( refleksi) 

Refleksi adalah kegiatan menganalisis efektivitas pendekatan yang telah 

dilakukan dalam pelaksanaan pengajaran. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian Tindakan Kelas (Subyantoro 2009:10) 

3.2 Prasiklus  

Kegiatan prasiklus dilakukan pada tanggal, 15 Oktober 2013. Objek 

prasiklus adalah kelas VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes 

dengan jumlah 25 siswa. Prasiklus dilakukan oleh peneliti dalam bentuk  

observasi, yaitu 1) mengamati proses pembelajaran 2) mengetahui hasil tes pada 

pembelajaran sebelumnya dan 3) wawancara dengan guru kelas Mata Pelajaran 

Siklus I 

REFLEKSI 

PERENCANAAN PENGAMATAN 

PELAKSANAAN OBSERVASI AWAL 

PELAKSANAAN 

Siklus II 

REFLEKSI 

PERENCANAAN PENGAMATAN 
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Bahasa Indonesia. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi siswa di 

dalam kelas, dan kesulitan yang dialami oleh siswa. Selain itu, observasi ini 

bertujuan agar siswa lebih mengenal dan tahu, sehingga pada saat penelitian siswa 

sudah terbiasa dan merasa sudah tidak asing. Dengan keadaan seperti ini, maka 

penelitian dapat berjalan dengan baik dan alami. 

3.3 Siklus I 

Siklus I merupakan tindakan awal penelitian menulis naskah drama melalui 

media film bisu. Siklus ini terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi, tiap-tiap tahap diuraikan sebagai berikut. 

3.3.1 Perencanaan 

Pada tahapan perencanaan yang harus dilakukan guru adalah 

mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam proses pembelajaran 

di kelas dengan langkah-langkah (1) menyusun rencana pembelajaran menulis 

naskah drama dengan menggunakan media film bisu, (2) membuat dan 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman observasi untuk mengetahui 

bagaimana perilaku siswa ketika dilakukan pembelajaran menulis naskah drama 

dengan menggunakan media film bisu, lembar wawancara, lembar jurnal, dan 

dokumentasi untuk memperoleh data dan nontes, (3) Guru mempersiapkan naskah 

drama yang akan dipakai sebagai contoh naskah drama yang akan diberikan pada 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran, 

(4) menyiapkan LCD dan laptop yang sudah berisi film bisu. 
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3.3.2 Tindakan 

Pada tahapan ini dilakukan tindakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

Guru sebagai peneliti mengimplementasi pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran melalui media film bisu. Tahap pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi), dan kegiatan penutup. 

Pada kegiatan awal, meliputi (1) guru mengkondisikan kelas dan 

melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

materi yang telah dipelajari, (2) guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

hari itu, (3) guru memotivasi siswa dengan cara mengemukakan kompetensi yang 

akan dicapai apabila mereka mampu menulis naskah drama dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama yang baik. 

Pada kegiatan inti yaitu tahap eksplorasi yang merupakan kegiatan untuk 

memperoleh pengalaman barudari situasi yang baru, kegiatan ini meliputi (1) 

siswa berkelompok yang terdiri atas dua orang anggota, (2) siswa mencermati 

contoh naskah drama yang dibagikan oleh guru untuk mendapatkan gambaran 

yang nyata tentang naskah drama, (3) siswa mendengarkan sedikit penjelasan dari 

guru. Elaborasi yang memiliki makna mengerjakan sesuatu secara tekun dan 

cermat, kegiatan elaborasi  meliputi (1) siswa mengamati dan mencermati film 

bisu yang diputar oleh guru dan mendiskusikan hal-hal yang penting (unsur dan 

bagian naskah drama) untuk dikembangkan menjadi naskah drama, (2) siswa 

secara individu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yaitu menulis kreatif 

naskah drama berdasarkan kaidah penulisan naskah drama. Tahap terakhir dalam 



 

 
 

33 

kegiatan inti adalah tahap kofirmasi yang memiliki makna penegasan atau 

pembenaran yang meliputi (1) setelah selesai tiap kelompok menukarkan naskah 

drama mereka dengan kelompok lain, sedangkan kelompok lain menyunting dan 

mengoreksi pekerjaan yang ada di depan meja mereka, (2) setelah itu mereka 

tukarkan lagi dengan kelompok lain untuk menyunting dan mengoreksi apakah 

korektor sebelumnya sudah meneliti dengan benar dan tepat, apabila masih ada 

kekurangan dapat mereka tambahkan kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan 

siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh 

kejujuran dan menghargai pendapat orang lain. Pada bagian terakhir atau bagian 

penutup meliputi kegiatan (1) guru menanyakan kesulitan materi pembelajaran 

hari ini, (2) siswa menyampaikan kesan dengan bahasa yang baik dan benar 

terhadap pembelajaran yang baru berlangsung sebagai kegiatan refleksi, (3) guru 

memberi penguatan terhadap simpulan yang diberikan oleh para siswa. 

3.3.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data 

tentang penerapan media film bisu selama pembelajaran menulis naskah drama 

berlangsung. Proses pengambilan data tes digunakan untuk melihat kemampuan 

menulis naskah drama siswa. Sedangkan pengambilan data non tes dilakukan 

untuk melihat perubahan perilaku belajar siswa dan respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama melalui media film bisu. 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus I ini dilakukan untuk pencapaian hasil pembelajaran 

pada siklus II. Apabila hasil yang dicapai pada siklus I belum sesuai dengan target 
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yang ditetapkan, berdasarkan refleksi akan disempurnakan pada perencanaan 

siklus II. Permasalahan pada siklus I dicari dan diperbaiki sedangkan kelebihan 

yang terdapat pada siklus I dipertahankan untuk ditingkatkan pada siklus II. 

3.4 Siklus II 

Pada siklus II, langkah-langkah yang ditempuh sama seperti pada siklus I. 

Siklus II hanya menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan yang 

dikemukakan pada siklus I. Langkah-langkah pada siklus II yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

Adapun rincian pelaksanaan siklus II dijabarkan sebagai berikut. 

3.4.1 Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut (1) membuat perbaikan rencana pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan media film bisu, (2) menyiapkan 

lembar wawancara, lembar observasi, lembar jurnal, dan pedoman penilaian, 

proses untuk memperoleh data non tes pada siklus II, (3) menyiapkan perangkat 

tes menulis naskah drama yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar siklus 

II, (4) menyiapkan LCD dan laptop yang sudah berisi film bisu yang akan 

digunakan sebagai media pembelajaran menulis naskah drama. 

3.4.2 Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan dengan rencana yang telah 

dibuat dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. Tindakan yang dilakukan pada 

siklus II adalah memberi umpan balik tentang materi yang disampaikan pada 

siklus I. Tahap pembelajaran yang digunakan sama pada siklus I, yaitu kegiatan 
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awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan penutup. 

Pada kegiatan awal meliputi (1) guru mengkoordinasikan kelas dan mengingatkan 

kembali mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, (2) guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, (3) guru memotivasi siswa dengan 

cara membuat suasana yang lebih santai tapi serius, sehingga siswa merasa senang 

dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. 

Pada kegiatan inti yaitu tahap eksplorasi yang merupakan kegiatan untuk 

memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru, meliputi kegiatan (1) siswa 

berkelompok yang terdiri atas dua orang anggota, (2) siswa mencermati naskah 

drama yang dibagikan oleh guru dan mendengarkan penjelasan untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menulis naskah drama dengan 

menggunakan media film bisu. Elaborasi yang memiliki makna mengerjakan 

sesuatu secara tekun dan cermat, meliputi kegiatan (1) siswa mengamati dan 

mencermati film bisu yang diputarkan oleh guru dan mendiskusikan hal-hal yang 

penting (unsur dan bagian naskah drama) untuk di kembangkan menjadi naskah 

drama seperti pada siklus (2) siswa kembali berkelompok dan mengerjakan tugas 

menulis naskah drama dengan menggunakan media film bisu, namun kelompok 

pada siklus II berada dengan kelompok awal, (3) siswa memperhatikan film bisu 

yang diputarkan kembali oleh guru untuk mengingatkan kembali kepada siswa. 

Tahap terakhir dalam kegiatan inti adalah tahap konfirmasi yang memiliki makna 

penegasan atau pembenaran yang meliputi kegiatan (1) setelah selesai tiap 

kelompok menukarkan naskah drama mereka dengan kelompok lain sedangkan 

kelompok lain menyunting dan mengoreksi pekerjaan yang ada di depan meja 
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mereka, (2) siswa melakukan perbaikan naskah drama masing-masing 

berdasarkan hasil penyuntingan dan masukan perbaikan. 

Pada bagian terakhir atau bagian penutup, meliputi kegiatan (1) guru 

menanyakan kesulitan materi pembelajaran hari ini dan memberi penghargaan 

kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi pada siklus I, (2) siswa 

menyampaikan kesan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar terhadap 

pembelajaran yang baru berlangsung sebagai kegiatan refleksi, (3) guru memberi 

penguatan terhadap simpulan yang diberikan oleh para siswa. 

3.4.3 Observasi  

Observasi atau pengamatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data 

tentang penerapan media film bisu selama menulis naskah drama pada siklus I dan 

II berlangsung. Proses pengambilan data tes digunakan untuk melihat kemampuan 

menulis naskah drama pada siswa. Pengambilan data nontes dilaksanakan untuk 

melihat perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran dan respon 

siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan media 

film bisu. Selama pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap siswa dengan menggunakan lembar observasi. 

Lembar observasi berisi catatan-catatan penting tentang perilaku siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Lembar observasi yang digunakan pada 

siklus II ini sama seperti pada siklus I. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, 

jurnal dibagikan semua siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, melakukan wawancara 

dengan siswa di luar kelas. 
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3.4.4 Refleksi 

Berdasarkan analisis data yang digunakan dapat diketahui tingkat 

keberhasilandari kegiatan tindakan kelas pada siklus II. Pada siklus ini yang 

menjadi target utama adalah pencapaian pembelajaran menulis naskah drama 

melalui media film bisu dan perubahan perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 

Banjarharjo Kabupaten Brebes. Pada siklus ini diharapkan telah ada peningkatan 

dan perubahan yang positif.  

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini ialah peningkatan keterampilan menulis naskah 

drama satu babak melalui media film bisu. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII A kurang berhasil 

dalam pembelajaran sastra menulis naskah drama. Pada umumnya siswa kelas 

VIII A memiliki kemampuan yang masih rendah dalam memahami cara-cara 

menulis naskah drama satu babak. 

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 

Banjarharjo dalam menulis kreatif naskah drama satu babak perlu diadakan 

perbaikan. Keterampilan menulis kreatif naskah drama siswa masih rendah. 

Beberapa siswa masih belum bisa membedakan antara menulis kreatif naskah 

drama dengan menulis dialog percakapan biasa, dan siswa terkadang juga masih 

bingung apa yang dimaksud dengan drama dan naskah drama itu. Dengan adanya 

pemanfaatan media film bisu diharapkan dapat membantu guru untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis kreatif naskah drama. 
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3.6 Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis naskah drama 

satu babak melalui media film bisu. 

3.6.1 Variabel Keterampilan Menulis Naskah Drama 

 Keterampilan menulis naskah drama merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang menjadi bagian dalam standar kompetensi kemampuan bersastra kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama. Target keterampilan yang diharapkan adalah 

siswa terampil menulis naskah drama satu babak sesuai dengan aspek penilaian 

yaitu tokoh dan perwatakan, alur (plot), diksi (pemilihan kata), dialog, dan ejaan. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran 

menulis naskah drama apabila telah mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 

70,00. 

3.6.2 Variabel Media Film Bisu 

 Media film bisu adalah sebuah perangkat pembelajaran dengan 

menggunakan bantuan media pembelajaran berupa film bisu di dalam proses 

pembelajaran. Dengan menggunakan media film bisu, siswa akan lebih antusias 

dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dan akan lebih mudah 

menangkap apa yang disampaikan guru karena dalam film bisu di tampilkan 

secara langsung cerita berupa gambar bergerak. Dalam pembelajaran 

menggunakan media film bisu siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis 

pada umumnya dan dapat memberikan perubahan pada prilaku siswa kearah yang 

lebih baik khususnya dalam proses pembelajaran keterampilan menulis naskah 

drama satu babak. 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 

ini berupa instrumen tes dan instrumen nontes. Berikut diuraikan kedua bentuk 

instrumen tersebut. 

3.7.1 Instrumen Tes 

Instrumen digunakan untuk mengungkapkan data menulis naskah drama 

siswa dengan media film bisu. Tes yang di maksud pada penelitian ini adalah tes 

tertulis berupa membuat naskah drama satu babak. Adapun aspek-aspek yang 

dinilai dalam tes tertulis adalah tokoh dan perwatakan, alur, diksi, dialog, dan 

ejaan. 

Tabel 1 Skor Penilaian Kemampuan Menulis Naskah Drama 

No Aspek Penilaian Skor 

1 Tokoh dan Perwatakan 20 

2 Alur 15 

3 Diksi 20 

4 Dialog 20 

5 Ejaan 25 

 Jumlah Nilai 100 

 

Berdasarkan lima aspek yang ada pada tabel I, skor tiap-tiap aspek akan 

dijabarkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Tabel 2, berikut ini akan 

memperjelas kriteria skor dari kelima aspek. 

Kategori penilaian secara keseluruhan dari tes keterampilan menulis 

naskah drama akan dijabarkan dalam tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2 Pedoman Penilaian Kemampuan Menulis Naskah Drama 

 

No Aspek Kriteria Penilaian Skor Kategori  

1. Kejelasan 

tokoh dan 

perwatakan  

a.  Apabila mampu menghadirkan lima 

tokoh atau lebih dan melukiskan 

perwatakan tokoh dengan jelas. 

20 

 

 

Sangat 

baik 
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b. Apabila mampu menghadirkan 3-4 

tokoh dan melukiskan perwatakan 

tokoh dengan jelas. 

c. Apabila mampu menghadirkan 1-2 

tokoh dan melukiskan perwatakan 

tokoh dengan jelas. 

d. Apabila tidak mampu menghadirkan 

dan melukiskan perwatakan tokoh 

dengan jelas. 

15 

 

 

10 

 

 

5 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

2. Pengembang

an alur (plot) 

cerita 

a. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

tegangan dan kejutan 

b. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

kejutan dan tidak memberikan 

tegangan 

c. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

tegangan dan tidak memberikan  

kejutan. 

d. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun sama sekali tidak mampu 

memberikan tegangan dan kejutan 

15 

 

 

11 

 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup  

 

 

Kurang  

3. Diksi/ 

pemilihan 

kata 

a. Apabila diksi yang digunakan 

sudah sesuai untuk lima atau lebih 

karakter tokoh. 

b. Apabila diksi yang digunakan sesuai 

untuk 3-4 karakter tokoh. 

c. Apabila diksi yang digunakan sesuai 

untuk 1-2 tokoh saja. 

d. Apabila diksi tidak tidak sesuai 

untuk karakter tokoh 

20 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

4. Pengembang

an   dialog  

a. Apabila siswa mampu 

menghadirkan lima kesesuaian 

(judul, tema, latar, karakter, dan 

lawan bicara) 

b. Apabila siswa mampu 

menghadirkan 

3-4 kesesuaian (judul, tema, latar, 

karakter, dan lawan bicara) 

c. Apabila siswa mampu 

menghadirkan  1-2 kesesuaian 

(judul, tema, latar, karakter, dan 

lawan bicara) 

d. Apabila siswa tidak mampu    

menghadirkan  kesesuaian (judul, 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 
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tema, latar, karakter, dan lawan 

bicara) 

 

5. Ejaan yang 

disempurnak

an 

a. Jika dalam menulis naskah drama 

tidak ada kesalahan dalam ejaan 

b. Jika dalam menlis naskah drama 

jumlah kesalahan ejaan tidak lebih 

dari 6. 

c. Jika dalam menulis naskah drama 

jumlah kesalahan ejaan lebih dari 6. 

d. Jika dalam menulis naskah drama 

jumlah kesalahan ejaan lebih dari 

10. 

25 

 

17 

 

 

 

15 

 

8 

Sangat 

baik  

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

 

Kategori penilaian secara keseluruhan dari tes kemampuan menulis naskah 

drama akan dijabarkan dalam tabel 3. Berikut ini. 

Tabel 3. Kategori Penilaian  

No Nilai  Kategori  

1 86-100 Sangat Baik 

2 70-85 Baik  

3 55-69 Cukup  

4 0-54 Kurang  

 

3.7.2 Instrumen Nontes 

Bentuk instrumen nontes digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran menulis naskah drama melalui media film bisu, perubahan perilaku 

siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama, serta tanggapan siswa 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan selama mengikuti pembelajaran. 

Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam lembar observasi, lembar jurnal, 

pedoman wawancara, dan dokumentasi. 

3.7.2.1 Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan dengan tujuan memperoleh data mengetahui 

perubahan perilaku siswa selama mengetahui pembelajaran menulis naskah drama 

dengan menggunakan media film bisu. Objek sasaran yang diamati dalam 
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observasi difokuskan pada perilaku positif dan perilaku negatif yang muncul saat 

berlangsungnya penelitian pada siklus II. 

Perilaku positif yang diobservasikan adalah (1) keantusiasan atau 

perhatian siswa dalam mendengarkan penjelasan guru, (2) perhatian siswa 

terhadap media yang disajikan oleh guru yaitu film bisu, (3) kesungguhan siswa 

dalam menulis naskah drama. 

Perilaku negatif yang diobservasikan adalah (1) meremehkan kegiatan 

menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan media film bisu, (2) 

siswa sering melihat pekerjaan temannya pada saat tes berlangsung, (3) siswa 

mengantuk saat kegiatan menulis, (4) berbicara sendiri saat guru menjelaskan, (5) 

siswa mengganggu teman yang lain, (6) bergurau saat kegiatan menulis, (7) 

melamun saat guru menjelaskan. 

3.7.2.2 Pedoman Jurnal Guru dan Siswa 

Pedoman jurnal digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

pada proses pembelajaran menulis naskah drama melalui media film bisu, jurnal 

dibuat oleh guru setiap akhir pembelajaran pada sebuah lembar kertas yang sudah 

dipersiapkan. 

Jurnal merupakan catatan harian yang digunakan siswa untuk menulis 

respon, komentar, pertanyaan tentang tes yang dibaca, apa yang dipikirkan siswa 

tentang pembelajaran yang dialami siswa, perasaan personal siswa terhadap 

pembelajaran, atau refleksi siswa terhadap keseluruhan proses pembelajaran. 

Secara khusus jurnal dapat berupa diary atau catatan siswa yang lain. Penelitian 

ini menggunakan dua jurnal yaitu, jurnal bagi guru dan jurnal bagi siswa. 
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3.7.2.2.1 Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat 

ditangkap oleh guru selama pembelajaran berlangsung, yaitu tentang respon siswa 

terhadap media film bisu, keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran, dan 

fenomena yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung. 

3.7.2.2.2 Jurnal Siswa 

Jurnal siswa berisi uraian pendapat atau tanggapan siswa tentang tepat atau 

tidaknya teknik pembelajaran melalui media film bisu yang digunakan, pendapat 

siswa tentang materi menulis naskah drama, pendapat siswa tentang manfaat yang 

memperoleh selama mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan media 

film bisu, dan kesan siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. 

3.7.2.3 Pedoman Wawancara  

Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berisi pendapat siswa 

mengenai kemudahan atau kesulitan dalam pembelajaran menulis naskah drama 

dengan media film bisu. Adapun aspek yang diungkapkan dalam lembar 

wawancara meliputi pendapat siswa tentang kesulitan dan kemudahan yang 

dialami dalam menulis naskah drama, pendapat siswa tentang media film bisu 

dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menulis naskah drama, dan saran siswa 

untuk pembelajaran menulis naskah drama melalui media film bisu. 

3.7.2.4 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari dokumen, yang berarti barang-barang tertulis 

(Arikunto 1998:149). Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah foto-foto kegiatan pembelajaran, lembar hasil kerja siswa dalam menulis 
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naskah drama melalui media film bisu, lembar observasi, lembar jurnal guru dan 

siswa, lembar wawancara. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai pendukung 

penelitian. 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

 Agar diperoleh keterangan data yang akurat, relevan, dan reliabel maka 

harus digunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan akurat, sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini berbentuk tes dan non tes. 

3.8.1 Teknik Tes 

Data tes dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes menulis naskah drama 

pada setiap siklus. Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu siklus I dan siklus II. 

Siklus I dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis naskah drama 

melalui media film bisu. Hasil tes pada siklus I dianalisis, dari analisis tersebut 

dapat diketahui kelemahan yang ada kemudian siswa diberi pembekalan untuk 

menghadapi tes pada siklus II. 

Tes kemampuan menulis naskah drama dilakukan pada setiap siklus. Tes 

ini merupakan tes individu yang berupa tugas menulis naskah drama. Soal tes 

dikembangkan dari indikator yaitu merumuskan tema dan menulis naskah drama 

satu babak. Teknik tes ini diberikan guna mengetahui data kemampuan siswa 

dalam menulis naskah drama setelah melakukan pembelajaran melalui media film 

bisu. 
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3.8.2 Teknik Nontes 

Teknik non tes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa 

dalam proses pembelajaran. Teknik nontes ini dilakukan untuk mengetahui 

keadaan yang terjadi sebenarnya selama proses pembelajaran didepan kelas. Data 

non tes dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.8.2.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh dua orang 

(peneliti dan teman sejawat). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika peneliti 

lupa mencatat fenomina-fenomina yang muncul seperti yang terdapat dalam 

lembar observasi. Guru kelas mengamati perilaku siswa baik yang berupa positif 

maupun negatif pada saat pembelajaran menulis naskah drama sudah tertulis 

dalam lembar observasi. Adapun tahap observasi yang dilakukan yaitu (1) 

menyiapkan lembar observasi yang berupa butir-butir sasaran pengamatan 

aktifitas siswa, (2) melaksanakan observasi selama proses pembelajaran, yaitu 

mulai dari awal kegiatan belajar mengajar berlangsung sampai pembelajaran 

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

telah dipersiapkan. 

3.8.2.2  Jurnal Guru dan Siswa 

Pedoman jurnal digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

pada proses pembelajaran menulis naskah drama melalui media film bisu. Jurnal 

dibuat oleh guru setiap akhir pembelajaran pada sebuah lembar kertas pada setiap 
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akhir pembelajaran pada sebuah lembar kertas yang sudah dipersiapkan.Jurnal 

siswa dan jurnal guru diisi pada setiap akhir pembelajaran menulis naskah drama. 

3.8.2.2.1 Jurnal Guru 

Jurnal guru diisi oleh guru ketika pembelajaran sudah berakhir. Jurnal ini 

digunakan oleh guru untuk mendeskripsikan atau mencatat fenomina-fenomina 

pada saat pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media film bisu 

berlangsung. 

3.8.2.2.2 Jurnal Siswa 

Jurnal siswa diisi oleh seluruh siswa dengan membagikan lembar jurnal 

siswa kepada siswa yang harus diisi oleh siswa sesuai dengan pendapatnya dan 

tidak memperbolehkan mencontoh pendapat siswa yang lain. Jurnal yang diisi 

oleh siswa dikumpulkan pada saat itu juga, kemudian dijadikan data oleh peneliti 

untuk diolah dan dideskripsikan. 

3.8.2.3 Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berisi pendapat siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama melalui media 

film bisu. Wawancara dilakukan terhadap siswa yang hasil tesnya berkategori 

baik, cukup, dan kurang. Hal ini didasarkan pada observasi, jurnal siswa dan hasil 

tes akhir tiap siklus. Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran dengan 

media film bisu. 

Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan wawancara yaitu 

(1) menyiapkan lembar wawancara yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan 
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pada siswa, (2) menentukan siswa yang hasil wawancaranya baik, cukup, kurang 

untuk menentukan dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan. 

3.8.2.4 Dokumentasi  

Untuk mengambil data tentang dokumentasi tertulis, peneliti mengambil 

data dari guru dan murid. Pengambilan data dengan dokumentasi tertulis 

dilakukan pada saat sesudah proses pembelajaran. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap 

hasil dan proses tindakan yang dilakukan. Analisis yang dilakukan dengan berupa 

cara yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuan teknik analisis data ini yaitu 

untuk mengetahui secara terperinci cara memperoleh data dan perkembangan hasil 

penelitian. Uraian tentang teknik kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut. 

3.9.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif berupa 

rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum. Tujuan menganalisis data 

kuantitatif yaitu mengetahui peningkatan menulis naskah drama dengan 

menggunakan media film bisu. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes menulis 

naskah drama pada siklus I dan siklus II. Analisis tersebut dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merekap sekor yang diperoleh siswa. 

2. Menghitung sekor komulatif dari seluruh aspek. 

3. Menghitung skor rata-rata kelas. 

4. Menghitung presentase, dengan rumus 
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Keterangan: 

SP : Skor Presentasi  

SK : Skor Komunikatif 

R : Jumlah Responden 

Hasil perhitungan nilai siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

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

sebagai dasar untuk mengetahui presentase peningkatan kemampuan menulis 

naskah drama melalui media film bisu pada siswa kelas VIII A SMP Negeri I 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 

3.9.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari data nontes yaitu hasil observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data observasi akan memberi gambaran mengenai 

perubahan perilaku harian siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama dengan media film bisu. Data wawancara dianalisis dengan cara memutar 

kembali rekaman hasil wawancara yang telah dilakukan untuk mengetahui data 

yang diinginkan. Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian. 

Hasil analisis data secara kualitatif ini digunakan untuk melihat perubahan 

perilaku siswa serta untuk melihat efektifitas penggunaan media film bisu untuk 

meningkatkan kemampuan menulis naskah drama. Kelebihan menulis naskah 

drama satu babak melalui media film bisu sejauh mana perubahan perilaku positif 

siswa kelas VIII A SMP Negeri I Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini terdiri atas hasil tes dan nontes. Hasil penelitian tes 

yang dipaparkan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi hasil tes siklus I dan 

siklus II. Hasil tes siklus I yang dipaparkan adalah hasil tes kemampuanmenulis 

naskah drama melalui media film bisu. Hasil tes siklus II merupakan tes lanjutan 

dari siklus I dan masih tetap menggunakan media film bisu. Adapun hasil nontes 

diperoleh dari data observasi, jurnal guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi 

pada saat berlangsungnya pembelajaran menulis naskah drama melalui media film 

bisu. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Proses pembelajaran pada siklus I merupakan pemberlakuan tindakan 

awal penelitian melalui media film bisu. Hasil penelitian dalam siklus ini 

merupakan hasil data tes dan hasil data nontes. Data tes diambil dari hasil menulis 

naskah drama siswa melalui media film bisu. Aspek yang dinilai pada siklus I 

meliputi penokohan dan perwatakan, alur (plot), diksi, dialog, dan ejaan yang 

disempurnakan. 

4.1.1.1 Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Satu Babak Melalui 

Media Film Bisu pada Siklus I 

Proses pembelajaran keterampilan menulis naskah drama satu babak 

melalui media film bisu pada siklus I yaitu dengan usaha menumbuhkan minat 
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menulis naskah drama satu babak dan menjelaskan tata cara menulis naskah 

drama satu babakmelalui media film bisu, selanjutnya siswa menulis naskah 

drama satu babak dan dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. 

Intensifikasi usahamenumbuhkan minat menulis naskah drama satu 

babakadalah dengan memaparkan tujuan menulis naskah drama kepada para 

siswa, dengan menerapkan tujuan dari menulis naskah drama satu babak, siswa 

yang pada awalnya tidak berminat dengan pembelajaran menulis naskah drama 

satu babak menjadi berminat. Menumbuhkan minat menulis pada siswa dapat 

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang memicu keingintahuan 

siswa. Selain dengancara memberikan pertanyaan siswa juga diberikan 

pengetahuan kegunaan keterampilan menulis untuk diimplementasikan pada 

kehidupan sehari-hari. 

Intensifikasi menumbuhkan minat menulis naskah drama siswa 

diawali dengan memberikan pertanyaan pemancing rasa ingintahu siswa pada 

materi. Pertanyaan pemancing ini bertujuan untuk memberikan rangsangan pada 

imajinasi siswa sehingga siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran 

menulis naskah drama. Pada tahap pengajuan pertanyaan dapat dikategorikan 

sebagai tahap awal pembelajaran dapat pula dikatakan sebagai apersepsi 

pembelajaran. Tahap akhir dari proses pendahuluan dalam proses pembelajaran 

adalah siswa diberikan paparan tentang tujuan dari pebelajaran menulis naskah 

drama satu babak. Tahap akhir berupa pemaparan dari tujuan pembelajaran 

merupakan acuan dari simpulan yang akan dilaksanakan pada akhir pembelajaran 

penulisan naskah drama satu babak. 
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Berdasarkan catatan harian guru, proses internalisasi penumbuhan 

minat menulis naskah drama satu babak adalah kesiapan dan keantusiasan siswa 

dalam penumbuhan minat menulis naskah drama satu babak. Guru akan 

membangun suasana yang dapat membuat para siswa siap dan antusias dalam 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak. Kesiapan dan keantusiasan siswa 

dapat dibangun  dengan cara memberikan pertanyaan pemancing yang 

berhubungan dengan naskah drama satu babak. 

Pada saat guru melaksanakan proses pembelajaraan di dalam kelas 

prilaku dan sikap guru di depan kelas menunjukan sikap yang bersahabat dan 

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

membuat suasana kegiatan belajar mengajar tidak menegangkan. 

Pada awal pembelajaran masih saja siswa tidak menghiraukan guru 

yang sedang berada di depan kelas. Namun, pada saat guru memberikan 

pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi terlihat ada beberapa siswa 

yang aktif dan memperhatikan guru. Selanjutnya siswa yang lain ikut berinteraksi 

dengan guru, mereka terlihat senang berinteraksi dengan guru. Interaksi antara 

guru dan 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 

dan keantusiasan siswa dalam pembelajaraan akan mempermudah guru dalam 

memaparkan tujuan pembelajaran yaitu tujuan menulis naskah drama satu 

babakdan intensifikasi usahamenumbuhkan minat menulis naskah drama akan 

terwujud.  
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Gambar 1.Guru Berinteraksi untuk Menumbuhkan Minat Menulis 

Naskah Drama. 

Berdasarkan dokumentasi foto, gambar 1 di atas terlihat guru sedang 

memberikan pengarahan dan penjelasan tujuan pembelajaran yang akan di 

lakukan.  Guru berinteraksi dengan siswa untuk menumbuhkan minat menulis 

naskah drama, interaksi yang bertujuan untuk memberikan motivasi yang positif 

kepada siswa. Guru memberikan pertanyaan pancingan yang berhubungan dengan 

menulis naskah drama sehingga siswa akan aktif dalam menaggapi pertanyaan 

guru. Dengan cara seperti itu, dapat diketahui kesiapan dan keantusiasan siswa 

yang merupakan awal dalam menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu tujuan 

menulis naskah darma.  
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Proses menjelasan tata cara menulis naskah drama dengan 

mengunakan media film bisu berupa tahapan yang berisi tentang diberikannya 

penjelasaan mengenai kaiadah penulisan nakah darma, ejaan yang disempurnakan 

dan tentang bagaimana cara kerja media film bisu untuk pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak. 

Media film bisu adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual 

kedalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bermacam-

macam. Film bisu adalah media pembelajaran yang dapat membantu 

memudahkan siswa dalam menulis naskah drama. Mereka dapat mengamati 

secara langsung film tersebut untuk mempermudah menemukan ide dan 

menentukan alur. Pengunaan media film bisu dalam pembelajaran keterampilan 

menulis naskah drama bertujuan agar siswa memiliki motivasi dan tertarik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

Tahapan dan cara penggunaan media film bisu untuk pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak adalah siswa berkelompok yang terdiri dari 5 

siswa kemudian siswa mencermati contoh naskah drama yang dibagikan guru 

untuk mendapatkan gambaran nyata tentang naskah drama serta siswa 

mendengarkan penjelasan dari guru tentang kaidah penulisan naskah drama dan 

ejaan yang disempurnakan. Siswa mengamati dan mencermati film bisu yang 

diputar oleh guru dan mendiskusikan hal-hal yang penting (bagian-bagian yang 

akan di kembangkan menjadi naskah drama satu babak). 
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Gambar 2. Guru Menjelaskan Kaidah Penulisan Naskah Drama. 

Berdasarkan dokumentasi foto, terlihat pada gambar 2 di atas guru 

sedang menerangkan tentang kaidah penulisan naskah drama. Pertama guru 

menjelaskan di depan kelas cara penulisan naskah drama berdasarkan kaidah 

penulisan yang benar. Setelah itu, siswa di dalam kelompok dengan anggota 

kelompok 5 orang siswa di putarkan film bisu yang berdurasi 6 menit 15 detik. 

Setiap anggota kelompok mencatat unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut 

untuk dikembangkan menjadi naskah drama.  
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Gambar 3. Siswa Diputarkan Sebuah Film Bisu. 

Proses siswa mengerjakan tugas menulis naskah drama satu babak 

dengan menggunakan  media film bisu. Kegiatan ini juga didampingi oleh guru, 

dengan didampingi guru, siswa yang akan mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran dapat bertanya kepada guru dan guru akan menjelaskan kesulitan 

yang dialami siswa. 

Berdasarkan catatan harian guru, proses siswa menulis naskah drama 

satu babak dengan menggunakan media film bisu yaitu diharapkan berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran ini. Setelah kegiatan menyusun unsur-unsur 

pembangun dalam sebuah naskah drama, siswa memasuki kegiatan 

mengembangkan ide menjadi sebuah naskah drama satu babak. Target dalam 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan media film 
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bisu yaitu siswa dapat mengembangkan ide menjadi sebuah naskah drama satu 

babak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa Menyusun dan Mengembangkan Unsur Intrinsik Naskah 

Drama Menjadi Naskah Drama Satu Babak. 

Berdasarkan dokumentasi foto, gambar 4 di atas terlihat siswa sedang 

menyusun dan mengembangkan ide untuk menjadi sebuah naskah drama satu 

babak. Siswa berlatih dengan didampingi oleh guru sehingga siswa akan mencapai 

target. Dengan adanya media pembelajaran film bisu yang digunakan guru, proses 

siswa menyusun dan mengembangkan naskah drama satu babak akan berhasil 

karena guru akan memberi contoh dan menjelaskan ketika siswa mengalami 

kesulitan dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan refleksi yang berguna untuk menyadarkan siswa akan 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan 

setelah proses pembelajaran. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir proses 
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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 ketika proses pembelajaran. Siswa dan guru bersama-sama 

melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa memahami 

pembelajaran saat itu. 

Berdasarkan catatan harian guru, proses refleksi yaitu proses refleksi 

dengan suasana yang mendukung bukan suasana yang gaduh, berisik, dan tidak 

tertib. Adanya suasana yang mendukung, kegiatan refleksi akan berjalan dengan 

baik dan terarah. Berdasarkan wawancara dan catatan harian siswa, proses 

kegiatan refleksi adalah guru mendengarkan saran dan kesan siswa untuk 

pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. Refleksi dan evluasi berperan 

penting karena pada kegiatan ini guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan 

media film bisu akan membuat proses pembelajaran berikutnya menjadi lebih 

baik. 

Selanjutnya pada pertemuan kedua, siswa diberi pertanyaan tentang 

kaidah penulisan naskah drama dan guru membahas kesalahan penulisan naskah 

drama pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama, kesimpulan yang dibuat 

siswa hanyalah sebagai pengukur kemampuan menulis naskah drama satu babak, 

sedangkan pada pertemuan kedua, siswa sudah mulai diukur keterampilannya 

yaitu dengan kemampuan menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan 

kaidah penulisan yang benar dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Hasil 
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kerja mereka dikumpulkan sebagai hasil pekerjaan siswa dari tes siklus I. Hal ini 

merupakan langkah untuk mengenalkan siswa tentang bagaimana keterampilan 

siswa menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan media film bisu. 

 

Gambar 5. Guru Menanyakan Hambatan yang Ditemui Oleh Siswa. 

Gambar 6. Guru Memberi Pendampingan Secara Langsung.  

Berdasarkan hasil yang dari jurnal guru dan siswa, wawancara, dan 

dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu, kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat dikatan belum maksimal dan hasilnya 
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belum memuaskan. Hasil deskripsi perilaku siswa siklus I masih terdapat 

beberapa siswa yang tidak siap mengikuti proses pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara, proses pembelajaran adalah saran dan kesan 

siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media film 

bisu. Dengan adanya saran dan kesan yang diberikan oleh siswa terhadap proses 

pembelajaran akan menjadikan proses pembelajaran lebih baik kedepannya. 

Berdasarkan jurnal guru yang yang termasuk dalam proses pembelajaran adalah 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu babak. 

Sebagian besar siswa menaggapi positif kegitaan pembelajaran melalui media film 

bisu. Siswa terlihat antusias mengikuti alur pembelajaran oleh guru. Ada beberapa 

siswa yang masih menanggapi proses pembelajaran dengan tidak siap. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu pada 

siklus I ini sudah berjalan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan pada siklus I merupakan 

kegiatan untuk mengukur kemampuan siswadalam menulis naskah drama satu 

babak. 

4.1.1.2 Kemampuan Menulis Naskah Drama Satu Babak pada Siklus I 

Hasil tes siklus I adalah kemampuan menulis naskah drama dengan 

menggunakan media film bisu. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I ini 

berjumlah 25 siswa. Hasil tes pembelajaran menulis naskah drama satu 

babakmelalui media film bisu dapat dinyatakan dalam tabel berikut. 

Tabel 4. Hasil Tes Menulis Naskah Drama Satu Babak Siklus I 
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Kriteria Interval Frekuensi Bobot % Nilai rata-rata 

Sangat Baik 85 – 100 2 185 8 

 

Cukup 

Baik 70 – 84 10 775 40 

Cukup 60-69 9 585 36 

Kurang 0-59 4 120 16 

Jumlah 

 

25 1665 100 

 Dari data pada tabel diatas dinyatakan bahwa kemampuan menulis 

naskah drama satu babak siswa kelas VIII SMP N 5 Banjarharjo Kabupaten 

Brebes termasuk kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai klasikal 

siswa yang dicapai sebesar 66,6dan termasuk dalam kategori cukup. Rincian data 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai dengan 

katagori sangat baik berjumlah 2 orang atau 8% dari jumlah seluruh siswa, siswa 

yang mendapatkan kategori baik mencapai 10 siswa atau sebesar 40%, siswa yang 

mendapatkan nilai katagori cukup ada 9 siswa atau sebesar 36%, dan siswa yang 

mendapatkan nilai dengan kategori kurang ada 4 orang atau 16% dari jumlah 

keseluruhan siswa yang mengikuti pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Diagram I Hasil Siklus 1 Menulis Naskah Drama Satu Babak 
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  Hasil ini menunjukan bahwa sebagian besar kemampuan siswa 

menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu termasuk kategori baik. 

Masih rendahnya hasil pencapain nilai tes siswa dimungkinkan karena media yang 

digunakan dalam pembelajaran masih dirasakan baru, sehingga pola pembelajaran 

ini merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan diri dalam belajar. 

Nilai siklus I ini diperoleh dari penjumlahan masing- masing aspek yaitu aspek 

tokoh dan perwatakan, alur, diksi, dialog, dan ejaan yang disempurnakan. Adapun 

gambaran secara rinci lima aspek penelitian kemampuan menulis naskah drama 

sebagai berikut. 

4.1.1.2.1 Perolehan Nilai Aspek Tokoh dan Perwatakan 

Hasil perolehan pengukuran kemampuan siswa dalam menulis naskah 

drama satu babak aspek tokoh dan perwatakan dinyatakan dalam tabel berikut. 
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Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 20 7 28 140 

 

Baik 

 

Baik 15 9 36 135 

Cukup 10 8 32 80 

Kurang 5 1 4 5 

Jumlah 

 

25 100 360 

    

Dari tabel 6 dinyatakan rata-rata skor yang dicapai dalam aspek tokoh 

dan perwatakan sebesar72,00. Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik, 

artinya kemampuan siswa dalam penguasaan aspek tokoh dan perwatakaan baik. 

Dari data tersebut dapat dilihat, siswa yang mencapai kategori sangat baik 

berjumlah 7 orang atau sebanyak 28 %dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori 

baik berjumlah 9 siswa atau bernilai 36%, siswa yang mencapai kategori cukup 

berjumlah 8 siswa atau 32%, sedangkan siswa yang memperoleh kategori kurang 

1 siswa atau senilai dengan 4% dari jumlah keseluruhan siswa di dalam kelas. 

4.1.1.2.2 Perolehan Nilai Aspek Permainan Alur ( Plot) 

Hasil pengukuran kemampuan siswa dalam menulis naskah drama 

satu babak aspek alur (Plot) dinyatakan pada tabel berikut. 

Tabel 6. Perolehan Nilai Aspek Alur (Plot) 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 15 4 16 60 

 

Cukup 

 

Baik 11 11 44 121 

Cukup 7 5 20 35 

Kurang 3 5 20 15 
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Jumlah 

 

25 100 231 

  

Dari tabel diatas dinyatakan pencapain nilai rata-rata pada aspek Alur 

(Plot) sebesar 62. Hasil tersebut termasuk dalam kategori cukup, artinya 

kemampuan siswa dalam penguasaan aspek alur (plot) masih kurang. Dapat 

dilihat, siswa yang mencapai kategori sangat baik atau skor 15hanya terdapat4 

siswa saja atau sebesar 16%, siswa yang mendapat kategori baik atau skor 11 

berjumlah 11 siswa dengan persentase 44%, siswa yang mendapat skor 7 dan 

masuk kategori cukup berjumlah 5 siswa atau sebesar 20%, sedangkan siswa yang 

mendapat skor 3 berjumlah 5 siswa dengan persentase 20% dari jumlah 

keseluruhan siswa. 

4.1.1.2.3 Perolehan Nilai Aspek Diksi 

Hasil pengukuran kemampuan siswa dalam menulis naskah dramasatu 

babak aspek diksi dinyatakan pada tabel 8 berikut. 

Tabel 7.Perolehan Nilai Aspek Diksi 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 20 4 16 80 

 

Baik  

 

Baik 15 18 72 270 

Cukup 10 1 4 10 

Kurang 5 2 8 10 

Jumlah 

 

25 100 370 

 Dari tabel 8 dinyatakan rata-rata yang dicapai dalam aspek diksi 

sebesar 74. Hasil tersebut termasuk kategori baik, artinya kemampuan siswa 
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dalam penguasaan aspek diksi atau pemelihan kata termasuk baik. Dari data 

tersebut dapat dilihat, siswa yang mencapai kategori sangat baik berjumlah 4 

siswa atau sebesar 16%, siswa yang mendapat kategori baik berjumlah 18 siswa 

dengan persentase 72%, siswa yang mendapat skor 10 dan termasuk dalam 

kategori cukup berjumlah 1 siswa atau sebesar 4%, sedangkan siswa yang 

mendapat kategori kurang berjumlah 2 siswa dengan persentase 8% dari jumlah 

keseluruhan siswa. 

4.1.1.2.4 Perolehan Nilai Aspek Dialog 

Hasil pengukuran kemampuan siswa dalam menulis naskah dramasatu 

babak aspek dialog dinyatakan pada tabel 9 berikut. 

Tabel 8.Perolehan Nilai Aspek Dialog 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 20 3 12 60 

 

Cukup 

 

Baik 15 12 48 180 

Cukup 10 8 32 80 

Kurang 5 2 8 10 

Jumlah 

 

25 100 330 

 Dari tabel 9 dinyatakan rata-rata yang dicapai dalam aspek dialog 

sebesar 66. Hasil tersebut termasuk kategori Cukup, artinya kemampuan siswa 

dalam penguasaan aspek dialog atau pemilihan kata termasuk cukup. Dari data 

tersebut dapat dilihat, siswa yang mencapai kategori sangat baik berjumlah 3 

siswa atau sebesar 12%, siswa yang mendapat kategori baik berjumlah 12siswa 

dengan persentase 48%, siswa yang mendapat skor 10 dan termasuk dalam 
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kategori cukup berjumlah 8 siswa atau sebesar 32%, sedangkan siswa yang 

mendapat kategori kurang berjumlah 2 siswa dengan persentase 8% dari jumlah 

keseluruhan siswa. 

4.1.1.2.5 Perolehan Nilai Aspek Ejaan yang Disempurnakan 

Hasil pengukuran kemampuan siswa dalam menulis naskah dramasatu 

babak aspek ejaan dinyatakan pada tabel 10 berikut. 

Tabel  9.Perolehan Nilai Aspek Ejaan yang Disempurnakan 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 25 2 8 50 

 

Cukup 

 

Baik 17 14 56 238 

Cukup 15 7 28 105 

Kurang 8 2 8 16 

Jumlah 

 

25 100 409 

  

Dari tabel 10 dinyatakan bahwa aspek ejaan yang disempurnakan 

menunjukkan rata-rata skor yang dicapai sebesar 65  dalam kategori cukup. Dari 

data tersebut dapat dilihat, siswa mendapatkan katagori baik sekali sebanyak 2 

orang atau 8%, siswa yang mencapai kategori baik berjumlah 14 siswa atau 

sebesar 56%, yang mencapai kategori cukup mencapai 7 siswa atau sebesar 28%, 

dan yang mendapat kategori kurang dicapai oleh 2 siswa dengan persentase 

sebesar 8%. Siswa yang memperoleh skor tinggi disebabkan karena dalam 

menulis naskah drama satu babak sudah tidak ada kesalahan dalam ejaan. Siswa 

yang memperoleh nilai rendah disebabkan karena siswa dalam menulis naskah 

dramasatu babak masih banyak ejaan yang salah. 
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Tabel 10. Semua Aspek Kemampuan Menulis Naskah Drama Satu Babak 

Siklus I 

No. Aspek Kemampuan Menulis Naskah 

Drama Satu Babak 

Skor Rata-rata 

1. Penokohan dan Perwatakan 72 

2. Permainan Alur (Plot) 62 

3. Diksi 74 

4. Dialog 66 

5. Ejaan yang disempurnakan 65 

 

Dari tabel 11 dinyakan bawa semua aspek kemampuan menulis 

naskah drama satu babak dapat terlihat. Pada aspek penokohan dan perwatakan 

para siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes mendapat 

skor rata-rata 72,00. Pada aspek permainan alur (plot) mencapai skor 62. Pada 

aspek diksi atau pemilihan kata mencapai skor rata-rata 74, kemudian aspek 

dialog mencapai skor 66 dan aspek ejaan yang disempurnakan siswa mendapat 

skor rata-rata 65. 

4.1.1.3 Perubahan Perilaku Hasil Observasi Sikus I 

Data penelitian padasiklus I berupa data nontes ini diperoleh dari hasil 

observasi yang dilakukan pada siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, 

jurnal guru dan jurnal siswa, dan wawancara dijelaskan pada paparan berikut ini. 

4.1.1.3.1 Hasil Observasi 

Hasil nontes pada siklus I yang pertama yaitu hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada siswa. Observasi ini dilakukan pada waktu 

pembelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu pada 
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siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes berlangsung. 

Penelitian nontes yang berupa observasi dilakukan peneliti dengan bantuan teman 

sejawat. Aspek yang dinilai dalam proses meliputi perilaku positif dan perilaku 

negatif. Lebih jelasnya dapat dinyatakan dari uraian berikut. 

Tabel 11. Hasil Observasi Siklus I 

No. Aspek yang dinilai Frekuensi 

1. Meremehkan kegiatan menulis naskah drama 

dengan menggunakan media film bisu 

11 

2. Perhatian siswa terhadap media yang disajikan 

oleh guru yaitu film bisu 

14 

3. Melamun saat guru menjelaskan 6 

4. Berbicara sendiri saat guru menjelasan 7 

5. Mengganggu teman saat mengerjakan naskah 

drama dengan mengunakan media film bisu 

9 

6. Mengeluh saat diberi tugas menulis naskah 

drama dengan menggunakan media film bisu 

11 

7. Tidak memperhatikan penjelasan guru 10 

8. Mengantuk saat kegiatan menulis naskah drama 1 

9. Bergurau saat kegiatan menulis naskah drama 6 

10. Siswa sering melihat pekerjaan teman 14 

 

Dari tabel 12 dinyatakan bahwa selama dilaksanakan pembelajaran 

menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu, tidak semua siswa 

mampu mengikuti dengan baik. Jenis tingkah laku yang menjadi sasaran amatan 

terdiri dari meremehkan kegiatan menulis naskah drama, perhatian siswa terhadap 
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media yang disajikan yaitu film bisu, melamun saat guru menjelaskan, berbicara 

sendiri saat guru menjelaskan, menggannggu teman lain saat mengerjakan, 

mengeluh saat diberi tugas menulis naskah drama, tidak memperhatikan 

penjelasan guru dan sibuk sendiri, mengantuk saat kegiatan menulis naskah drama 

berlangsung, bergurau saat mengerjakan, dan sering melihat pekerjaan teman lain. 

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa siswa yang 

meremehkan kegiatan menulis naskah drama sebesar 11 siswa dan sisanya 14 siap 

mengikuti pembelajan. Banyaknya siswa yang termasuk dalam kategori siap 

mengikuti pembelajaran dikarenakan sebelum melakukan penelitian terlebih 

dahulu peneliti mengadakan pendekatan terhadap siswa, sehingga siswa tidak 

merasa asing dan canggung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Aktivitas Siswa Siap Mengikuti Pembelajaran. 

Sasaran amatan kedua yaitu perhatian siswa terhadap media 

pembelajaran yaitu film bisu, dari observasi yang dilakukan sebesar 14  siswa 

sudah memperhatikan dan 11 siswa melakukan perilaku negatif dengan tidak 

memperhatikan media film bisu yang diputar 
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Gambar 8. Aktivitas Siswa yang Melamun. 

Sasaran amatan ketiga yaitu siswa yang melamun saat guru 

menjelaskan sedikit materi. Dari 25 siswa, 6 siswa melamun saat guru 

menjelaskan, hal tersebut dimungkinkan karena siswa pada saat itu sudah malas 

untuk menerima pelajaran di jam terakhir. Sasaran amatan keempat yaitu siswa 

yang berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dapat diketahui bahwa 7 siswa berbicara sendiri dan tidak 

memperhatikan penjelasan, hal tersebut dimungkinkan karena siswa merasa bosan 

dan tidak memahami apa yang dijelaskan guru. 
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Gambar 9. Aktivitas Siswa yang Mengganggu Teman. 

Sasaran amatan kelima yaitu mengganggu teman saat mengerjakan 

tugas menulis naskah drama, dari observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

dari observasi 25 siswa, 9 siswa mengganggu teman saat mengerjakan tugas. Hal 

tersebut dimungkinkan karena siswa merasa jenuh dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Sasaran amatan keenam yaitu mengeluh saat diberi tugas menulis 

naskah drama dengan menggunakan media film bisu, dari observasi 25 siswa ada 

11 siswayang mengeluh saatdiberi tugas menulis naskah drama melalui media 

film bisu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Aktivitas Siswa Tidak Memperhatikan Penjelasan Guru. 
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Sasaran amatan ketujuh yaitu tidak memperhatikan penjelasan guru 

dan sibuk sendiri, dari 25 siswa ada 10 siswa yang tidak memperhatikan dan sibuk 

sendiri, hal tersebut dimungkinkan karena mereka membawa dan bermain 

handphone. Sasaran amatan kedelapan yaitu mengantuk saat kegiatan menulis 

naskah drama, dari 25 siswa ada 1 siswa siswa yang menunjukkan perilaku negatif 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Aktivitas Siswa Bergurau saat Menulis Naskah Drama. 

Sasaran amatan kesembilan adalah bergurau saat kegiatan menulis 

naskah drama, dapat diketahui siswa yang melakukan kegiatan negatif tersebut 

hanya berjumlah 6 siswa, hal tersebut dimungkinkan karena siswa merasa bosan 

dan jenuh dengan kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Sasaran 

amatan kesepuluh adalah sering melihat pekerjaan teman yang lain, dari 25 siswa 

14 siswa melakukan hal negatif tersebut. Hal inidimungkinkan karena mereka 

tidak mendengarkan penjelasan guru dan sibuk sendiri. 
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Berdasarkan uraian di atas, semua siswa belum melakukan perilaku 

positif. Maka oleh sebab itu pembelajaran menulis naskah drama harus 

ditingkatkan lebih baik. Guru harus berupaya agar siswa lebih aktif dan 

memperhatikan penjelasan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4.1.1.3.2 Hasil Jurnal Guru dan Siswa  

Jurnal merupakan catatan harian yang digunakan siswa untuk menulis 

respon, komentar, pertanyaan tentang tes yang dilaksanakan, apa yang dipikirkan 

siswa tentang pembelajaran yang dialami siswa, perasaan personal siswa terhadap 

pembelajaran, atau refleksi siswa terhadap keseluruhan proses pembelajaran. 

Secara khusus jurnal dapat berupa diary atau catatan siswa yang lain. Penelitian 

ini menggunakan dua jurnal yaitu, jurnal bagi guru dan jurnal bagi siswa. 

4.1.1.3.2.1 Hasil Jurnal Guru 

Jurnal yang digunakan dalam siklus I adalah jurnal guru dan jurnal 

siswa, pengisian jurnal siswa dilakukan oleh semua siswa kelas VIIIA sedangkan 

jurnal guru diisi oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIIIA. Jurnal 

guru dan jurnal siswa berisi rambu-rambu untuk menggambarkan perasaan guru 

dan siswa  pada pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media 

film bisu. Rambu-rambu yang terdapat di dalam jurnal yaitu 1) deskripsikan apa 

yang anda lihat atau apa yang anda alami atau apa yang Anda lakukan atau apa 

yang terjadi, 2) apa yang Anda rasakan atau pikirkan sehubungan dengan yang 

anda alami, 3) apa yang baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat 

dari peristiwa atau pengalaman tersebut, 4) analisis: apayang Anda pahami dari 

peristiwa atau pengalaman tadi, misal: mengapa hanya beberapa anak yang 
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aktifdalam pembelajaran, 5) simpulan apa yangseharusnya dilakukan atau 

sebaiknya dilakukan, 6) rencana ke depan. Apabila mengalami atau melakukan 

lagi apa yang akan dilakukan. 

Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek yang diamati 

peneliti selama pemebelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media 

film bisu pada siklus I ini terlihat sebagian besar siswa siap mengikuti 

pembelajaran. Respon siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak melalui media film bisu baik sehingga, membuat peneliti merasa cukup 

senang terhadap proses pembelajaran. 

Respon siswa terhadap media pembelajaran film bisu yang digunakan, 

siswa terlihat menyukainya dan cukup aktif. Keaktifan siswa dalam menulis 

naskah drama satu babak juga sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Kelebihan dari media film bisu bagi siswa adalah merasa tertarik dan terarah 

dalam proses pembelajaran. Kekurangan media pembelajaran film bisu adalah 

beberapa siswa terlena melihat dan tidak mencatat unsur intrinsik naskah drama 

serta tokoh dan latarnya. Saran dari guru pengampu terhadap media pembelajaran 

yang digunakan peneliti adalah secara keseluruhan dalam penerapan sudah baik, 

namun dalam pengukuran waktu kegiatan belajar mengajar harus diperbaiki. 

4.1.1.3.2.2 Hasil Jurnal Siswa 

Jurnal siswa berisi tentang ungkapan perasaan siswa selama 

pembelajaran menulis naskah drama berlangsung. Jurnal siswa harus diisi oleh 

siswa tanpa kecuali, pengisian jurnal dilakukan pada akhir pembelajaran. Tujuan 

diadakan jurnal siswa yaitu untuk mengetahui tanggapansiswa terhadap 
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pembelajaran yang dilaksanakan, guna memperbaiki pembelajaran selanjutnya 

agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Jurnal siswa terdiri atas 6 rambu-rambu 

yang sama dengan jurnal guru. Rambu-rambu yang terdapat di dalam jurnal siswa 

yaitu 1) deskripsikan apa yang anda lihat atau apa yang anda alami atau apa yang 

anda lakukan atau apa yang terjadi, 2) apa yang anda rasakan atau pikirkan 

sehubungan dengan yang anda alami, 3) apa yang baik atau tidak baik, bermanfaat 

atau tidak bermanfaat dari peristiwa atau pengalaman tersebut, 4) analisis: apa 

yang anda pahami dari peristiwa atau pengalaman tadi, misal: mengapa hanya 

beberapa anak yang aktif dalam pembelajaran, 5) simpulan apa yang seharusnya 

dilakukan atau sebaiknya dilakukan, 6) rencana ke depan. Apabila mengalami 

atau melakukan lagi apa yang akan dilakukan. 

Dari hasil jurnal siswa siklus I, dapat dikemukakan bahwa rambu-

rambu pertama yang meminta mereka mendeskripsikan apa yang dilihat atau apa 

yang dialami atau apa yang dilakukan atau apa yang terjadi, para siswa 

mendeskripsikan bahwa pembelajaran hari itu mereka melihat film bisu “Laskar 

Pelangi” dan memperhatikan dengan seksama. Hasil pada rambu-rambu kedua 

yang meminta mereka mengungkapkan apa yang dirasakan atau pikirkan 

sehubungan dengan  yang mereka alami adalah mereka merasakan sangat senang 

karena pada pemebelajaran sebelumnya tidak pernah menggunakan  media 

pemebelajaran khususnya film bisu, selain itu mereka juga sangat terbantu untuk 

menulis naskah drama. 

Rambu-rambu ketiga yaitu evaluasi, apa yang baik atau tidak baik, 

bermanfaat atau tidak bermanfaat dari peristiwa atau pengalaman tersebut, 
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11siswa atau sebesar 44% mereka mengevaluasi film bisu dan bukan 

mengevaluasi pembelajaran hari itu. Para siswa menuliskan bahwa “kita tidak 

boleh menyerah dalam menunut ilmu”, 6 siswa sudah benar. Mereka 

mengevaluasi pemebelajaran hari itu dan menuliskan bahwa media film bisu 

sangat baik dan bermanfaat bagi mereka untuk membantu dalam merangsang ide 

dan menentukan tokoh serta perwatakannya. 

Rambu-rambu keempat adalah menganilisis: apa yang dipahami dari 

peristiwa atau pengalaman itu, misalnya mengapa hanya beberapa anak yang aktif 

bekerja. Mereka menganilisis dan megungkapkan bahwa mereka merasa telah 

mendapatkan ilmu tentang cara membuat naskah drama dengan kaidah penulisan 

yang benar. Rambu-rambu kelima yaitu simpulan yang mengcakup apa yang 

seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dari 25 siswa, 6 siswa 

mengungkapkan dan menganilisis kesimpulan dari film bisu bukan dari 

pembelajaran itu, mereka menuliskan “yang sebaiknya dilakukan adalah kita 

harus mencontoh sikap dan sifat anak-anak bontang yang sabar walaupun sesulit 

apapun untuk menuntut ilmu”. Dari 16 siswa atau memberikan kesimpulan yang 

tepat yaitu “sebaiknya dilakukan dengan mencermati film bisu yang kita lihat dan 

tidak ribut sendiri saat sedang mengerjakan”. 

Rambu-rambu terakhir adalah rencana kedepan apabila mengalami 

atau melakukan hal yang sama, apa yang dilakukan.Mereka semua 

mengungkapkan bahwa “saya akan bekerja mengerjakan tugas dengan sebaik-

baiknya dan memperhatikan film bisu yang diputarkan oleh Bapak Guru agar 

mendapat nilai yang bagus”. 
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Dari data jurnal dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran film 

bisu mampu membantu para siswa untuk merangsang ide dalam menuliskan 

naskah drama satu babak serta menyenangkan bagi mereka karena pembelajaran 

dengan gaya dan media yang berbeda. Biasanya guru hanya menjelaskan di depan 

kelas dan memberi contoh naskah drama untuk membantu mereka mengerjakan, 

tetapi melalui  media film bisu membuat para siswa menjadi senang dan mudah 

untuk menuliskan naskah drama satu babak. 

4.1.1.3.3 Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah pembelajaran dan siswa memperoleh 

nilai hasil tes menulis naskah drama siklus I. Wawancara yang dilakukan peneliti 

hanya pada 3 siswa yang mewakili dengan kategori, 1 siswa yang memperoleh 

nilai baik, 1 siswa yang memperoleh nilai sedang, dan 1 siswa yang memperoleh 

nilai rendah. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk 

mengetahui tanggapan atau respon yang diberikan siswa terhadap pembelajaran 

menulis naskah drama melalui media film bisu. Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan pada saat wawancara anatara lain, 1) apakah kamu tertarik terhadap 

pembelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu. Mengapa, 

2) apakah kamu mengalami kesulitan atau kemudahan dalam menulis naskah 

drama satu babak, 3) apakah menurut kamu media film bisu dapat mengatasi 

kesulitan kamu dalam menulis naskah drama satu babak, 4) bagaimana perasaan 

kamu selama mengikuti pembelajaran menulis naskah drama melaluimedia film 
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bisu, 5) apa saran kamu untuk pembelajaran naskah drama dengan menggunakan 

media film bisu yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Pada awal pelaksanaan wawancara siswa merasa canggung atau 

bingung memahami penjelasan guru tentang tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Namun, pada akhirnya siswa pun mengetahui tujuan dari kegiatan wawancara 

yang dilakukan peneliti pada mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu siswa yang memperoleh nilai baik, siswa merasa senang dan tertarik dengan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu. Selain itu 

pembelajaran tersebut juga menyenangkan karena media pembelajaran sangat 

membantu mereka mendapatkan ide. Menurut siswa pembelajaran dengan 

menggunakan media film bisu baru kali ini dilaksanakan, dalam pembelajaran ini 

siswapun tidak mengalami kesulitan karena dapat mendapatkan ide dengan 

mudah. 

Hasil wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai cukup 

menunjukkan bahwa siswa tersebut merasa senang dan gembira dengan media 

pembelajaran yang digunakan. Siswa berpendapat bahwa pembelajaran menulis 

naskah drama satu babakmelalui media film bisu yang menyenangkan, walaupun 

siswa agak kesulitan dalam menentukan unsurintrinsik naskah drama. 

Hasil wawancara dengan siswa yang memperoleh niali rendah 

mengalami kesulitan dalam menulis naskah drama dengan alasan waktunya terlalu 

cepat dan media pembelajaran tersebut baru kali ini dilakukan sehingga siswa 

terlena melihat film tanpa mencatat unsur intrinsik naskah seperti apa yang 

diperintahkan guru. Menurut siswa keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran 
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menulis naskah drama dengan menggunakan media film bisu yaitu siswa 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru tentang menumbuhkan gagasan 

dan ide dalam menulis naskah drama satu babak.  

4.1.1.3.4 Refleksi  

Pembelajaran menulis naskah dramamelalui media film bisu yang 

dilakukan guru pada siklus I terlihat mulai disukai oleh sebagian besar siswa. Hal 

ini tampak pada minat dan antusias siswa saat mengikuti pembelajaran 

keterampilan menulis naskah drama. Berdasarkan hasil tes diakhir pembelajaran 

siklus I menunjukkan peningkatan dari pembelajaran menulis naskah drama yang 

dilakukan guru mata pelajaran. Namun, pada siklus I ini masih ada 4 siswa yang 

nilainya masih berada pada kategori kurang dengan skor 0 – 59. 

Hasil notes pada siklus I initerdapat 4 instrumen yaitu observasi, 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Berdasarkan observasi yang dilakukan, 

baberapa siswa masih kurang memperhatikan penjelasan guru, bahkan kadang 

berbicara sendiri dengan teman sebangkunya, sehingga tidak jarang guru menegur 

dan meminta mereka untuk mengerjakan tugasnya kembali. Sebagian besar siswa 

antusias dan merasa senang dengan menggunakan media film bisu. 

Guna mencapai pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan guru 

dan peneliti, kesulitan-kesulitan tersebut dicari jalan keluarnya untuk diterapkan 

pada pembelajaran berikutnya. Hal-hal yang harus dilakukan guru dan peneliti 

berkenaan dengan upaya perbaikan dan kemudian diterapkan pada pembelajaran 

selanjutnya, yaitu: 1) memberikan motivasi kepada siswa dengan cara membuat 

suasana yang lebih santai tapi serius sehingga merasa senang dan semangat untuk 
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mengikuti pembelajaran, 2) guru menjelaskan kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu, 

3) guru menjelaskan kembali cara menulis naskah drama dengan kaidah penulisan 

yang benar agar siswa lebih memahaminya. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan 

dapat meningkatkan prestasi siswa dalam menulis naskah drama satu babak pada 

siklus berikutnya. 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I, siklus II merupakan 

perbaikan dan pemecahan masalah yang dihadapi pada siklus I dalam menulis 

naskah drama satu babakmelalui media film bisu. Pelaksanaan pembelajaran 

menulis naskah drama siklus II terdiri atas data tes dan data non tes. Hasil kedua 

data tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Satu BabakMelalui  

Media Film Bisu 

Proses pembelajaran keterampilan menulis naskah drama satu 

babakmelalui media film bisu pada siklus II hampir sama dengan proses 

pembelajaran pada siklus I yaituIntensifikasi usaha menumbuhkan minat 

menulismenulis naskah drama satu babak dan proses menjelaskan tata cara 

menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu, Proses siswa menulis 

naskah drama satu babak, dan Kegiatan refleksi. 

Intensifikasi usaha menumbuhkan minat menulis naskah drama satu 

babak untukmengukur kemampuan menulis naskah drama kepada para siswa. 

Intensifikasi menumbuhkan minat menulis naskah drama satu babak secara 
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langsung. Guru mengawali dengan mengulas pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya sehingga siswa akan mengingat kembali pelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. Pada proses penumbuhan minat menulis naskah drama satu babak 

pada siklus I guru sudah menjelaskan tujuan dari menulis naskah drama sehingga 

pada proses penumbuhan minat pada siklus II guru hanya sedikit saja mengulas 

dari tujuan menulis naskah drama. 

Tahap intensifikasi penumbuhan minat menulis naskah drama siswa 

diawali dengan mengulas pembelajaran pada pertemuan sebelumnya serta 

memberi motivasi pada siswa agar lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya. 

Guru memberikan pertanyaan pancingan yang berhubungan dengan menulis 

naskah drama dan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, ini bertujuan untuk 

membuat para siswa aktif dan antusias dalam pembelajaran siklus II. Intensifikasi 

menumbuhkan minat menulis naskah drama siswa pada siklus II, siswa sudah bisa 

melakukan persiapan sendiri tanpa perintah guru. Siswa juga sudah bisa menerima 

pelajaran dengan baik, siswa pun telah mengetahui tujuan pembelajaran. 

Intensifikasi penumbuhan minat menulis naskah drama satu babak siswa 

berlangsung dengan baik dan sukses. 

Berdasarkan catatan harian guru, intensifikasi menumbuhkan minat 

menulis naskah drama adalah kesiapan dan keantusiasan siswa dalam 

penumbuhan minat. Guru dan siswa bersama-sama membangun suasana kelas 

menjadi tenang dan tidak ramai, sehingga siswa akan merasa siap dan antusias 

dalam menerima pembelajaran. Kesiapan dan antusiasan siswa dapat dibangun 

dengan cara memberikan sedikit permainan dan hiburan pada awal pembelajaran. 



 

 
 

81 

Interaksi yang bersahabat dengan menanyakan kesulitan yang dialami siswa pada 

pertemuan sebelumnya juga dapat membuat siswa siap dan antusias dalam 

menerima pelajaran. 

Awal pembelajaran pada siklusII siswa sudah bisa menerima 

pembelajaran dengan baik, tidak seperti pada siklus I yang masih menghiraukan 

kehadiran guru. Siswa sudah bisa melakukan persiapan sendiri tanpa diperintah 

oleh guru. Suasana kelas sudah bisa dikendalikan oleh guru sehingga tidak ada 

suasana kelas yang ramai. Keadaan kelas yang kondusif akan membuat 

pembelajaran berjalan lancar juga akan membuat siswa siap dan antusias dalam 

menerima pembelajaran. Kesiapan dan keantusiasan siswa dalam pembelajaran 

siklus II membuat proses internalisasi penumbuhan minat menulis naskah drama 

satu babak siswa berjalan dengan lancar dan sukses. Siswa yang semula pada 

siklus I tidak patuh pada apa yang diintruksikan oleh guru pada pertemuan 

tersebut berinisiatif sendiri untuk mengikuti alur aktivitas belajar dengan baik 

tanpa perintah guru. Seperti pada saat memperhatikan penyampaian  materi oleh 

guru, tanpa diperintah untuk menyimak baik-baik, siswa sudah memperhatikan 

dengan antusias dan sungguh-sungguh tanpa aba-aba dari guru. 
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Gambar 12. Guru Berinteraksi untuk Menumbuhkan Minat Menulis Naskah 

Drama 

Berdasarkan dokumentasi gambar 13, gambar di atas terlihat guru 

sedang berinteraksi kepada siswa untuk menumbuhkan kesiapan dan keantusiasan 

siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama. Interaksi antara guru dan 

siswa bersifat terbuka dan ringan, sehingga tidak terkesan menegangkan. Guru 

berinteraksi kepada siswa bertujuan untuk memberikan motivasi yang positif 

kepada siswa agar siswa berminat dalam membaca permulaan. Kegiatan awal 

pembelajaran pada siklus I dengan siklus II hampir sama, guru memberikan 

pertanyaan pancingan yang berhubungan dengan menulis naskah drama, 

pertanyaan pancingan ini bertujuan agar siswa aktif dalam menanggapi pertanyaan 

yang diberikan guru. Dengan cara seperti ini, akan membuat kesiapandan 

keantusiasan siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama, 
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sehinggapembelajaran akan tercapai. Proses internalisasi penumbuhan minat 

menulis naskah drama siswa pada siklus II berjalan dengan lancar dan sukses. 

Proses menjelaskan tata cara menulis naskah drama satu babakmelalui 

media film bisu pada siklus II berupa penjelasan tentang bagaimana cara kerja 

media film bisu untuk membantu proses pembelajaran menulis naskah drama satu 

babak. Proses menjelaskan tentang cara menulis naskah drama satu babakmelalui 

media film bisu pada siklus II lebih ringkas dibandingkan dengan proses 

penjelasan pada siklus I. Pada siklus I telah dijelaskan secara rinci bagaimana 

tentang menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu, sehingga proses 

menjelaskan pada siklus II hanya mengulas sedikit penjelasan pada siklus I. 

Tujuan dari mengulas tentang pembelajaran pada siklus I agar siswa mengingat 

kembali penjelasan yang telah diberikan oleh guru pada siklus I. 

Tahap proses Menjelasan tentang tata cara menulis naskah drama satu 

babakmelalui media film bisu yaitu tentang diberikannya penjelasan mengenai 

penerapan media film bisu. Guru hanya mengulas kembali penjelasan tentang 

penerapan media film bisu untuk pembelajaran menulis naskah drama satu babak 

berdasarkan kaitanpenulisan yang benar. Kegiatan proses penjelasan tentang cara 

menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu yang dilakukan hampir 

sama pada kegiatan siklus I. Penjelasan tersebut tentang cara menyusun unsur-

unsur intrinsik naskah drama untuk dijadikan sebuah ide dan alur naskah drama 

oleh guru karena pada siklus sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam 

menyusun kata-kata, sehingga guru mengajarkan terlebih dahulu. 
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Gambar 13. Guru Mengulas Kembali Media Pembelajaran 

Berdasarkan dokumentasi gambar 14, terlihat pada gambar di atas 

guru sedang mengulas kembali bagaimana cara media film bisu dapat membantu 

siswa dalam menulis naskah drama satu babak. Guru melakukan kegiatan 

mengulas kembali agar mengembalikan ingatan siswa terhadap penjelasan pada 

siklus I. Proses penjelasan tentang cara menulis naskah drama satu babak dengan 

menggunakan media film bisu, siswaberperan aktif karena siswa dituntut oleh 

guru untuk memahami benar cara menulis unsur-unsur intrinsik naskah drama 

untuk dikembangkan menjadi sebuah naskah drama. 

Kegiatan proses menjelaskan tata cara menulis naskah drama satu 

babak dengan menggunakan media film bisu pada siklus II hampir sama dengan 

kegiatan siklus I. Kegiatan pada siklus II hanya memperjelas dan mengulas 

kembali penjelasan yang telah diberikan guru pada siklus I. Siklus II juga 

sebagian besar siswa harus berperan aktif. 
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Proses siswa berlatih pada siklus II yaitu pembelajaran menulis 

naskah drama satu babakmelalui media film bisu didampingi guru dan siswa 

berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyusun unsur-unsur intrinsik 

naskah drama sehingga mencapai target yang telah ditentukan. Latihan tersebut 

didampingi guru sehingga guru mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa ketika menyusun unsur intrinsik naskah drama dilanjutkan dengan menulis 

naskah drama satu babak secara utuh dan benar.  

Berdasarkan catatan harian guru, proses siswa menyusun unsur-unsur 

intrinsik naskah drama dengan didampingi guru pada siklus II yaitu siswa 

diharapkan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Kegiatan ini membuat 

siswa untuk berperan aktif sehingga mencapai target yang ditentukan yaitu 

mampu menulis naskah drama satu babak dan apabila menemukan kesulitan 

dalam kegiatan menulis naskah drama satu babak dapat meminta guru untuk 

menjelaskan sehingga siswa akan lebih paham terhadap pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak. 
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Gambar 14. Siswa Memperhatikan Media Pembelajaran. 

Berdasarkan dokumentasi foto 15, gambar di atas terlihat siswa 

sedang memperhatikan media pembelajaran film bisu. Pada siklus II kegiatan 

menyusun dan menulis naskah drama siswa lebih berperan aktif dibandingkan 

pada siklus I. Dengan adanya media film bisuyang digunakan guru, proses siswa 

menulis naskah yang didampingi guru dapat dikatakan berhasil karena guru akan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis naskah drama 

satu babak sehingga siswa mampu mencapai target. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan inti, siswa 

merespon positif terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru. Kesalahan 

yang terjadi pada siklus I sudah bisa teratasi pada siklus II. Untuk penggunaan 

media film bisu untuk menulis naskah drama satu babak tidak mengalami 

kesulitan karena siswa sudah berlatih pada pertemuan sebelumnya. 
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Kegiatan refleksi yang berguna untuk mengukur sejauh mana siswa 

memahami pembelajaran pada saat itu. Guru dan siswa bersama-sama melakukan 

kegiatan refleksi. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir proses pembelajaran 

menulis naskah drama. Tujuan dari kegiatan refleksi yaitu menyadarkan siswa 

akan kemampuan dan kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa 

yang akan dilakukan agar mencapai proses pembelajaran yang maksimal. Siswa 

dan guru bersama-sama melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur sejauh mana 

siswa memahami pembelajaran. Kegiatan refleksi pada siklus II hampir sama 

dengan kegiatan pada siklus I. Kegiatan refleksi pada siklus II, siswa lebih aktif 

dalam mengutarakan kesulitan yang dialami siswa ketika pembelajaran 

berlangsung.  

Berdasarkan wawancara dengan siswa, proses kegiatan refleksi adalah 

guru mendengarkan saran dan kesan untuk pembelajaran yang lebih baik 

kedepannya. Refleksi dan evaluasi adalah berperan penting pada proses 

pembelajaran karena dengan adanya refleksi dan evaluasi guru tidak hanya 

mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa tetapi guru juga mengetahui apakah 

siswa merasa senang ketika proses pembelajaran. Dengan adanya saran dan kesan 

siswa terhadap proses pembelajaran yang diberikan guru, sehingga guru akan 

berusaha menjadi lebih baik pada proses pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan media film bisu akan membuat proses pembelajaran berikutnya 

menjadi lebih baik. 

Selanjutnya pada pertemuan kedua pada siklus II hampir sama pada 

kegiatan siklus I, siswa diminta membacakan hasil. Siswa diminta untuk 
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membacakan naskah dramanya tersebut di depan kelas,kemudian siswa yang lain 

mencermati hasil naskah drama yang dibacakan temannya. Secara singkat dapat 

digambarkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Proses Siswa Memahami Isi Bacaan Di depan Kelas. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui deskripsi perilaku ekologis, 

catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus II dapat disimpulkan 

bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menggunakan media 

film bisu untuk menulis naskah drama satu babak sudah baik dan hasilnya 

memuaskan. Dari hasil dekripsi perilaku ekologis siswa pada siklus II sudah 

terlihat perubahan perilaku. Siswa yang semula malas-malasan menjadi aktif dan 

antusias dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan wawancara yang termasuk dalam proses pembelajaran 

adalah pada saat siswa menanggapai penggunaan media film bisu. Siswa 

memberikan saran dan kesan siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama 

satu babakmelalui media film bisu. Siswa merasa sangat senang dan tertarik 

dengan media yang digunakan dalam pembelajaran menulis naskah drama. Selain 

itu, pada saat siswa memberi kesan terhadap pelaksanaan menulis naskah drama 

satu babak dengan menggunakan media film bisu. Siswa merasa senang dan 

semangat dalam mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan catatan harian guru yang termasuk dalam proses 

pembelajaran adalah respon siswa terhadap pembelajaran menulis naskah drama 

satu babak. Sebagian besar siswa merespon positif kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan dengan media tersebut. Siswa terlihat antusias mengikuti alur 

pembelajaran oleh guru. Selain itu, yang termasuk dalam proses pembelajaran 

dalam catatan harian guru adalah fenomena-fenomena yang muncul di kelas saat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran siklus II ini, 

fenomena yang muncul dalam kelas sebagian besar siswa menunjukkan perilaku 

positif. Adapun perilaku negatif pada siklus II sudah berkurang. 

Berdasarkan uraian tersebutdapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menggunakan media film bisu untuk menulis naskah drama satu 

babak pada siklus II ini sudah berjalan maksimal dan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan 

pada siklus II merupakan kegiatan dalam menulis naskah drama satu babak. 
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4.1.2.2 Kemampuan Menulis Naskah Drama Satu Babak pada Siklus II 

Hasil tes siklus II adalah keterampilan menulis naskah drama satu 

babakyang kedua setelah perbaikan-perbaikan pembelajaran pada siklus I. 

Tindakan siklus II dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada 

siklus I dan berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

naskah drama sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Hasil tes 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan media film 

bisu dapat dinyatakan dalam tabel berikut. 

Tabel 12. Hasil Tes Menulis Naskah Drama Satu Babakpada Siklus II 

Kriteria Interval Frekuensi Bobot % Nilai rata-rata 

Sangat Baik 85 – 100 3 277.5 12 

 

Cukup 

Baik 70 – 84 21 1627.5 84 

Cukup 60-69 1 65 4 

Kurang 0-59 0 0 0 

Jumlah 

 

25 1970 100 

  

Dari data pada tabel di atas dinyatakan bahwa kemampuan menulis 

naskah drama satu babak siswa kelas VIIIA SMP N 5 Banjarharjo termasuk 

kategori baik. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai klasikal siswa yang dicapai 

sebesar 79 dan termasuk dalam kategori baik. Rincian data tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai dengan katagori sangat 

baik berjumlah 3orang atau 12% dari jumlah seluruh siswa, siswa yang 

mendapatkan kategori baik mencapai 21 siswa atau sebesar 84%, siswa yang 
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mendapatkan nilai katagori cukup ada 1 siswa atau sebesar 4%. Sebagian besar 

sudah berada pada kategori sangat baik, baik, dan cukup. Dapat diartikan bahwa 

semua siswa sudah mulai memahami dan menyukai menulis naskah drama satu 

babakmelalui media film bisu, sedangkan tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

pada kategori kurang.  

Jika ditinjau dari nilai rata-rata siswa dalam menulis naskah drama 

satu babaksiklus II sudah mencapai 79. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 

pembelajaran siklus II telah mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara 

optimal, karena telah mampumenghantarkan siswa mencapai ketuntasan hasil 

belajar. Untuk lebih jelasnya perolehan kategori nilai hasil tes pada siklus II, dapat 

dikemukakan pada diagram sebagai berikut. 

Diagram 2 Hasil Siklus II Menulis Naskah Drama Satu Babak 

 

Adapun gambaran secara rinci lima aspek penelitian kemampuan 

menulis naskah drama satu babak sebagai berikut. 
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4.1.2.2.1 Perolehan Nilai Aspek Tokoh dan Perwatakan 

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

kemampuan menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu dapat 

dinyatakan pada tabel 15 berikut ini. 

Tabel 14. Perolehan Nilai Aspek Tokoh dan Perwatakan 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 20 12 48 240 

 

Sangat baik 

Baik 15 13 52 195 

Cukup 10 0 0 0 

Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 

 

25 100 435 

   Dari tabel 15 dinyatakan rata-rata skor yang dicapai dalam aspek 

tokoh dan perwatakan sebesar 87. Hasil tersebut sudah mengalami peningkatan, 

artinya kemampuan siswa dalam penguasaan aspek tokoh dan perwatakaan baik. 

Dari data tersebut dapat dilihat, siswa yang mencapai kategori sangat baik 

berjumlah 12 orang atau sebanyak 48 %dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori 

baik berjumlah 13 siswa atau bernilai 52%. 

4.1.2.2.2 Perolehan Nilai Aspek Alur 

Pada aspek permainan alur, penilaiannya difokuskan pada penciptaan 

tegangan dan kejutan dalam menulis naskah drama satu babak. Hasil pengukuran 

kemampuan siswa dalam menulis naskah drama satu babak aspek alur (Plot) 

dinyatakan pada tabel berikut. 
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Tabel 15. Perolehan Nilai Aspek Alur (Plot) 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 15 7 28 105 

x  

Baik 

Baik 11 17 68 187 

Cukup 7 1 4 7 

Kurang 3 0 0 0 

Jumlah 

 

25 100 299 

 Dari tabel di atas dinyatakan pencapain nilai rata-rata pada aspek Alur 

(Plot) sebesar 80. Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik, artinya 

kemampuan siswa dalam penguasaan aspek alur (plot) dalam pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan media film bisu sudah 

baik. Dapat dilihat, siswa yang mencapai kategori sangat baik atau berskor 15 

terdapat 7siswa saja atau sebesar 35%, siswa yang mendapat kategori baik atau 

skor 11 berjumlah 17 siswa dengan persentase 68%, siswa yang mendapat skor 7 

dan masuk kategori cukup berjumlah 1 siswa atau hanya sebesar 4%, sedangkan 

siswa yang mendapat skor 3 tidak ada atau sebesar 0% dari jumlah keseluruhan 

siswa. 

4.1.2.2.3 Perolehan Nilai Aspek Diksi 

Penilaian aspek diksi difokuskan pada pemilihan kata pada setiap 

dialog, skor tertinggi untuk aspek diksi adalah 20. Hasil pengukuran kemampuan 

siswa dalam menulis naskah drama satu babak aspek diksi dinyatakan pada tabel 

17 berikut. 

 



 

 
 

94 

Tabel 16.Perolehan Nilai Aspek Diksi 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 20 6 24 120 

x  

Baik 

Baik 15 16 64 240 

Cukup 10 3 12 30 

Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 

 

25 100 390 

  

Dari tabel 17 dinyatakan rata-rata yang dicapai dalam aspek diksi 

sebesar 78. Hasil tersebut termasuk kategori baik, artinya kemampuan siswa 

dalam penguasaan aspek diksi atau pemelihan kata termasuk baik. Dari data 

tersebut dapat dilihat, siswa yang mencapai kategori sangat baik berjumlah 6 

siswa atau sebesar 24%, siswa yang mendapat kategori baik berjumlah 16 siswa 

dengan persentase 64%, siswa yang mendapat skor 10 dan termasuk dalam 

kategori cukup berjumlah 3 siswa atau sebesar 12%, sedangkan siswa yang 

mendapat kategori kurang dengan persentase 0%, atau tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dari jumlah keseluruhan siswa. 

4.1.2.2.4 Perolehan Nilai Aspek Dialog 

Hasil pengukuran kemampuan siswa dalam menulis naskah drama 

satu babak aspek dialog dinyatakan pada tabel 9 berikut. 

Tabel 17.Perolehan Nilai Aspek Dialog 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 20 6 24 120 x  
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Baik 15 16 64 240 Baik 

Cukup 10 3 12 30 

Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 

 

25 100 390 

  

Dari tabel 9 dinyatakan rata-rata yang dicapai dalam aspek dialog 

sebesar 78%. Hasil tersebut termasuk kategori  baik, artinya kemampuan siswa 

dalam penguasaan aspek dialog atau pemilihan kata termasuk baik. Dari data 

tersebut dapat dilihat, siswa yang mencapai kategori sangat baik berjumlah 6 

siswa atau sebesar 24%, siswa yang mendapat kategori baik berjumlah 16siswa 

dengan persentase 64%, siswa yang mendapat skor 10 dan termasuk dalam 

kategori cukup berjumlah 3 siswa atau sebesar 12%, sedangkan siswa yang 

mendapat kategori kurang tidak ada, atau dengan persentase 0% dari jumlah 

keseluruhan siswa. 

4.1.2.2.5 Perolehan Nilai Aspek Ejaan yang Disempurnakan 

Hasil pengukuran kemampuan siswa dalam menulis naskah drama 

satu babak aspek ejaan dinyatakan pada tabel 10 berikut. 

Tabel 18.Perolehan Nilai Aspek Ejaan yang Disempurnakan 

Kriteria Skor Frekuensi Persentase Bobot Nilai rata-rata 

Sangat Baik 25 2 8 50 

x  

Cukup 

Baik 17 17 68 289 

Cukup 15 6 24 90 

Kurang 8 0 0 0 
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Jumlah 

 

25 100 429 

  

Dari tabel 10 dinyatakan bahwa aspek ejaan yang disempurnakan 

menunjukkan rata-rata skor yang dicapai sebesar 69 dalam kategori cukup. Dari 

data tersebut dapat dilihat, siswa mendapatkan katagori baik sekali sebanyak 2 

orang atau 8%, siswa yang mencapai kategori baik berjumlah 17 siswa atau 

sebesar 68%, yang mencapai kategori cukup mencapai 6siswa atau sebesar 24%, 

dan tidak ada siswa yang mendapat kategori kurang atau dengan persentase 

sebesar 0%.  

Siswa yang memperoleh skor tinggi disebabkan karena dalam menulis 

naskah dramasudah tidak ada kesalahan dalam aspek ejaan yang disempurnakan. 

Siswa yang memperoleh nilai rendah disebabkan karena siswa dalam menulis 

naskah drama masih menggunakan ejaan yang salah. 

Tabel 19. Semua Aspek Kemampuan Menulis Naskah Drama 

Satu Babak Siklus II 

No. Aspek Kemampuan Menulis Naskah 

Drama 

Skor Rata-rata 

1. Penokohan dan Perwatakan 87 

2. Permainan Alur (Plot) 80 

3. Diksi 78 

4. Dialog 78 

5. Ejaan yang Disempurnakan 69 
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Dari tabel 11 dinyakan bawa semua aspek kemampuan menulis 

naskah drama satu babak dapat terlihat. Pada aspek penokohan dan perwatakan 

para siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes mendapat 

skor rata-rata 87. Pada aspek permainan alur (plot) mencapai skor 80. Pada aspek 

diksi atau pemilihan kata mencapai skor rata-rata 78, kemudian aspek dialog 

mencapai skor 78 dan aspek ejaan ejaan yang disempurnakan siswa mendapat 

skor rata-rata 69.. 

4.1.2.3 Perubahan Perilaku Hasil Observasi Sikus II 

Data penelitian pada siklus II berupa data notes ini diperoleh dari hasil 

observasi yang dilakukan pada siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, 

jurnal guru dan jurnal siswa, dan wawancara dijelaskan pada paparan berikut ini. 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi 

Hasil nontes pada siklus II yang pertama yaitu hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada siswa. Observasi ini dilakukan pada waktu 

pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan media film bisu pada 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 5 Banjarharjo Kabupaten Brebes berlangsung. 

Penelitian nontes yang berupa observasi dilakukan peneliti dengan bantuan teman 

sejawat. Aspek yang dinilai dalam proses meliputi perilaku positif dan perilaku 

negatif. Lebih jelasnya dapat dinyatakan dari uraian berikut. 

Tabel 20. Hasil Observasi Siklus II 

No. Aspek yang dinilai Frekuensi 

1. Meremehkan kegiatan menulis naskah drama 

dengan menggunakan media film bisu 

2 
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2. Perhatian siswa terhadap media yang disajikan 

oleh guru yaitu film bisu 

25 

3. Melamun saat guru menjelaskan 1 

4. Berbicara sendiri saat guru menjelasan 1 

5. Mengganggu teman saat mengerjakan naskah 

drama dengan mengunakan media film bisu 

- 

6. Mengeluh saat diberi tugas menulis naskah 

drama dengan menggunakan media film bisu 

- 

7. Tidak memperhatikan penjelasan guru 1 

8. Mengantuk saat kegiatan menulis naskah drama - 

9. Bergurau saat kegiatan menulis naskah drama 2 

10. Siswa sering melihat pekerjaan teman 1 

 

Berdasarkan tabel 21 di atas dinyatakan bahwa selama dilaksanakan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media film bisu pada 

siklus II, semua siswa mampu mengikuti dengan baik. Jenis tingkah laku yang 

menjadi sasaran amatan terdiri dari meremehkan kegiatan menulis naskah drama, 

perhatian siswa terhadap media yang disajikan yaitu film bisu, melamun saat guru 

menjelaskan, berbicara sendiri saat guru menjelaskan, mengganggu teman lain 

saat mengerjakan, mengeluh saat diberi tugas menulis naskah drama, tidak 

memperhatikan penjelasan guru dan sibuk sendiri, mengantuk saat kegiatan 

menulis naskah drama berlangsung, bergurau saat mengerjakan, dan sering 

melihat pekerjaan teman lain. 
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Berdasarkan data yang diperoleh secara keseluruhan, siswa sudah 

melaksanakan langkah-langkah menulis naskah drama dengan baik. Minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran sudah baik, dibandingkan dengan hasil observasi 

siklus I. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa antusias dalam menerima 

pembelajaran menulis naskah drama melalui media film bisu. 

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

siswa yang meremehkan kegiatan menulis naskah drama pada siklus II sudah 

menurun dari 11 siswa pada siklus I, menjadi 2 siswa saja pada siklus II. Sasaran 

amatan kedua yaitu perhatian siswa terhadap media pembelajaran yaitu film bisu, 

dari observasi yang dilakukan pada siklus II terjadi perubahan yang 

menggembirakan dimana pada siklus I siswa yang perhatian pada media 

pembelajarannya 14 siswa  telah meningkat menjadi 25 siswa atau dengan kata 

lain seluruh siswa telah memperhatikan dengan baik pada media pembelajaran 

yang di sajikan yaitu berupa media film bisu yang diputar. 

Sasaran amatan ketiga yaitu siswa yang melamun saat guru 

menjelaskan sedikit materi. Dari 25 siswa pada siklus I ada 6 siswa yang melamun 

pada siklus II mengalami penurunaan yakni hanya ada 1 siswa yang melamun saat 

guru menjelaskan atau,  hal tersebut dimungkinkan karena siswa pada saat itu 

sudah termotivasi dengan baik dalam mengikuti pembelajaran. Sasaran amatan 

keempat yaitu siswa yang berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Pada siklus I 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung dapat diketahui bahwa 7 siswa 

berbicara sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan, pada siklus II mengalami 
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penurunan dimana hanya 1 siswa dari 25 siswa yang  berbicara sendiri saat guru 

menjelaskan. 

Sasaran amatan kelima yaitu mengganggu teman saat mengerjakan 

tugas menulis naskah drama, dari observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

pada siklus I terdapat 9 siswa yang mengganggu teman saat mengerjakan tugas, 

pada siklus II sudah tidak ada lagi siswa yang mengganggu siswa lain saat 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sasaran amatan keenam yaitu mengeluh 

saat diberi tugas menulis naskah drama melalui media film bisu, dari observasi 

siklus I dari 25 siswa ada 11 siswa yang mengeluh dan melaksanakan tugas 

menulis naskah drama dengan baik, sedangkan pada siklus II sudah tidak ada lagi 

siswa yang mengeluh saat diberikan tugas oleh guru.   

Sasaran amatan ketujuh yaitu tidak memperhatikan penjelasan guru 

dan sibuk sendiri, diketahui pada siklus I ada 10 siswa yang tidak memperhatikan 

dan sibuk sendiri, pada siklus II menurun menjadi hanya ada 1 siswa dari 25 siswa 

yang ada. Sasaran amatan kedelapan yaitu mengantuk saat kegiatan menulis 

naskah drama, pada siklus I dari 25 siswa ada 1 siswa siswa yang menunjukkan 

perilaku negatif tersebut, sedangkan pada siklus II sudah tidak terdapat siswa yang 

mengantuk pada saat pembeajaran berlangsung. 

Sasaran amatan kesembilan adalah bergurau saat kegiatan menulis 

naskah drama, dapat diketahui pada siklus I siswa yang melakukan kegiatan 

negatif tersebut berjumlah 6 siswa, hal tersebut berubah pada siklus II dimana 

hanya terdapat 2 siswa yang bergurau pada saat pembelajaran berlangsung. 

Sasaran amatan kesepuluh adalah sering melihat pekerjaan teman yang lain, pada 
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siklus I dari 25 siswa 14 siswa melakukan hal negatif tersebut. Pada siklus II 

terjadi perubahan yang signifikan yaitu hanya 1 siswa yang melakukan hal 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan 

pada pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan media 

film bisu pada siklus II ini terjadi perubahan tingkah laku siswa dari tingkah laku 

negatif menjadi positif. Sebagian besar siswa telah dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik dan hasil yang memuaskan. 

4.1.2.3.2 Hasil Jurnal Guru dan Siswa 

Jurnal yang digunakan dalam siklus II masih sama dengan siklusI 

yakni merupakan catatan harian yang digunakan siswa untuk menulis respon, 

komentar, pertanyaan tentang tes yang dilaksanakan, apa yang dipikirkan siswa 

tentang pembelajaran yang dialami siswa, perasaan personal siswa terhadap 

pembelajaran, atau refleksi siswa terhadap keseluruhan proses pembelajaran. 

Secara khusus jurnal dapat berupa diary atau catatan siswa yang lain. Penelitian 

ini menggunakan dua jurnal yaitu, jurnal bagi guru dan jurnal bagi siswa. 

4.1.2.3.2.1 Hasil Jurnal Guru 

Rambu-rambu yang terdapat di dalam jurnal yaitu 1) deskripsikan apa 

yang Anda lihat atau apa yang anda alami atau apa yang Anda lakukan atau apa 

yang terjadi, 2) apa yang Anda rasakan atau pikirkan sehubungan dengan yang 

Anda alami, 3) apa yang baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat 

dari peristiwa atau pengalaman tersebut, 4) analisis: apa yang Anda pahami dari 

peristiwa atau pengalaman tadi, misal: mengapa hanya beberapa anak yang aktif 
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dalam pembelajaran, 5) simpulan apa yang seharusnya dilakukan atau sebaiknya 

dilakukan, 6) rencana ke depan. Apabila mengalami atau melakukan lagi apa yang 

akan dilakukan. 

Berdasarkan hasil jurnal guru pada siklus II yang mengacu pada objek 

yang diamati peneliti selama pemebelajaran menulis naskah drama satu babak 

dengan media film bisu pada siklus II ini terlihat sebagian besar siswa telah siap 

mengikuti pembelajaran. Respon siswa terhadap pembelajaran menulis naskah 

darama satu babak dengan menggunakan media film bisu baik sehingga membuat 

peneliti merasa cukup senang terhadap proses pembelajaran. 

Respon siswa terhadap media pembelajaran film bisu yang digunakan, 

siswa terlihat menyukainya dan cukup aktif. Keaktifan siswa dalam menulis 

naskah drama juga sangat antusias. Pada saat pembelajaran dengan menggunakan  

media film bisu siswa merasa tertarik dan terarah dalam proses pemebelajaran. 

Kekurangan media pembelajaran film bisu pada siklus I yaitu beberapa siswa 

terlena melihat dan tidak mencatat unsur-unsur naskah drama serta tokoh dan 

latarnya telah berubah siswa telah fokus pada tugas yang diberikan guru. Saran 

dari guru pengampu terhadap media pembelajaran yang digunakan peneliti pada 

siklus II adalah secara keseluruhan dalam penerapan sudah baik dan sudah dapat 

mengukuran waktu kegiatan belajar mengajar dengan tepat. 

4.1.2.3.2.2 Hasil Jurnal Siswa 

Jurnal siswa berisi tentang ungkapan perasaan siswa selama 

pembelajaran menulis naskah drama berlangsung. Jurnal siswa harus diisi oleh 

siswa tanpa kecuali, pengisian jurnal dilakukan pada akhir pembelajaran. Tujuan 
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diadakan jurnal siswa yaitu untuk mengetahui tanggapansiswa terhadap 

pembelajaran yang dilaksanakan, guna memperbaiki pembelajaran selanjutnya 

agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Jurnal siswa terdiri atas 6 rambu-rambu 

yang sama dengan jurnal guru. Rambu-rambu yang terdapat di dalam jurnal siswa 

yaitu 1) deskripsikan apa yang Anda lihat atau apa yang anda alami atau apa yang 

Anda lakukan atau apa yang terjadi, 2) apa yang Anda rasakan atau pikirkan 

sehubungan dengan yang Anda alami, 3) apa yang baik atau tidak baik, 

bermanfaat atau tidak bermanfaat dari peristiwa atau pengalaman tersebut, 4) 

analisis: apa yang Anda pahami dari peristiwa atau pengalaman tadi, misal: 

mengapa hanya beberapa anak yang aktif dalam pembelajaran, 5) simpulan apa 

yang seharusnya dilakukan atau sebaiknya dilakukan, 6) rencana ke depan. 

Apabila mengalami atau melakukan lagi apa yang akan dilakukan. 

Dari hasil jurnal siswa siklus II, dapat dikemukakan bahwa rambu-

rambu pertama yang meminta mereka mendeskripsikan apa yang dilihat atau apa 

yang dialami atau apa yang dilakukan atau apa yang terjadi, para siswa 

mendeskripsikan bahwa pembelajaran hari itu mereka melihat film bisu “Laskar 

Pelangi” dan memperhatikan dengan seksama. Hasil pada rambu-rambu kedua 

yang meminta mereka mengungkapkan apa yang dirasakan atau pikirkan 

sehubungan dengan  yang mereka alami adalah mereka merasakan sangat senang 

karena pada pemebelajaran sebelumnya tidak pernah menggunakan  media 

pemebelajaran khususnya film bisu, selain itu mereka juga sangat terbantu untuk 

menulis naskah drama. 
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Rambu-rambu ketiga yaitu evaluasi, apa yang baik atau tidak baik, 

bermanfaat atau tidak bermanfaat dari peristiwa atau pengalaman tersebut, seluruh 

siswa atau sebesar 25 siswa mereka telah mengevaluasi pemebelajaran hari itu. 

Para siswa menuliskan bahwa pembelajaran hari ini sangat baik dan persiapan 

guru telah matang dalam melakasanakn pembelajaran. Mereka mengevaluasi 

pemebelajaran hari itu dan menuliskan bahwa media film bisu sangat baik dan 

bermanfaat bagi mereka untuk membantu dalam merangsang ide dan menentukan 

tokoh serta perwatakannya. 

 Rambu-rambu keempat adalah menganilisis: apa yang dipahami dai 

peristiwa atau pengalaman itu, misalnya mengapa hanya beberapa anak yang aktif 

bekerja. Mereka menganilisis dan mnegungkapkan bahwa mereka merasa telah 

mendapatkan ilmu tentang cara membuat naskah drama dengan kaidah penulisan 

yang benar. 

Rambu-rambu kelima yaitu simpulan yang mengcakup apa yang 

seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Seluruh siswa mengungkapkan dan 

menganilisis kesimpulan dari film bisu bukan dari pembelajaran itu, mereka 

menuliskan sebikanya dilakukan dengan cara mencermati film bisu yang kita lihat 

dan tidak ribut sendiri saat sedangmengerjakan dan tidak perlu dilakukan 

mengoreksi hasil kerja teman sekelompok karena memakan banyak waktu.  

Rambu-rambu terakhir adalah rencana kedepan apabila mengalami 

atau melakukan hal yang sama, apa yang dilakukan. Mereka semua pada siklus I 

mengungkapkan bahwa “saya akan bekerja mengerjakan tugas dengan sebaik-

baiknya dan memperhatikan film bisu yang diputarkan oleh Bapak Guru agar 
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mendapat nilai yang bagus dan tinggi dan berharap pada pembelajaran kedepan 

akan selalu menyenangkan seperti sekarang”. 

Dari data jurnal dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran film 

bisu mampu membantu para siswa untuk merangsang ide dalam menuliskan 

naskah drama serta menyenangkan bagi mereka karena pembelajaran dengan gaya 

dan media yang berbeda. Biasanya guru hanya menjelaskan di depan kelas dan 

memberi contoh naskah drama untuk membantu mereka mengerjakan, tetapi 

dengan menggunakan  media film bisu membuat para siswa menjadi senang dan 

mudah untuk menuliskan naskah drama. 

4.1.2.3.3 Hasil Wawancara 

Wawancara  siklus II dilakukan setelah pembelajaran dan siswa 

memperoleh nilai hasil tes menulis naskah drama siklus II. Wawancara yang 

dilakukan peneliti hanya pada 3 siswa yang mewakili dengan kategori , 1 siswa 

yang memperoleh nilai baik, 1 siswa yang memperoleh nilai sedang, dan 1 siswa 

yang memperoleh nilai rendah. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk 

mengetahui tanggapan atau respon yang diberikan siswa terhadap pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan media film bisu. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara anatara lain, 1) apakah kamu 

tertarik terhadap pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan 

media film bisu. Mengapa, 2) apakah kamu mengalami kesulitan atau kemudahan 

dalam menulis naskah drama, 3) apakah menurut kamu media film bisu dapat 

mengatasi kesulitan kamu dalam menulis naskah drama, 4) bagaimana perasaan 
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kamu selama mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan 

menggunakan media film bisu, 5) apa saran kamu untuk pembelajaran naskah 

drama dengan menggunakan media film bisu yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Hasi wawancara pada siklus II terhadap salah satu siswa yang 

memperoleh nilai baik, siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan media film bisu. Selain itu 

pembelajaran tersebut juga menyenangkan karena media pembelajaran sangat 

membantu mereka mendapatkan ide. Menurut siswa pembelajaran dengan 

menggunakan media film bisu baru kali ini dilaksanakan, dalam pembelajaran  

Hasil wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai cukup 

menunjukkan bahwa siswa tersebut merasa senang dan gembira dengan media 

pembelajaran yang digunakan. Siswa berpendapat bahwa pembelajaran menulis 

naskah drama dengan menggunakan media film bisu yang menyenangkan, 

walaupun siswa agak kesulitan dalam menentukan unsur-unsur naskah drama. 

Hasil wawancara dengan siswa yang memperoleh niali rendah 

mengalami kesulitan dalam menulis naskah drama satu babak dengan alasan 

waktunya terlalu cepat dan media pembelajaran tersebut baru kali ini dilakukan 

sehingga siswa terlena melihat film tanpa mencatat unsur-unsur intrinsik naskah 

drama seperti apa yang diperintahkan guru. Menurut siswa keuntungan yang 

diperoleh dari pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

menggunakan media film bisu yaitu siswa mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan baru tentang menumbuhkan gagasan dan ide dalam menulis naskah 

drama satu babak.  
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4.1.2.3.4 Refleksi  

Pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan 

media film bisu yang dilakukan guru pada siklus II, telah terlihat disukai oleh 

sebagian besar siswa. Hal ini tampak pada minat dan antusias siswa saat 

mengikuti pembelajaran keterampilan menulis naskah drama satu babak. 

Berdasarkan hasil tes diakhir pembelajaran siklus II menunjukkan peningkatan 

dari pembelajaran menulis naskah drama satu babak yang dilakukan guru mata 

pelajaran pada siklus I, pada siklus II sudah tidak terdapat lagi siswa yang 

memperoleh nilai kurang, bahkan terjadi peningkatan perolehan nilai rata-rata 

kelas pada siklus I hanya 66,6 pada siklus II meningkat menjadi 79. 

Hasil notes pada siklus I ini terdapat 4 instrumen yaitu observasi, 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Berdasarkan observasi yang dilakukan, 

pada siklus II telah terjadi perubahan prilaku siswa ke arah yang menggembirakan 

yakni seluruh siswa telah siap dan antusias dalam menerima pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan media film bisu. 

Sebagian besar siswa telah dapat memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 

tidak ada lagi siswa yang berbicara sendiri dengan teman sebangkunya, sehingga 

tidak jarang. Sebagian besar siswa antusias dan merasa senang dengan 

menggunakan media film bisu. 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan tindakan 

perbaikan dari pembelajaran siklus I. Pada siklus I masih banyak ditemui 

kesulitan yang dihadapi siswa. Pada pembelajaran siklus II, guru berusaha 

meningkatkan kembali mengenai kaidah penulisan naskah drama. Tujuan dari 
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kegitan ini adalah menekankan kepada siswa bahwa memahami kaidah penulisan 

sangat penting dalam proses menulis naskah drama satu babak. Menyikapi dari 

hasil yang dicapai oleh siswa selam proses pembelajaran dan hasil tes menulis 

naskah drama satu babak pada akhir siklus II, makatidak perlu lagi dilakukan 

tindakan berikutnya.  

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada hasil tidakan kelas 

siklus I dan II, meliputipeningkatan kemampuan menulis naskah drama satu babak 

melalui media film bisu dari hasil tes dan non tes serta memaparkan perubahan 

perilaku siswa dalam pembelajaran. Hasil tes siklus I dan II berupa obsrvasi, 

jurnal, dan wawacara. 

4.2.2 Proses Pembelajaran Menulis Naskah Drama Satu BabakMelalui 

Media Film Bisu 

Proses pembelajaran menulis naskah drama satu babakmelalui media 

film bisu pada siklus I dan siklus II. Proses intensifikasiusaha menumbuhkan 

minat menulis naskah drama satu babak pada siklus I adalah dengan memaparkan 

tujuan menulis naskah drama satu babak kepada para siswa. Dengan memaparkan  

tujuan dari menulis naskah drama, siswa yang sebelumnya tidak berminat dengan 

pembelajaran menulis menjadi berminat. Menumbuhkan minat menulis siswa 

dapat dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan pancingan yang 

berhubungan dengan pembelajaran menulis.pertanyaan pancingan tersebut akan 

merangsang otak siswa dan akan menumbuhkan minat menulis siswaselain 
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pertanyaan pancingan, guru juga harus bisa mengendalikan keadaan siswa di 

kelas. 

Berdasarkan catatan harian guru, proses intensifikasi usaha 

menumbuhkan minat menulis naskah drama satu babak siklus I adalah kesiapan 

dan keantusiasan siswa dalam penumbuhan minat menulis naskah drama satu 

babak. Guru akan membangun suasanayang dapat membuat para siswa  siap dan 

antusias dalam pembelajaran. Kesiapan dan keantusiasan siswa dapat dibangun 

dengan cara memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan  naskah drama 

satu babak, guru bersahabat dan terbuka terhadap siswa, memberikan motivasi 

yang positif kepada siswa , dan membuat suasana kegiatan belajar mengajar tidak 

tegang. 

Proses intensifikasi menumbuhkan minat menulis naskah drama satu 

babak untuk menulis naskah drama pada siklus II adalah dengan memaparkan 

tujuan menulis naskah drama satu babak kepada para siswa. Proses intensifikasi 

usaha menumbuhkan minat menulis naskah drama satu babak siswa pada siklus II 

guru tidak menjelaskan tujuan dari menulis naskah drama secara langsung. Guru 

mengawali dengan mengulas pembelajaran pada pertemuan sebelumnya sehingga 

siswa akanmengingat kmbali pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada proses 

penumbuhan minat menulis naskah drama satu babak pada siklus I gurusudah 

menjelaskan tujuan dari menulis naskah drama sehingga pada proses penumbuhan 

minat pada siklus II guru hanya sedikit saja mengulas dari tujuan  menulis naskah 

drama satu babak. 
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Berdasarkan catatan harian guru, proses intensifikasi usaha 

menumbuhkan minat menulis naskah drama satu babak pada siklus II adalah 

kesiapan dan keantusiasan siswa dalam penumbuhan minat. Guru dan siswa 

bersama-sama membangun suasana kelas menjadi tenang dan tidak ramai, 

sehingga siswa akan merasa siap dan antusias dalam menerima pelajaran. 

Kesiapan dan keantusiasansiswa dapat dibangun dengan cara guru memberikan 

sedikit permainan dan hiburan pada awal pembelajaran. Interaksi yang bersahabat 

dengan menanyakan kesulitan yang dialami siswa pada pertemuan sebelumnya 

juga dapat membuat siswa siap dan antusias dalam menerima pelajaran. 

Proses menjelaskan tata cara menulis naskah drama satu babakmelalui 

media film bisu pada siklus I berupa tahapan yang berisi tentang diberikannya 

penjelasan mengenai media film bisudan tentang bagaimana cara kerja media film 

bisuuntuk pembelajaran menulis naskah drama satu babak. Proses menjelaskan 

tata caramenulis naskah dramamelalui media film bisu pada siklus II berupa 

penjelasan tentang bagaimana cara kerja film bisu digunakan untuk menulis 

naskah drama satu babak. Proses menjelaskan tata cara menulis naskah drama satu 

babakmelalui media film bisu pada siklus II lebih ringkas dibandingkan proses 

pembelajaran pada siklus I. Pada siklus I telah dijelaskan secara rinci bagaimana 

tentang menulis naskah dramasatu babak melalui media film bisu, sehingga proses 

penjelasan pada siklus II hanya mengulas sedikit penjelasan pada siklus I. Tujuan 

mengulas pada pembelajaran pada siklus I agar siswa mengingat kembali 

penjelasan yang telah diberikanoleh guru pada siklus I. 
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Proses siswa menulis naskah dramasatu babak melalui media film bisu 

pada siklus I, dan guru memberi contoh naskah drama terlebih dahulu sehingga 

mencapai target yang ditentukan dengan didampingi guru.  

Berdasarkan catatan harian guru, proses siswa menulis naskah 

dramasatu babak yang didampingi guru pada siklus satu yaitu siswa diharapkan 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Siswa dituntut untuk menyusun 

unsur-unsur intrinsik naskah drama untuk dikembangkan menjadi naskah drama 

yang utuh. Proses siswa berlatih pada siklus II yaitu pembelajaran menulis naskah 

dramadengan menggunakan media film bisu dilakukan latihan terus menerus 

sehingga mencapai target yang telah ditentukan. Sebelumnya guru memberikan 

contoh naskah drama yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ketentuan 

menulis naskah drama tersebut didampingi guru sehingga guru mengetahui 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika menyusun  unsur-unsur intrinsik 

naskah drama menjadi naskah drama. memberikan respon yang positif kepada 

siswa sehingga siswa mencapai target yang sudah ditentukan. Siswa yang 

berperan aktif akan melakukan kegiatan latihan ini dengan seksama, dan apabila 

menemukan kesulitan dalam kegiatan menulis naskah drama dapat meminta guru 

untuk menjelaskan sehingga siswa akan lebih paham terhadap pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak. 

Kegiatan refleksi pada siklus I merupakan kegiatan refleksi yang 

berguna untuk menyadarkan siswa akan kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. Pada tahap ini 

merupakan tahap terakhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi 
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atas 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 ketika proses pembelajaran. Siswa dan guru bersama-sama 

melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa memahami 

pembelajaran pada saat itu. 

Berdasarkan catatan harian guru, proses kegiatan refleksi pada siklus I 

yaitu proses refleksi dengan suasana yang mendukung bukan suasana yang gaduh, 

brisik dan tidak tertib. Dengan adanya suasana yang mendukung, kegiatan refleksi 

akan berjalan dengan baik dan terarah. Berdasarkan wawancara siswa, proses 

kegiatan refleksi adalah guru mendengarkan saran dan kesan siswa untuk 

pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Refleksi dan evaluasi berperan 

penting karena pada kegiatan ini akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan media 

film bisu akan membuat proses pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. 

Kegiatan refleksi pada siklus II merupakan kegiatan refleksi yang 

berguna untuk mengukur sejauh manasiswa memahami pembelajaran pada saat 

itu. Guru dan siswa bersama-sama membangun suasana yang efektif ketika 

kegiatan refleksi. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir proses pembelajaran 

menulis naskah drama. Tujuan dari kegiatan refleksi yaitu untuk menyadarkan 

siswa akan kemampuan dan kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui 

apa yang dilakukan agar mencapai proses pembelajaran yang maksimal. Siswa 

dan guru bersama-sama melakukan tahapan evaluasi untuk mengetahui sejauh 
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mana siswa memahami pembelajaran. Kegiatan refleksi pada siklus II hampir 

sama dengan kegiatan refleksi pada siklus I. Kegiatan refleksi pada siklus II, 

siswa lebih aktif dalam mengutarakan kesulitan yang dialami siswa ketika 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan catatan harian guru, proses kegiatan refleksi pada siklus 

II yaitu proses refleksi dengan suasana yang mendukung bukan suasana yang 

gaduh, brisik, dan tidak tertib. Guru dan siswa bersama-sama membangun suasana 

yang mendukung ketika kegiatan refleksi berlangsung. Dengan suasana yang 

mendukung, kegiatan refleksi akan berlangsung dengan baik dan terarah. Guru 

akan menjelaskan tentang kesulitan yang dialami siswa. 

4.2.3 Peningkatan Kemampuan Menulis Naskah Drama Satu 

BabakMelalui Media Film Bisu 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan menulis naskah 

drama satu babak siswa kelas VIII A SMP Negeri IV Banjarharjo mengalami 

peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan tersebut tampak pada tahapan 

penelitian tindakan kelas, yaitu siklus I dan siklus II. untuk memberikan deskripsi 

yang lebih jelas mengenai peningkatan rata-rata skor nilai setiap aspek penilaian 

maka dinyatakan dalam hasil tes kemampuan menulis naskah drama. 

Tabel 21. Peningkatan Kemampuan Menulis Naskah Drama Satu Babak 

Melalui Media Film Bisu 

No  Aspek  Nilai rata rata kelas Peningkatan 

Siklus I ke 

Siklus II 

Siklus I Siklus II 
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1. Tokoh Perwatakan  72 87 20.8% 

2. Permainan Alur  62 80 29.0% 

3. Diksi  74 78 5.4% 

4. Dialog  66 78 18.2% 

5. Ejaan yang Disempurnakan 65 69 6.2% 

 

Dari tabel 23 dinyatakan bahwa hasil nilai siklus I kemampuan 

menulis naskah drama satu babak kelas VIII A SMP Negeri VI Banjarharjo 

Kabupaten Brebes. Pada siklus I ini aspek tokoh dan perwatakan mencapai sekor 

72 dalam kategori baik dan mengalami kenaikan 20,8% sehingga pada siklus II 

mencapai sekor 87 dalam kategori baik juga. 

Aspek permainan alur (plot) pada siklus I mencapai skor 62 dalam 

kategori kurang mengalami kenaikan sebesar 29,0% menjadi 80 pada siklus II dan 

termasuk dalam kategori baik. Pada aspek diksi atau pilihan kata pada siklus I 

mencapai sekor 74 dalam kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar5,4% 

menjadi 78 pada siklus II yang termasuk dalam kategori sangat baik. 

Aspek dialog pada siklus I mencapai sekor 66 dalam kategori baik dan 

mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 18,2% menjadi 78 dalam siklus II 

berada dalam kategori sangat baik. Aspek ejaan yang disempurnakan pada siklus I 

mencapai sekor 65 dalam kategori yang cukup mengalami peningkatan sebesar 

6,2% menjadi 69 dalam kategori cukup.  

Jadi peningkatan dari siklus I sampai siklus II Pada tiap aspeknya juga 

mengalami peningkatan yang aspek tokoh perwatakan meningkat sekitar 20,8%, 
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aspek permainan alur (plot) mengalami peningkatan sebesar 29,0%, aspek diksi 

atau pemilihan kata mengalami peningkatan sebesar 5,4% aspek dialog 

mengalami peningkatan menjadi 18,2%, dan pada aspek ejaan yang 

disempurnakan mengalami peningkatan 6,2% berdasarkan peningkatan 

kemampuan menulis naskah drama satu babak pada tes siklus I dan siklus II yang 

meliputi lima aspek dapat dilihat pada diagram 3 berikut ini. 

Diagram 4 perbandingan nilai siklus I dan siklus II 

 

Dari diagram 3 dinyatakan bahwa menulis naskah drama siklus I 

termasuk dalam kategori baik dan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. 

Nilai tersebut diakumulasikan dari masing-masing aspek penilaian seluruh murid 

kelas VIII A SMP Negeri VI Banjarharjo Kabupaten Brebes. siklus II termasuk 

kategori baik, mengalami peningkatan dari masing-masing aspek pada siklus II 

semuanya mengalami peningkatan. Sebelum dilakukan pembelajaran siklus I dan 

siklus II, kemampuan siswa menulis naskah drama satu babak mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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media pembelajaran film bisu mampu meningkatkan kreativitas siswa sehingga 

mendapat nilai yang baik pada seluruh murid kelas VIII A SMP Negeri VI 

Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

4.2.4 Perubahan Perilaku Belajar Siswa 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis naskah drama satu 

babak diikuti pula dengan adanya perubahan perilaku siswa dari siklus I dan II. 

Berdasarkan hasil non tes yaitu jurnal, observasi, wawancara, dan dokumentasi 

foto dapat diketahui bahwa ada sebagian siswa tidak siap dalam mengikuti 

pembelajaran menulis naskah dramasatu babak dengan menggunakan media film 

bisu. 

Dari hasil observasi siklus I dapat diketahui bahwa kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu babak kurang begitu 

memuaskan. Sikap dari sebagian siswa masih menunjukan perilaku yang negatif 

dan menerima materi pembelajaran belum terfokus pada penjelasan guru. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya siswa yang berbicara dengan teman sebangku 

atau ramai sendiri, masih ada siswa yang kurang begitu semangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa masih memerlukan 

penyesuaian terhadap cara mengajar guru yang tergolong baru bagi mereka, 

sehingga perlu adanya penyesuaian. 

Adapun hambatan lain yaitu keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas 

menulis naskah drama satu babak yang diberikan oleh guru. Pada siklus satu 

tampak beberapa siswa masih melihat pekerjaan temannya, melamun saat guru 
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menjelaskan. Siswa juga menyatakan bahwa waktu yang diberikan masih kurang, 

sehingga masih banyak siswa yang terlambat mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Berdasarkan hasil observasi siklus I, perilaku negatif yang dilakukan 

oleh siswa diantaranya adalah meremehkan kegiatan menulis naskah drama satu 

babak dengan menggunakan media film bisu, melamun saat guru menjelaskan, 

mengganggu teman saat mengerjakan tugas menulis naskah drama satu babak, 

tidak memperhatikan penjelasan guru, bergurau saat kegiatan menulis, dan 

melihat pekerjaan teman lain. Ini disebabkan siswa kurang mengetahui pentingnya 

pembelajaran menulis, sehingga berakibat pada kurangnya minat dan motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama satu babak. 

Untuk mengatasi hal tersebut guru berusaha memotivasi siswa dengan 

menanamkan bahwa menulis merupakan keterampilan yang penting dan mendasar 

yang dapat berpengaruh terhadap pemahaman mata pelajaran yang lain. Meskipun 

masih terdapat siswa yang berperilaku negatif dalam mengikuti pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak, namun pada dasarnya mereka senang dan 

tertarik terhadap pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

menggunakan media film bisu. 

Penggunaan media pembelajaran film bisu ikut berperan penting 

dalam pembelajaran. Siswa sangat antusias dan senang dalam mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama, dan menurut mereka media pembelajaran 

film bisu sangat membantu mereka dalam menentukan gagasan dan ide. 

Permasalahan yang tergambar pada siklusI harus dipecahkan untuk 

perbaikan siklus II, dengan demikian perubahan yang dilakukan pada siklus II 
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adalah memberikan motivasi kepada siswa dengan cara membuat suasana yang 

lebih santai tetapi serius, sehingga siswa merasa senang dan semangat untuk 

mengikuti pembelajaran serta memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif 

dan kepada siswa yang mendapatkan nilai bagus. Pembaruan ini memotivasi dan 

meningkatkan kemampuan menulis naskah drama satu babak pada siklus II. 

Penekanan yang dilakukan oleh guru dan peneliti pada siklus II ini di 

utamakan pada proses pembelajaran dengan merangsang siswa untuk berpikir 

cepat dan dapat mengikuti serta memahami sebuah naskah drama yang benar. 

Hasil dari penerapan perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada siklus II ternyata 

berdampak positif dan cukup memuaskan. Berdasarkan hasil observasi siklus II 

tergambar suasana kelas yang lebih kondusif. Siswa lebih siap mengikuti 

pembelajaran pada hari itu. Siswa terlihat lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak. 

Hasil observasi yang dilakukan pada siswa saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan menggunakan media film 

bisu dalam dua siklus dikemukakan hasil sebagai berikut. 

Tabel 22. Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No Aspek 

Frekuensi 

Siklus 

1 

Siklus 

II 

1 Meremehkan kegiatan menulis naskah 

drama dengan menggunakan media film 

bisu 

11 2 

2 Perhatian siswa terhadap media yang 

disajikan oleh guru yaitu film bisu 

14 25 
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3 Melamun saat guru menjelaskan 6 1 

4 Berbicara sendiri saat guru menjelasan 7 1 

5 Mengganggu teman saat mengerjakan 

naskah drama dengan mengunakan media 

film bisu 

9 - 

6 Mengeluh saat diberi tugas menulis naskah 

drama dengan menggunakan media film 

bisu 

11 - 

7 Tidak memperhatikan penjelasan guru 10 1 

8 Mengantuk saat kegiatan menulis naskah 

drama 

1 - 

9 Bergurau saat kegiatan menulis naskah 

drama 

6 2 

10 Siswa sering melihat pekerjaan teman 14 1 

 

Dari tabel 20 dinyatakan bahwa hasil observasi menunjukan adanya 

perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih baik, karena terjadi penurunan sikap 

negatif siswa dalam setiap aspek, kecuali pada aspek 2 yaitu perhatian siswa 

terhadap media yang disajikan oleh guru yaitu media film bisu mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan hasil jurnal siklus I menunjukan, sebagian besar siswa 

berpendapat bahwa materi yang diajarkan bermanfaat agar siswa dapat menulis 

naskah drama satu babak dengan baik. Selain itu, siswa setuju dan senang dengan 

penerapan media pembelajaran film bisu dalam menulis naskah drama satu babak, 

karena mereka dapat dengan mudah mengembangkan gagasan yang ada dalam 

benaknya. Menurut siswa penggunaan media film bisu dirasa sudah tepat, karena 

mereka menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Sebagian besar 
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siswa berpendapat bahwa cara mengajar guru dan perilaku guru saat mengajar 

sudah baik, namun ada yang berpendapat guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran masih terlalu cepat. 

Hasil jurnal siklus II menunjukan siswa mampu menemukan dan 

mengembangkan unsur-unsur intrinsik naskah drama menjadi baik dan benar. 

Selain itu juga siswa semakin tertarik dan senang mengikuti pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak dengan menggunakan media film bisu. Menurut siswa 

penggunaan media film bisu dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam 

menemukan gagasan awal ketika menulis naskah drama satu babak. Sebagian 

besar siswa berpendapat bahwa cara mengajar guru dan perilaku guru saat 

mengajar sudah baik dan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran sudah 

tidak terlalu cepat. 

Berdasarkan hasil wawancara siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan kearah yang lebih baik. Dari hasil wawancara pada siklus I dan siklus 

II terungkap, dengan menggunakan media film bisu siswa lebih mudah 

menuangkan ide dan mengembangkannya dalam menulis naskah drama satu 

babak. Akan tetapi, siswa masih merasa kesulitan ketika menulis naskah drama 

satu babak terkait dengan pemilihan kata dan penyusunan kalimat Berdasarkan 

hasil dokumentasi siklus I terdapat beberapa siswa yang kurang konsentrasi dan 

mengajak bicara teman saat membuat naskah drama, sehingga mengganggu teman 

yang lain. Pada siklu II hal ini tidak terjadi karena guru memberikan peringatan 

terlebih dahulu kepada siswa yang lebih sungguh-sungguh dalam mengerjakan 

tugas dari guru. Saat memperhatikan penjelasan guru pada siklus I masih terlihat 
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siswa yang tidak aktif dan melamun, namun pada siklus II siswa semakin aktif 

karena guru memotivasi mereka dengan memberikan bimbingan kepada mereka. 

Saat menulis naskah drama satu babak ada beberapa siswa yang melihat pekerjaan 

temannya karena mereka belum paham bagaimana menulis naskah drama yang 

baik. Pada silus II hal ini sudah tidak ditemukan karena siswa serius mengerjakan 

tugas secara individu dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diketahui 

bahwa media film bisu mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

naskah drama satu babak. Hal ini karena memudahkan siswa dalam menentukan 

gagasan, sehinga siswa mampu menyusun menjadi sebuah naskah drama satu 

babak, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan sikap positif siswa dalam 

mempelajari materi yang sedang diajarkan. Keberhasilan belajar siswa ditentukan 

oleh keafektifan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Belajar harus 

dilakukan secara aktif baik secara individu maupun kelompok dan guru bertindak 

sebagai pembimbing dan fasilitator. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis naskah drama sangat 

memuaskan bagi guru dan peneliti. Sebelum dilakukan siklus I maupun siklus II 

kemampuan siswa masih dalam kategori kurang. Setelah ditetapkan pembelajaran 

dengan menggunakan media film bisu kemampuan menulis naskah drama satu 

babak siswa meningkat, dengan demikian dapat disimpulkan media pembelajaran 

film bisu dapat membantu kemampuan  siswa kelas VIII A SMP Negeri IV 

Banjarharjo Kabupaten Brebes dalam menulis naskah drama satu babak. Selain 

itu, kualitas, kreatifitas, dan kerjasama siswa juga semakin meningkat.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan tentang pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak melalui media film bisu yang telah terlaksana, 

peneliti menyimpulkan : 

1. Proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak melalui media film bisu 

pada siklus I dan siklus II berlangsung dalam tahapan yang sama. Akan tetapi, 

peneliti melakukan perbaikan proses pembelajaran pada siklus II berdasarkan 

refleksi siklus I. Pada siklus I, siswa diberikan pemahaman tentang menulis 

naskah drama, penggunaan media film bisu dalam pembelajaran menulis 

naskah drama satu babak. Pada siklus II, guru memberikan pendalaman materi 

menulis naskah drama satu babak melalui media film bisu terutama pada siswa 

yang belum memahaminya. Pada siklus II, guru memberikan penguatan pada 

aspek-aspek yang pada penilaian yang belum dikuasai dengan baik oleh siswa 

pada siklus I. Perbaikan yang telah dilaksanakan pada siklus II menyebabkan 

proses pembelajaran menulis naskah drama satu babak berlangsung dengan 

lancar dan mengalami peningkatan dibanding siklus I. Hal ini ditandai dengan 

perubahan prilaku siswa selama melaksanakan siklus II.       

 

2. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan kemampuan menulis 

naskah drama satu babak dengan memanfatkan media film bisu. Peningkatan 
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ini dapat dilihat dari hasil perolehan nilai pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 

IV Banjarharjo yang meliputi tes siklus I dan siklus II. Hasil tes awal sebelum 

tindakaan penelitian tindakan kelas dilakukan, menunjukan bahwa nilai rata-

rata kelas hanya sebesar 59,56 atau dalam kategori kurang. Hasil tes pada 

siklus I, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 66,6 tergolong pada dalam 

kategori cukup, akan tetapi penulis belum mersa puas dengan nilai rata-rata 

tersebut selanjutnya peneliti melanjutkan pada siklus II, dengan memperbaiki 

pembelajaran berdasarkan refleksi dari siklus I. Hasil tes pada siklus II, nilai 

rata-rata kelas kembali meningkat menjadi 79 termasuk dalam kategori baik. 

Peningkatan perolehan nilai rata-rata kelas pada setiap siklus ini membuktikan 

keberhasilan pembelajaran menulis naskah drama satu babak dengan 

memanfaatkan media film bisu.  

3. Perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri IV Banjarharjo Kabupaten Brebes 

mengalami perubahan ke arah yang positif setelah mengikuti pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada materi menulis naskah drama satu babak melalui media 

film bisu. Perubahan tersebut adalah siswa yang awalnya masih cenderung 

pasif, bermalas-malasan dan meremehkan penjelasan guru dalam pembelajaran 

menulis naskah drama satu babak berubah menjadi senang, aktif dan serius 

terhadap pembelajaran yang diberikan guru (peneliti), selain itu siswa taat dan 

patuh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

5.2 Saran       

 Saran yang dapat dibrikan peneliti berdasarkan simpulan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 



 

 
 

124 

1. Pembelajaran menulis naskah drama merupakan pembelajaran yang kurang 

disukai oleh siswa karena mereka selalu beranggapan bahwa menulis adalah 

hal yang membosankan dan menjenuhkan. Untuk itu guru hendaklah mampu 

memilih media pembelajaran dan bahan ajar yang tepat dan kreatif sehingga 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. 

2. Media pembelajaran film bisu dapat dijadikan salah satu media pembelajaran 

alernatif dalam pembelajaran menulis naskah drama khususnya untuk 

merangsang ide siswa, dapat memotivasi siswa serta mendorong keaktifan 

siswa dalam pembelajaran. Penerapan media film bisu telah terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar dan perubahan sikap yang positif di kelas VIII A 

SMP Negeri IV Banjarharjo Kabupaten Brebes.    
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Nama Sekolah    : SMP Negeri IV Banjarharjo 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester   : VIII A/1 

Alokasi Waktu    : 2x45 menit 

Standar Kompetens : 8.1 mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan             

menulis kreatif naskah drama 

Kompetensi Dasar         : menulis 

8.2 Menulis kreatif naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

A. Indikator 

1. Kognitif 

a.  Proses  

a.1 Mengenali semua hal yang berkaitan dengan naskah drama (hakikat naskah 

drama, unsur-unsur naskah drama, dan bagian-bagian naskah drama). 

a.2 Mengidentifikasi unsur-unsur naskah drama dan bagian- bagian naskah drama. 

b.  Produk  
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b.1 Menentukan unsur-unsur naskah drama dan bagian bagian naskah drama. 

b.2 Menulis kreatif naskah drama dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah 

drama. 

2. Psikomotorik  

a. Mengembangkan unsur-unsur naskah drama dan bagian bagian naskah drama 

menjadi sebuah naskah drama. 

b. Menulis naskah drama sesuai kaidah penulisan naskah drama. 

3. Afektif 

a. Karakter  

1. Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas 

2. Jujur dalam mengemukakan pendapat 

3. Kemandirian dalam mengambil keputusan dalam berdiskusi 

4. Bekerja sama dalam kelompok 

5. Apresiatif terhadap pendapat dan masukan 

b. Keterampilan sosial 

1. Bertanya dengan bahasa yang baik dan benar 

2. Menyumbang ide 

3. Menjadi pendengar yang baik 

4. Membantu teman yang mengalami kesulitan 

B. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa mampu menulis kreatif naskah drama satu 

babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

C. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat Naskah Drama 
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2. Unsur-unsur naskah drama, terdiri dari: 

a. tema    e. dialog 

b. amanat    f. setting 

c. plot (alur)    g. bahasa 

d. tokoh dan penokohan   h. Interpretasi kehidupan 

3. Bagian bagian naskah drama, terdiri dari: 

a. Judul      e. adegan 

b. deskripsi setting     f. dialog 

c. deskripsi penokohan     g. petunjuk pengarang 

d. babak 

4. Menulis kreatif dan menyusun naskah drama 

5. Langkah-langkah menulis naskah drama 

6. Kaidah penulisan naskah drama 

D. Metode pembelajaran  

1. diskusi Inkuiri 

2. Tanya jawab 

3. Demonstrasi 

4. Diskusi 

E. Sumber/Media/Bahan belajar 

1. Sumber pembelajaran 

a. Buku bahasa indonesia untuk kelas VIII 

b. Buku sekolah elektronik untuk kelas VIII 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Film bisu 
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3. Alat dan Bahan Pembelajaran 

a. LCD 

b. Laptop 

c. Spidol 

d. White board 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Metode 

1. Kegiatan awal 
a) Guru mengkondisikan kelas dan 

melakukan apersepsi dengan mengaitkan 

materi yang telah dipelajari. 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

hari ini. 

c) Guru memotivasi siswa dengan cara 

mengemukakan kompetensi yang akan di 

capai apabila mereka mampu menulis 

naskah drama dengan memperhatikan 

kaidah penulisan naskah drama yang 

baik. 

 

5 menit 

 

 

5 menit 

 

5 menit 

 

Apersepsi 

 

 

 

 

Memotivasi 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Siswa berkelompok yang terdiri atas 2 

orang anggota 
b. Siswa mencermati contoh naskah drama 

yang di bagikan oleh guru untuk 

mendapatkan  gambaran yang nyata tentang 

menulis naskah drama 

c. Siswa mendengarkan sedikit penjelasan 

guru. 
 

Elaborasi 

a. Siswa mengamati dan mencermati  film 

bisu yang diputar oleh guru dan 

mendiskusikan hal-hal yang penting (unsur-

unsur dan bagian-bagian naskah drama) 

untuk di kembangkan menjadi naskah 

drama. 

b. Siswa secara individu mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru yaitu menulis 

kreatif naskah drama berdasarkan kaidah 

penulisan naskah drama. 
 

 

 

5 menit 

 

5 menit 

 

 

 

5 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Pengelompokkan 

 

Pemodelan 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Pemodelan 

 

 

 

 

 

Penugasan 
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Konfirmasi 

a. Setelah selesai tiap kelompok menukarkan 

naskah drama mereka dengan kelompok 

lain, sedangkan kelompok lain menyunting 

dan mengoreksi pekerjaan yang ada di 

depan meja. 
b. Setelah itu mereka tukarkan lagi dengan 

kelompok lain untuk menyunting dan 

mengoreksi apakah korektor sebelumnya 

sudah meneliti dengan benar dan tepat, 

apabila masih ada kekurangan dapat mereka 

tambahkan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

membiasakan siswa bertanggung jawab 

terhadap tugas yang harus dilaksanakan 

dengan penuh krjujuran dan menghargai 

pendapat orang lain. 
 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

Diskusi  

3. Kegiatan akhir 

a. Guru menanyakan kesulitan materi 

pembelajaran hari ini 

b. Guru dan siswa merefleksi hasil 

pembelajaran 
c. Guru melakukan evaluasi 
d. Siswa menyampaikan kesan 

 

10 menit 

 

Tanya jawab 

 

Diskusi  

 

Penguatan  

Demonstrasi 

 

 

G. Penilaian 

1. Teknik   : tes tertulis 

2. Bentuk Instrumen : rubrik 

Kategori penilaian secara keseluruhan dari tes kemampuan menulis naskah drama 

akan dijabarkan . Berikut ini. 

No Aspek Penilaian Skor 

1 Tokoh dan Perwatakan 20 

2 Alur 15 

3 Diksi 20 

4 Dialog 20 

5 Ejaan 25 

 Jumlah Nilai 100 

 

Rubrik Penilaian Menulis Naskah Drama 
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No Aspek Kriteria Penilaian Skor Kategori  

1. Kejelasan 

tokoh dan 

perwatakan  

a.  Apabila mampu menghadirkan lima 

tokoh atau lebih dan melukiskan 

perwatakan tokoh dengan jelas. 

b. Apabila mampu menghadirkan 3-4 

tokoh dan melukiskan perwatakan 

tokoh dengan jelas. 

c. Apabila mampu menghadirkan 1-2 

tokoh dan melukiskan perwatakan 

tokoh dengan jelas. 

d. Apabila tidak mampu menghadirkan 

dan melukiskan perwatakan tokoh 

dengan jelas. 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

2. Pengembang

an alur (plot) 

cerita 

e. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

tegangan dan kejutan 

f. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

kejutan dan tidak memberikan 

tegangan 

g. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

tegangan dan tidak memberikan  

kejutan. 

h. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun sama sekali tidak mampu 

memberikan tegangan dan kejutan 

15 

 

 

11 

 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup  

 

 

Kurang  

3. Diksi i. Apabila diksi yang digunakan sudah 

sesuai untuk lima atau lebih karakter 

tokoh. 

j. Apabila diksi yang digunakan sesuai 

untuk 3-4 karakter tokoh. 

k. Apabila diksi yang digunakan sesuai 

untuk 1-2 tokoh saja. 

l. Apabila diksi tidak tidak sesuai 

untuk karakter tokoh 

20 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

4. Pengembang

an   dialog  

e. Apabila siswa mampu 

menghadirkan lima kesesuaian 

(judul, tema, latar, karakter, dan 

lawan bicara) 

f. Apabila siswa mampu 

menghadirkan 

3-4 kesesuaian (judul, tema, latar, 

karakter, dan lawan bicara) 

g. Apabila siswa mampu 

menghadirkan  1-2 kesesuaian 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 
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(judul, tema, latar, karakter, dan 

lawan bicara) 

h. Apabila siswa tidak mampu    

menghadirkan  kesesuaian (judul, 

tema, latar, karakter, dan lawan 

bicara) 

 

Kurang 

5. Kaidah 

Penulisan 

e. Apabila hasil pekerjaan siswa 

mampu menulis secara keseluruhan 

komponen kebahasaan (prolog, 

petunjuk pementasan, ejaan, judul). 

f. Apabila hasil pekerjaan siswa 

mampu menggunakan 2-3 

komponen kebahasaan(prolog, 

petunjuk pementasan, ejaan, judul). 

g. Apabila hasil pekerjaan siswa hanya 

mampu menggunakan 1-2 

komponen kebahasaan (prolog, 

petunjuk pementasan, ejaan, judul). 

h. Apabila hasil pekerjaan siswa sama 

sekali tidak menggunakan 

komponen kebahasaan (prolog, 

petunjuk pementasan, ejaan, judul). 

25 

 

 

 

 

17 

 

 

15 

 

 

 

8 

Sangat 

baik  

 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

Butir Soal 

 Berdasarkan film bisu yang sudah diputarkan tadi, kalian kembangkan unsur-

unsur dan bagian naskah drama menjadi sebuah naskah drama yang 

menggunakan kaidah penulisan naskah drama yang baik! 

      Banjarharjo, Oktober 2013 

       Guru peneliti 

 

 

          Iqbal Daika Febrian 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

Nama Sekolah    : SMP Negeri IV Banjarharjo 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester   : VIII A/1 

Alokasi Waktu    : 2x45 menit 

Standar Kompetens : 8.1 mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan             

menulis kreatif naskah drama 

Kompetensi Dasar         : menulis 

8.2 Menulis kreatif naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

H. Indikator 

4. Kognitif 

c.  Proses  

a.1 Mengenali semua hal yang berkaitan dengan naskah drama (hakikat naskah 

drama, unsur-unsur naskah drama, dan bagian-bagian naskah drama). 

a.2 Mengidentifikasi unsur-unsur naskah drama dan bagian- bagian naskah drama. 

d.  Produk  

b.1 Menentukan unsur-unsur naskah drama dan bagian bagian naskah drama. 

b.2 Menulis kreatif naskah drama dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah 

drama. 
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5. Psikomotorik  

c. Mengembangkan unsur-unsur naskah drama dan bagian bagian naskah drama 

menjadi sebuah naskah drama. 

d. Menulis naskah drama sesuai kaidah penulisan naskah drama. 

6. Afektif 

c. Karakter  

6. Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas 

7. Jujur dalam mengemukakan pendapat 

8. Kemandirian dalam mengambil keputusan dalam berdiskusi 

9. Bekerja sama dalam kelompok 

10. Apresiatif terhadap pendapat dan masukan 

d. Keterampilan sosial 

5. Bertanya dengan bahasa yang baik dan benar 

6. Menyumbang ide 

7. Menjadi pendengar yang baik 

8. Membantu teman yang mengalami kesulitan 

I. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa mampu menulis kreatif naskah drama satu 

babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

J. Materi Pembelajaran 

7. Hakikat Naskah Drama 

8. Unsur-unsur naskah drama, terdiri dari: 

e. tema    e. dialog 

f. amanat    f. setting 

g. plot (alur)    g. bahasa 
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h. tokoh dan penokohan   h. Interpretasi kehidupan 

9. Bagian bagian naskah drama, terdiri dari: 

e. Judul      e. adegan 

f. deskripsi setting     f. dialog 

g. deskripsi penokohan     g. petunjuk pengarang 

h. babak 

10. Menulis kreatif dan menyusun naskah drama 

11. Langkah-langkah menulis naskah drama 

12. Kaidah penulisan naskah drama 

K. Metode pembelajaran  

5. diskusi Inkuiri 

6. Tanya jawab 

7. Demonstrasi 

8. Diskusi 

L. Sumber/Media/Bahan belajar 

4. Sumber pembelajaran 

c. Buku bahasa indonesia untuk kelas VIII 

d. Buku sekolah elektronik untuk kelas VIII 

5. Media Pembelajaran 

b. Film bisu 

6. Alat dan Bahan Pembelajaran 

e. LCD 

f. Laptop 

g. Spidol 

h. White board 
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M. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Metode 

1. Kegiatan awal 

a. Guru mengkondisikan kelas dan 

mengingatkan kembali pembelajaran 

pada pertemuan sebelumnya. 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran hari ini. 

c. Guru memotivasi siswa dengan cara 

membuat suasana yang lebih santai tapi 

serius sehingga merasa senang dan 

semangat untuk mengikuti 

pembelajaran 

 

10 menit 

 

Apersepsi 

 

 

 

 

Memotivasi 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

d. Siswa berkelompok yang terdiri dari 2 

orang siswa tetapi berbeda dengan 

kelompok awal. 

e. Siswa mencermati contoh naskah drama 

yang dibagikan oleh guru dan 

mendengarkan penjelasan untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menulis naskah 

drama melalui media film bisu. 

 

Elaborasi 

c. Siswa mengamati dan mencermati film 

bisu yang diputar kembali oleh guru dan 

mendiskusikan hal-hal yang penting 

(unsur-unsur dan bagian-bagian naskah 

drama) untuk dikembangkan menjadi 

naskah drama seperti pada siklus I. 

d. Siswa mengerjakan tugas secara 

individu, menulis naskah drama melalui 

media film bisu. 

e. Siswa memperhatikan film bisu yang 

diputarkan kembali oleh guru untuk 

mengingatkan siswa. 

 

Konfirmasi 

c. Setelah selesai tiap kelompok 

menukarkan naskah drama mereka 

dengan kelompok lain, untuk dikoreksi 

dan disunting apabila terdapat 

 

 

60 menit 

 

 

Pengelompokkan 

 

 

Pemodelan 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

Pemodelan 

 

 

 

 

Inkuiri 
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kesalahan. 

d. Siswa melakukan perbaikan naskah 

drama kelompok masing-masing 

berdasarkan hasil penyuntingan dan 

masukan perbaikan 

 

 

Diskusi  

3. Kegiatan akhir 

e. Guru menanyakan kesulitan materi 

pembelajaran hari ini dan memberi 

penghargaan bagi siswa yang mendapat 

nilai bagus pada siklus I 

f. Siswa menyampaikan kesan melalui 

bahasa yang baik dan benar terhadap 

pembelajaran yang baru berlangsung 

sebagai kegiatan refleksi. 

g. Guru memberi penguatan terhadap 

simpulan yang diberikan oleh para 

siswa. 

 

10 menit 

 

Tanya jawab 

Motivasi 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

Penguatan  

 

N. Penilaian 

3. Teknik   : tes tertulis 

4. Bentuk Instrumen :rubrik 

Kategori penilaian secara keseluruhan dari tes kemampuan menulis naskah drama 

akan dijabarkan. Berikut ini. 

Tabel 1 Skor Penilaian Kemampuan Menulis Naskah Drama Satu Babak 

No Aspek Penilaian Skor 

1 Tokoh dan Perwatakan 20 

2 Alur 15 

3 Diksi 20 

4 Dialog 20 

5 Ejaan 25 

 Jumlah Nilai 100 

 

Rubrik Penilaian Menulis Naskah Drama 

No Aspek Kriteria Penilaian Skor Kategori  

1. Kejelasan 

tokoh dan 

a.  Apabila mampu menghadirkan lima 

tokoh atau lebih dan melukiskan 

20 

 

Sangat 

baik 
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perwatakan  perwatakan tokoh dengan jelas. 

b. Apabila mampu menghadirkan 3-4 

tokoh dan melukiskan perwatakan 

tokoh dengan jelas. 

c. Apabila mampu menghadirkan 1-2 

tokoh dan melukiskan perwatakan 

tokoh dengan jelas. 

d. Apabila tidak mampu menghadirkan 

dan melukiskan perwatakan tokoh 

dengan jelas. 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

2. Pengembang

an alur (plot) 

cerita 

m. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

tegangan dan kejutan 

n. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

kejutan dan tidak memberikan 

tegangan 

o. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun mampu memberikan 

tegangan dan tidak memberikan  

kejutan. 

p. Apabila rangkaian peristiwa yang 

tersusun sama sekali tidak mampu 

memberikan tegangan dan kejutan 

15 

 

 

11 

 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup  

 

 

Kurang  

3. Diksi q. Apabila diksi yang digunakan sudah 

sesuai untuk lima atau lebih karakter 

tokoh. 

r. Apabila diksi yang digunakan sesuai 

untuk 3-4 karakter tokoh. 

s. Apabila diksi yang digunakan sesuai 

untuk 1-2 tokoh saja. 

t. Apabila diksi tidak tidak sesuai 

untuk karakter tokoh 

20 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

4. Pengembang

an   dialog  

i. Apabila siswa mampu 

menghadirkan lima kesesuaian 

(judul, tema, latar, karakter, dan 

lawan bicara) 

j. Apabila siswa mampu 

menghadirkan 

3-4 kesesuaian (judul, tema, latar, 

karakter, dan lawan bicara) 

k. Apabila siswa mampu 

menghadirkan  1-2 kesesuaian 

(judul, tema, latar, karakter, dan 

lawan bicara) 

l. Apabila siswa tidak mampu    

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 
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menghadirkan  kesesuaian (judul, 

tema, latar, karakter, dan lawan 

bicara) 

 

5. Kaidah 

Penulisan 

i. Apabila hasil pekerjaan siswa 

mampu menulis secara keseluruhan 

komponen kebahasaan (prolog, 

petunjuk pementasan, ejaan, judul). 

j. Apabila hasil pekerjaan siswa 

mampu menggunakan 2-3 

komponen kebahasaan(prolog, 

petunjuk pementasan, ejaan, judul). 

k. Apabila hasil pekerjaan siswa hanya 

mampu menggunakan 1-2 

komponen kebahasaan (prolog, 

petunjuk pementasan, ejaan, judul). 

l. Apabila hasil pekerjaan siswa sama 

sekali tidak menggunakan 

komponen kebahasaan (prolog, 

petunjuk pementasan, ejaan, judul). 

25 

 

 

 

 

17 

 

 

15 

 

 

 

8 

Sangat 

baik  

 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

Butir Soal 

 Berdasarkan film bisu yang sudah diputarkan tadi, kalian kembangkan unsur-

unsur dan bagian naskah drama menjadi sebuah naskah drama yang 

menggunakan kaidah penulisan naskah drama yang baik! 

      Banjarharjo, Oktober 2013 

       Guru peneliti 

 

 

 

          Iqbal Daika Febrian 
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Lampiran 3 

PINTU TERLARANG 

KARYA : SEKAR AYU ASMARA 

 

Gambir : Seniman Patung 

Talyda  : Istri Gambir 

Melati  : Ibu Gambir 

dr. Koentoro : Ayah Gambir 

Mariana : Kolektor  

Suster  : Pemilik klinik Aborsi 

 

ADEGAN I 

 

PANGGUNG DENGAN KOMPOSISI STUDIO PATUNG BERSERAKAN, ALAT-

ALAT PAHAT  TIDAK TERTATA RAPI. SEMUA PATUNG DALAM STUDIO ITU 

BERBENTUK WANITA HAMIL. HANYA ADA SATU LAMPU YANG MENYINARI 

GAMBIR YANG SAAT ITU MEMBUAT PATUNG WANITA HAMIL.  

Narator : SETIAP PATUNG YANG IA BUAT, SELALU TERLIHAT 

BERNYAWA. DI SUDUT STUDIO TERDAPAT PINTU YANG 

SELALU SEPERTI ADA SESEORANG YANG DI DALAMNYA 

MEMINTA GAMBIR UNTUK MEMBUKANYA. PINTU ITU 

HANYA BERBUNYI KETIKA GAMBIR SEDANG SENDIRI. 

Gambir :  MEMBELAI PERUT PATUNG YANG AKAN IA BERI NAMA 

“WIDURI”. GAMBIR MENGAMBIL SEBUAH BELATI. 
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SESEKALI MEMANDANG BELATI DENGAN SENYUM 

GETIRNYA. 

 Narator  : KILAU BELATI SEAKAN MENYAMPAIKAN SALAM. BELATI 

TELAH BANYAK MENGUKIR SEJARAH HIDUPNYA. 

MENGUBAH NASIBNYA. IA TIDAK INGAT KAPAN 

MENEMUKAN BELATI ITU. SEJAUH INGATAN, BELATI 

SUDAH MENJADI MILIKNYA KETIKA IA ANAK-ANAK.  

TOK, TOK, TOK, DUK, DUK, DUK, DUK, DOK, DOK, DOK,  

TERDENGAR KETUKAN DARI PINTU TERLARANG YANG SELALU BERGETAR 

KETIKA IA SENDIRI. SEPERTI ADA SESEORANG YANG TERSEMBUNYI DI 

BALIK PINTU TERLARANG ITU. 

LAMPU PADAM 

ADEGAN II 

DI MEJA MAKAN TERLIHAT TUMIS KACANG DAN SEPOTONG DAGING 

EMPAL TERSISA. TERLIHAT LAKI-LAKI BERPERAWAKAN KURUS TINGGI, 

WAJAHNYA TAMPAN DENGAN ISTRINYA YANG SELALU MEMAKAI 

PARFUM BERAROMA MELATI .   

Narator : SUASANA DI RUANG MAKAN SAAT ITU SANGAT KAKU. 

TAK ADA SENYUM ATAUPUN TAWA YANG MENGHIASI 

RUANGAN SAAT GAMBIR MAKAN BERSAMA KEDUA 

ORANG TUANYA. 

Gambir : MENGGENGGAM SENDOK GARPU DI KEDUA 

TANGGANNYA. MEMANDANG PIRING YANG ADA DI 

HADAPANNYA. DARI SUDUT MATA SESEKALI MELIHAT 

AYAHYA. 

Melati : Ayo cepat sayang, habiskan makananmu. Ibu kan sudah sering bilang 

bahwa banyak sekali anak di dunia ini yang kelaaparan.  

  SUARA TINGGI MELENGKING  
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Gambir  : MENGUNYAH MAKANAN DALAM MULUT DAN 

MENJAGANYA AGAR TIDAK MUNTAH. NAMUN UPAYA 

MENGHABISKAN MAKANAN ITU SIA-SIA, MAKANAN ITU 

TERMUNTAHKAN KE ATAS MEJA. 

dr. Koentoro : Sontoloyo kamu!!! 

Melati :  Dasar anak manja! Sudah bagus kamu bisa makan! 

  MENYAMBIT KEPALA GAMBIR BERKALI-KALI DENGAN 

KAIN SERBET. 

Gambir : MENGAHALAU SERANGAN MELATI DENGAN TANGAN DAN 

MENGENAI DAGU MELATI. 

Melati : GERAM. MEMELINTIR KEDUA LENGAN GAMBIR. MENDESIS 

GEMAS. MEMAKSA TANGAN GAMBIR KE BELAKANG 

SANDARAN KURSI DAN MENGIKAT KEDUA TANGAN 

GAMBIR DENGAN KAIN SERBET. 

dr. Koentoro : TERSENYUM MENYEMANGATI MELATI. 

Gambir : SEMAKIN HILANG DAYA, LAKSANA TAWANAN KALAH 

PERANG. 

dr. Koentoro : MELEPAS SANDAL JEPIT UNTUK MEMBUNUH KECOA YANG 

MELINTAS DI DEPANNYA. MENGANGKAT KECOA DENGAN 

JEPIT JARI-JARI. MENDEKATI GAMBIR. 

Melati :  Makanan harus selalu dihabiskan. Jangan di sia-siakan. Dasar anak 

nakal! Dasar anak pembawa sial!!! 

  MENJEPIT KEDUA PIPI GAMBIR. MEMAKSA GAMBIR 

MEMBUKA MULUT.  

dr. Koentoro :  MEMASUKKAN KECOA KE MULUT GAMBIR. 

Melati :  MEMAKSA GAMBIR MENGKATUP MULUT DAN MENELAN 

KECOA. 
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Gambir :  ouuuuuuwwww… 

  BERTERIAK SEKENCANG-KENCANGNYA. 

LAMPU PADAM 

ADEGAN III 

Narator :  SETELAH MAKAN MALAM, dr. KOENTORO DAN MELATI 

DUDUK DI RUANG KELUARGA SAMBIL MEMENDAM 

KEKESALAN PADA ANAK MEREKA. 

dr. Koentoro :  Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tak ada bedanya dengan dirimu. 

Keturunan seorang pelacur jalanan, menurunkan anak berkelakuan 

menjijikkan. 

  MENYINDIR MELATI YANG DUDUK DI DEPANNYA. 

Melati : Apa maksud kata-katamu? Bukankah itu semua warisan darimu. 

Berkacalah dulu sebelum kau menghujatku. 

  KAGET DENGAN KATA-KATA SUAMINYA DAN 

MEMBANTING MAJALAH KE MEJA. 

dr. Koentoro : Aku dari keturunan yang jelas, aku juga mempunyai derajat sosial 

yang tinggi. Aku seorang dokter. Dokter. Kau dengar itu! 

  MENUNJUKKAN JARI KE WAJAH MELATI 

Melati : Ya aku tahu, Ibuku pelacur! Tapi mengapa kamu tetap menikahi aku 

yang juga pelacur? bukankah itu kelakuan nakalmu yang kamu 

turunkan ke Gambir? 

dr. Koentoro : Kalau aku tahu kau pelacur aku tidak akan menikahimu. 

Melati : Kamu pikir aku juga senang kau nikahi? Aku tidak pernah kamu 

anggap. Aku hanya menjadi simpananmu saja.  

dr. Koentoro : Kau memang perempuan egois yang tidak tahu berterima kasih. Tak 

ingatkah kau dari mana kau ku ambil? Tak ingat kah kau pernah 
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bercerita bahwa kau tidak puas hanya menjadi penyanyi latar? Kamu 

ingin menjadi penyanyi utama? Kamu memang tidak pernah puas 

dengan hidupmu! Kau sudah mendapatkan segalanya dari aku, 

kekayaan, statusmu yang dulu tidak jelas kini menjadi terang 

benderang. Tapi kamu selalu menuntutku untuk menceraikan istriku.  

  Dengar ! Aku tidak akan pernah menceraikan istriku, apa kata orang-

orang jika mengetahui ada dokter yang menikah dengan seorang 

pelacur! 

Melati : Jaga ucapanmu Koentoro! 

dr. Koentoro : Kenapa ? Kau tersinggung dengan ucapanku? Kamu dan anak 

harammu itu hanya menambah dosa-dosaku. Kalian berdua telah 

menyeretku ke dalam lembah hitam keparat ini! 

Melati : Terserah apa katamu Koentoro! Sebenarnya aku juga sudah muak 

dengan semua ini! 

DI BALIK PINTU KAMAR ORANG TUANYA, GAMBIR MENDENGARKAN 

PERTENGKARAN AYAH DAN IBUNYA ITU. 

Narator : Hatinya terluka. Terperosok Gambir pada titik kecewa yang paling 

dalam.  Dia akhirnya mengetahui bahwa orang tua yang seharusnya 

menyayangi dan menjaganya ternyata tidak menginginkannya.  

Gambir : KECEWA. TERMENUNG DI SUDUT TEMPAT TIDUR. 

MENGAMBIL BELATI.  

Gambir : BERJALAN DENGAN TATAPAN YANG GARANG 

MENDEKATI ORANG TUANYA YANG BERTENGKAR. TEPAT 

DI BELAKANG KEDUA ORANG TUANYA, DIA 

MENUSUKKAN BELATI KESAYANGANNYA TEPAT DI 

JANTUNG IBUNYA. 

dr. Koentoro : TERKEJUT DAN MEMARAHI GAMBIR. 
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  Apa yang kau lakukan anak setan!!! Kau telah membunuhnya!! Setan 

apa yang merasuki pikiranmu!!! 

Gambir : Bukan aku yang membunuh dia, tapi suara-suara itu yang menyuruh 

membunuh dia. Aku tidak bersalah. 

  GAMBIR MENDEKATI AYAHNYA YANG SEDANG 

KETAKUTAN. GAMBIR SEPERTI SERIGALA YANG 

KELAPARAN DAN SEGERA INGIN MEMAKAN HIDUP-HIDUP 

MANGSA YANG ADA DI HADAPANNYA. 

dr. Koentoro :  Apa yang kau pikirkan anak setan! Kau tidak sedang berpikir akan 

membunuh aku juga kan? Aku ini ayahmu?  

  dr. KOENTORO BERUSAHA MENGHINDAR DAN 

MENENANGKAN GAMBIR. 

Gambir : DENGAN SIGAP MENUSUKKAN BELATI KE PERUT 

AYAHNYA. KETIKA AYAHNYA SEKARAT GAMBIR 

MENCABUT BELATI DARI PERUT AYAHNYA DAN 

KEMUDIAN MENANCAPKANNYA DI LEHER AYAHNYA. 

DARAH SEGAR MENGALIR DI SELURUH RUANGAN. 

Gambir : KEBINGUNGAN  

Narator : Semua benda yang ada di rumahnya berteriak dan menyuruh Gambir 

untuk memotong tangannya sendiri 

Gambir : MEMOTONG TANGANNYA 

  Ooooouuuuuuwwww 

LAMPU PADAM  

ADEGAN IV 

 

SESEKALI TERDENGAR SUARA KETUKAN PINTU KETIKA GAMBIR 

TERMENUNG SENDIRI DALAM STUDIO ITU. 
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TOK, TOK, TOK ! DUK, DUK, DUK, DUK, DUK ! DOK, DOK, DOK ! 

Talyda : Kamu sedang apa sayang? 

 MENDEKAT, MENGHAMPIRI GAMBIR 

Gambir : Biasa…lagi kerja. Yang ini saya kasih nama Widuri. 

Narator : WIDURI TERKESAN TERSENYUM DARI BALIK HEMBUSAN 

ASAP ROKOK. 

Talyda  : Bagus…bagus…saya suka nama Widuri. Kamu sudah mengambil 

yang baru belum? 

  MEMELUK GAMBIR 

Gambir  : GAMBIR TERSENTAK SEAKAN MENABRAK DINDING KACA. 

Ya ampun, lupa. Sorry banget lupa. 

Talyda   :  Kamu belum ambil? Kamu gimana sih, masa kaya gitu aja lupa? 

Kamu harus rajin ambil yang baru. Kalau kamu mau koleksi kamu 

selesai. Kamu ingat ya Gambir, tanpa itu kamu gak akan jadi sukses. 

Tanpa itu kamu tidak aka pernah sempurna. Keberhasilan pameran 

kamu itu karena ide saya. Jangan pernah lupa itu. Perfection, 

perfection, and perfection. Tiga jurus mencapai kualitas hidup terbaik 

MELEPASKAN PELUKANNYA DARI GAMBIR  

Gambir : Baik, aku akan mengambilnya. 

Talyda : Nanti kalau sudah diambil, jangan lupa disimpan di lemari. 

Gambir : Baiklah. Serahkan semuannya padaku. 

ADEGAN V 

 GAMBIR BERGEGAS MEMENUHI PERINTAH TALYDA. IA PERGI KE KLINIK 

TEMPAT PENGGUGURAN JANIN YANG TIDAK DIINGINKAN OLEH PARA 

ORANG TUANYA. 
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Gambir : Ada barangnya? 

Suster : Hari ini cukup banyak yang melakukan aborsi. Apa semuanya akan 

kau beli? 

Gambir :  Ya jelaslah aku akan membeli semuanya. Ada berapa? 

Suster :  Enam. 

Gambir :  Berikan semuanya padaku. 

Suster :  Baiklah. 

MEMBERIKAN JANIN YANG SUDAH DI KEMAS RAPI DALAM BOTOL PADA 

GAMBIR. 

Gambir : Berapa semuanya? 

Suster : Tiga juta dua ratus ribu. 

Gambir : Baik. Akan ku transfer uangnya seperti biasa. 

Suster :  Ya, hati-hatilah dengan keberadaan janin-janin itu. Jangan sampai hal 

ini tercium oleh polisi. 

Gambir :  MENGANGGUK KEMUDIAN PERGI 

LAMPU PADAM 

ADEGAN VI 

SEPULANG DARI KLINIK, GAMBIR LANGSUNG PULANG DAN MENUJU 

STUDIO PATUNGNYA. 

Talyda :  Sudah kau ambil semuanya? 

Gambir :  MENGANGGUK 

Talyda : Berapa jumlahnya? 

 PENASARAN 

Gambir :  Semuanya ada enam buah. 
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Talyda : Baguslah…cukup untuk mengisi patung-patung itu. Dan kita dapat 

memajang semua patungmu saat pameran nanti. Aku ingin pameran 

kita nanti terlihat sempurna. Perfection, perfection, perfection. Tiga 

jurus mencapai kualitas hidup terbaik. 

  PERGI MENINGGALKAN GAMBIR SENDIRIAN DI STUDIO. 

Narator : KETIKA SUASANA MULAI SEPI, GAMBIR BERUSAHA 

MEMFOKUSKAN PIKIRANNYA KE PATUNG-PATUNG YANG 

AKAN MENGUBAH HIDUPNYA. GAMBIR TAK SEDIKITPUN 

TERGODA UNTUK MEMIKIRKAN HAL LAIN. AKAN TETAPI, 

KETIKA PIKIRANNYA SEDANG FOKUS PADA PATUNG-

PATUNGNYA, GAMBIR MENDENGAR PINTU TERLARANG 

DIKETUK. 

  TUK…TUK…TUK…TUK…TUK… 

Narator :  PINTU TERLARANG DIKETUK. SETIAP HELAI BULU TUBUH 

BERDIRI TAK TERKENDALI. KETUKAN PUN BERUBAH 

KENCANG. TOK, TOK, TOK. KETUK BERUBAH GEDOR. DUK, 

DUK, DUK. GEDOR PUN BERUBAH KENCANG. DOK, DOK, 

DOK. MEMBAHANA. MENGGEMA. MEMANTUL PADA 

SETIAP DINDING. 

ADEGAN VII 

 BENDERANG CAHAYA LAMPU-SOROT MENERANGI SETIAP SUDUT 

PANGGUNG YANG DIUBAH MENJADI GALERI JINGGA. GALERI DAN RUANG 

PAMERAN INI BERGAYA ARSITEKTUR KONTEMPORER-MINIMALIS. PADA 

SALAH SATU SUDUT RUANGAN TERPAJANG POSTER “MATERNAL MOODS. 

A SCULPTURE EXHIBITION BY GAMBIR”. 

Mariana :  BERDIRI TERPAKU DI DEPAN PATUNG „KINASIH”. IA 

KECEWA MELIHAT TANDA BULATAN MERAH MENEMPEL 

PADA KARTU KETERANGAN.  

  Ini seharusnya milikku, siapa sih yang beli? 



 

 
 

152 

 MENUNJUK PATUNG „KINASIH‟ KEPADA GAMBIR YANG 

BERJALAN MENGHAMPIRI.  

Gambir : Wah Mariana, jangan enggak etis begitu dong. Sesama kolektor kan 

dilarang saling mendahului.  

 MELEMPAR CANDA MEREDAKAN KEKECEWAAN 

MARIANA. 

Mariana : Aku udah datang paling pagi, masih aja kecolongan!  

 TANGAN MARIANA MENGEMPLANG PAHANYA SENDIIRI. 

Gambir : Makanya, kalau datang malam-malam dong! 

  TERSENYUM SAMBIL MENGGODA MARIANA. 

Mariana : Berengsek!! Yang beli itu datengnya kemarin malam? Dasar bajingan!  

  Pasti si codet Mitranaya yang beli! 

 TANGAN MARIANA MENUDING. 

Gambir : TERTAWA RENYAH. 

Mariana : Hey Gambir! Apa kau masih punya koleksi lain yang lebih indah dari 

“KINASIH”? aku ingin melihat koleksimu yang lain di studiomu itu. 

Aku ingin tahu, bagaimana seorang Gambir membuat patungnya 

menjadi seperti hidup.  

Gambir : GAMBIR TERKEJUT DAN MIMIK MUKANYA MEMUCAT. 

    Di studioku sudah tidak terdapat patung-patung lagi. Semuanya sudah 

aku perlihatkan di sini. 

Mariana : Ayolah Gambir? Apa kau takut aku akan mencuri idemu? 

  Hahahahahahaha 

 Aku tidak ingin berniat menjadi seorang pematung. Aku hanya ingin 

tetap menjadi kolektor. 
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Gambir : Bukan begitu Mariana . Tempat itu sangat pribadi untukku. 

 BERUSAHA MENGHILANGKAN KEPANIKANNYA DAN 

MERAYU MARIANA UNTUK TIDAK KE STUDIONYA. 

Mariana : Ada apa denganmu Gambir? Seorang pematung tidak pernah 

menyembunyikan tempatnya mematung. Ayo cepat antar aku ke 

studiomu. Aku hanya ingin melihat-lihat saja. 

Gambir : DENGAN WAJAH YANG AGAK LESU DAN PASRAH. GAMBIR 

MENGANTARKAN MARIANA KE STUDIONYA. GAMBIR 

TIDAK DAPAT MENOLAK PERMINTAAN TEMAN BISNISNYA 

ITU. 

  Baiklah!! 

LAMPU PADAM 

ADEGAN VIII 

PANGGUNG DITATA SEDEMIKIAN RUPA MENJADI RUANGAN YANG PENUH 

DENGAN ALAT-ALAT MEMATUNG. SUASANA DI DALAM STUDIO BEGITU 

DINGIN DAN LEMBAB, MENAMBAH MENCEKAM SUASANA DI DALAMNYA. 

Gambir  :  Inilah tempat aku mencurahkan semua inspirasiku. Di sinilah aku 

membuat mahakarya yang saat ini menghiasi Galeri Jingga.  

Mariana : Wah…ternyata cukup besar studiomu. 

Gambir :  TERSENYUM 

Mariana :  MATANYA TERTUJU PADA SEBUAH PINTU DI SUDUT 

STUDIO. 

  Hey..pintu apa itu?  

Gambir : PANIK 

  Hanya pintu biasa. Tidak ada apa-apa dengan pintu itu. 

Mariana : PENASARAN. MENCOBA MENDEKATI PINTU. 
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Gambir : Hey Mariana…apa yang kau lakukan? 

  MARAH 

Mariana : TIDAK MENGGUBRIS GERTAKAN GAMBIR. TETAP 

MENDEKATI PINTU. 

Gambir :  MENDEKATI MARIANA. MENYERET TANGANNYA AGAR 

TIDAK MENDEKATI PINTU TERLARANG. 

 Menjauhlah kau dari pintu itu! 

Mariana :  Oke…oke…Baiklah. 

   MENJAUHI PINTU TERLARANG  

Gambir :  LEGA DENGAN JAWABAN MARIANA 

Mariana : Dalam pameran  Maternal Moods kali ini, aku lihat patung-patung kau 

semuanya menampilkan perempuan hamil? Apa sebenarnya yang 

ingin kau sampaikan? 

Gambir : Namanya juga” Maternal Moods”. Aku mencoba untuk menangkap 

suasana hati perempuan yang sedang menantikan kelahiran anaknya. 

Perempuan yang akan menjadi ibu. Kecemasannya. Harapannya. 

Kegembiraannya. Semua perasaannya. 

Mariana : Inspirasinya sendiri datang dari mana? 

Gambir : Tentu dari istriku. Dia selalu menjadi inspirasi aku.  

Mariana : Tapi kalian pasangan muda yang tanpa anak. Sampai sekarang kan 

kalian belum punya anak. Bagaimana bisa membayangkan ”Maternal 

Moods” tadi? 

Gambir : Memang kami belum dikkaruniai anak. Tapi justru itulah. Justru 

dengan semua energy positif yang muncul waktu saya menyiapkan 

pameran ini, kita berdua berharap akan segera mendapatkan anak. 

Mariana : Sementara semua wajah patung-patung kau mirip wajah istrimu? 
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Gambir : Ya, aku  memang membayangkan wajah istriku setiap kali membuat 

patung. 

Mariana :  TERTARIK PADA SEBUAH PATUNG 

  Wah, patung siapa itu? Mengapa tidak kau pamerkan di galeri Jingga.   

Gambir : Nama patung itu Arjasa. 

Mariana : Nama yang bagus, menurutku itu juga patung yang paling bagus 

diantara patung-patung yang kamu buat selama ini.  

Gambir : TERSENYUM PENUH KEPUASAN 

Mariana : Darimana kamu dapat inspirasi nama itu Gambir ? 

Gambir : Itu pertanyaan pribadi. Aku tidak bisa menjawabnya. 

Mariana : Maksudmu terlalu pribadi yang bagaimana ? Ternyata seniman 

memang punya banyak rahasia. Pintu biasa itu kau katakan pintu 

rahasia, sekarang aku bertanya darimana kau mendapat inspirasi nama 

patung Arjasa jawabmu juga rahasia. Terserah kau sajalah.  

  Tapi berapa uang yang kau minta agar aku bisa memiliki patung indah 

itu ? 

Gambir : Aku tidak akan menjual patung Arjasaku pada siapa pun . Meskipun 

kau menawarnya dengan seluruh isi bumi.    

Mariana : Ya sudah kalau begitu aku tidak akan memaksamu karena aku lihat 

patung itu sangat berharga bagimu. 

Gambir : Benar, patung itu memang sangat berarti untukku karena…. 

TALYDA YANG DARI TADI MENDENGAR PERCAKAPAN ANTARA GAMBIR 

DENGAN MARIANA LANGSUNG MASUK MELABRAK GAMBIR DAN 

MEMARAHINYA 

Talyda : Apa maksudmu mau menceritakan patung Arjasa itu ? 
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Mariana : Upppsss….Aku jadi tidak enak sendiri. Aku pergi sajalah teman. 

Maaf kalau pertanyaanku tadi terlalu pribadi dan membuat kalian 

bertengkar. 

Talyda : TIDAK MENJAWAB SALAM MARIANA. MENDENGUS NAPAS 

KESAL SAMBIL MEMANDANG GAMBIR. 

   MARIANA MENINGGALKAN GAMBIR DAN TALYDA. 

Talyda : Kau sudah gila ya, Gambir. Pakai cerita-cerita soal Arjasa segala ! 

Arjasa itu rahasia kita berdua ! 

Gambir : Arjasa itu kan anak… 

Talyda : MEMBENTAK GAMBIR. 

  Arjasa itu sudah  nggak ada! Pakai ngomong pengen punya anak, atas 

nama kita berdua segala! 

Gambir : Aku sudah berusaha menghindar tapi Mariana mendesakku terus! 

Talyda : Kamu, kamu yang enggak pernah bisa mengerti aku. Aku  kan udah 

bilang sama kamu berkali-kali. Aku  enggak mau punya anak! 

Gambir : Setiap orang kan bisa berubah. Aku  juga berharap kamu akan 

berubah … 

Talyda : Kamu ngerti enggak sih omonganku. Aku enggak mau punya anak! 

Punya anak hanya akan merusak kecantikanku dan merusak tubuhku. 

Apalagi punya anak darimu !!! 

Gambir : Memangnya kau mengharapkan anak dari siapa? Dandung, Rio, atau 

Damar adikku? Kau kira aku tak tahu apa yang selama ini kau lakukan 

di belakangku? Aku tak sebodoh yang kau pikir Talyda!!! 

  MENENDANG SEMUA PERABOTAN YANG ADA DI STUDIO. 

Talyda : MENJERIT KETAKUTAN 

Gambir : MENGAMBIL BELATI DAN MENDEKATI TALYDA 
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Talyda : Gambir apa yang akan kau lakukan?  

Gambir : TIDAK MENGGUBRIS TALYDA YANG KETAKUTAN 

Talyda : Gambir…Pintu Terlarang…Kalau kamu bunuh aku, kamu tidak akan 

pernah tahu rahasia di balik pintu terlarang… 

  KETAKUTAN 

Gambir : Aku tidak peduli lagi dengan kata-katamu. Kau sama saja dengan 

keluargaku yang menghianatiku. 

  SEPERTI ORANG KESURUPAN. MELEMPARI TALYDA 

DENGAN TOPLES YANG BERISI JANIN YANG ADA DI 

STUDIO 

Talyda : MERINGKUKKAN TUBUH MENAHAN SAKIT.  

Gambir : BERJALAN MENGHAMPIRI TALYDA. BERLUTUT DI DEPAN 

TALYDA. MENGANGKAT KEPALA TALYDA YANG MASIH 

MENGERANG KESAKITAN. 

Talyda :  I love you Gambir. 

Gambir : MENANCAPKAN BELATI KE DADA TALYDA. 

Talyda : MATA MEMBELALAK. MULUT MENGELUARKAN 

RINTIHAN. KEPALA TERKULAI. TEWAS. 

Gambir : TERTAWA. MENGGEMA PADA DINDING-DINDING STUDIO. 

Gambir : TANGAN MEMBELAI-BELAI PERUT TALYDA YANG TEWAS. 

MENYOBEK BAJU TALYDA DENGAN BELATI. MENYOBEK 

PERUT TALYDA. MEMBUAT RONGGA SEPERTI MEMBUAT 

RONGGA PADA PATUNG WIDURI, PARAMITA, ANGGINA, 

KINASIH, DAN SEMUA PATUNGNYA.  

Gambir : MENOLEHKAN KEPALA KE PATUNG ARJASA. BERDIRI. 

BERJALAN MENUJU PATUNG ARJASA. MEROBOHKAN 

PATUNG ARJASA. MENGHANTAM PERUT ARJASA DENGAN 
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PALU. MENGANGKAT JANIN DI TELAPAKNYA. MEMBELAI 

JANIN-JANIN ITU DENGAN MESRA DAN MENCIUMINYA. 

Gambir : MEMASUKKAN JANIN ARJASA KE DALAM RONGGA DI 

DALAM PERUT TALYDA. 

Gambir : TERSENYUM DAN BERBICARA KEPADA JASAD TALYDA 

SAMBIL MEMBELAI-BELAI PERUTNYA.  

  Ini Arjasa anakmu Talyda. Ini anak kita yang kau gugurkan Sekarang 

dia sudah kembali ke dalam rahimmu. 

DUK…DUK…DUK…DOK…DOK…DOK… 

Gambir : BERJALAN MENDEKATI PINTU TERLARANG. BERDIRI DI 

DEPAN PINTU. WAJAH BERUBAH MARAH. MENANTANG.  

  Siapa kamu??? 

  BERTANYA PADA PINTU TERLARANG. 

Pintu Terlarang : Tolong…Gambir…Tolong… 

  SUARA PARAU TERDENGAR PUTUS ASA. 

Gambir : GAMBIR MENDORONG DAN MEMBUKA PINTU. 

TIBA-TIBA CAHAYA PUTIH MENYILAUKAN BERKILAT-KILAT MENYAMBAR 

SEISI STUDIO. BUNYI ANGIN TOPAN RIBUT MENYAMBAR STUDIO SEIRING 

SEBUAH JERITAN YANG MEMILUKAN DAN MENAKUTKAN. 

Gambir : oooouuuuwwwwww..... 
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Lampiran  4 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII 

SMP NEGERI 5 BANJARHARJO 

NO NAMA JENIS KELAMIN 

1 Abdul Haris L  

2 Amaendra L  

3 Anisah Usoleha  P 

4 Casrini  P 

5 Cecep Aditiya L  

6 Dedem Widianto L  

7 Dewi Safitri  P 

8 Dinda Martina  P 

9 Eka Dewi Safitri  P 

10 Epi Agustiani  P 

11 Hodijah  P 

12 Iman Saepudin L  

13 Jariyah  P 

14 Johanudin  L  

15 Karmila Dwi S  P 

16 Kokom Kurniasari  P 

17 Mugianto L  

18 Nuriman  L  

19 Putri Nurulita  P 

20 Rendi Gunawan L  

21 Rian Sulaeman L  

22 Rizki Iskandar  P 

23 Ropiah   P 

24 Sahrul Bahtiar L  

25 Sahrullah L  
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Lampiran 5  

REKAPITULASI NILAI  SIKLUS I 

         

No Kode 

Aspek Penilaian 

Nilai Akhir Kriteria 1 2 3 4 5 

20 15 20 20 25 

1 R-01 15 11 15 5 17 63 Cukup 

2 R-02 20 15 15 15 17 82 Baik 

3 R-03 15 3 15 15 17 65 Cukup 

4 R-04 15 11 15 10 15 66 Cukup 

5 R-05 20 11 20 5 17 73 Baik 

6 R-06 10 7 15 15 25 72 Baik 

7 R-07 15 3 20 20 17 75 Baik 

8 R-08 20 11 15 15 15 76 Baik 

9 R-09 20 7 20 15 17 79 Baik 

10 R-10 10 3 15 15 17 60 Cukup 

11 R-11 10 11 15 10 17 63 Cukup 

12 R-12 20 11 15 10 17 73 Baik 

13 R-13 10 11 15 10 15 61 Cukup 

14 R-14 10 3 15 15 17 60 Cukup 

15 R-15 15 15 5 20 17 72 Baik 

16 R-16 20 11 15 15 25 86 Sangat baik 

17 R-17 15 11 15 15 15 71 Baik 

18 R-18 15 3 5 10 15 48 Kurang 

19 R-19 10 7 10 15 17 59 Kurang 
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20 R-20 5 11 15 15 17 63 Cukup 

21 R-21 10 11 15 10 15 61 Cukup 

22 R-22 15 15 20 20 15 85 Sangat baik 

23 R-23 10 7 15 10 8 50 Kurang 

24 R-24 15 7 15 10 8 55 Kurang 

25 R-25 20 15 15 15 17 82 Baik 
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Lampiran 6 

REKAPITULASI NILAI  SIKLUS II 

         

No Kode 

Aspek Penilaian 

Nilai Akhir Kriteria 1 2 3 4 5 

20 15 20 20 25 

1 R-01 20 11 15 10 17 73 Baik 

2 R-02 20 15 20 15 17 87 Sangat baik 

3 R-03 15 11 15 15 17 73 Baik 

4 R-04 15 11 15 15 17 73 Baik 

5 R-05 20 11 20 10 17 78 Baik 

6 R-06 15 11 15 15 25 81 Baik 

7 R-07 15 11 20 20 17 83 Baik 

8 R-08 20 11 15 20 17 83 Baik 

9 R-09 20 11 20 15 17 83 Baik 

10 R-10 15 11 15 15 17 73 Baik 

11 R-11 15 11 15 15 17 73 Baik 

12 R-12 20 15 15 15 17 82 Baik 

13 R-13 15 11 20 15 15 76 Baik 

14 R-14 15 7 15 20 17 74 Baik 

15 R-15 20 15 10 20 17 82 Baik 

16 R-16 20 15 15 15 25 90 Sangat baik 

17 R-17 20 11 15 20 17 83 Baik 

18 R-18 20 11 10 15 15 71 Baik 

19 R-19 15 15 10 15 17 72 Baik 
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20 R-20 15 11 15 15 17 73 Baik 

21 R-21 15 11 15 15 15 71 Baik 

22 R-22 20 15 20 20 15 90 Sangat baik 

23 R-23 15 11 15 10 15 66 Cukup 

24 R-24 15 11 15 15 15 71 Baik 

25 R-25 20 15 15 15 17 82 Baik 

       

77.72 Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

164 

Lampiran 7 

PEDOMAN  JURNAL  GURU 

SIKLUS I 

Sekolah  : 

Kelas/ semester : 

Hari/ tanggal   : 

Guru pengampu : 

Buatlah sebuah jurnal dengan rambu-rambu berikut ini ! 

1. Deskripsi  

Deskripsikan apa yang anda lihat/ apa yang anda alami/ apa yang anda lakukan/ 

apa yang terjadi 

2. Rasa dan Pikiran 

Apa yang anda rasakan/ pikirkan sehubungan dengan yang anda alami 

3. Evaluasi  

Apa yang baik/ tidak baik, bermanfaat/ tidak bermanfaat dari peristiwa/ 

pengalaman tersebut 

4. Analisis: apa yang anda pahami dari peristiwa/ pengalaman itu. 

Misal: mengapa hanya beberapa anak yang aktif bekerja dalam kerja kelompok? 

5. Simpulan  

Apa yang seharusnya dilakukan/ sebaiknya dilakukan 

6. Rencana ke depan 

Apabila mengalami atau melakukan lagi apa yang akan dilakukan? 
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Lampiran 8 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 

PEDOMAN  JURNAL  SISWA 

SIKLUS I 

No responden   : 

Kelas   : 

Hari/ tanggal   : 

Buatlah sebuah jurnal dengan rambu-rambu berikut ini ! 

1. Deskripsi  

Deskripsikan apa yang anda lihat/ apa yang anda alami/ apa yang anda lakukan/ 

apa yang terjadi 

 

2. Rasa dan Pikiran 

Apa yang anda rasakan/ pikirkan sehubungan dengan yang anda alami 

3. Evaluasi  

Apa yang baik/ tidak baik, bermanfaat/ tidak bermanfaat dari peristiwa/ 

pengalaman tersebut 

4. Analisis: apa yang anda pahami dari peristiwa/ pengalaman itu. 

Misal: mengapa hanya beberapa anak yang aktif bekerja dalam kerja kelompok? 

5. Simpulan  

Apa yang seharusnya dilakukan/ sebaiknya dilakukan 

6. Rencana ke depan 

Apabila mengalami atau melakukan lagi apa yang akan dilakukan? 
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Lampiran 12 



 

 
 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 

PEDOMAN  JURNAL  SISWA 

SIKLUS II 

No responden   : 

Kelas   : 

Hari/ tanggal   : 

Buatlah sebuah jurnal dengan rambu-rambu berikut ini ! 

7. Deskripsi  

Deskripsikan apa yang anda lihat/ apa yang anda alami/ apa yang anda lakukan/ 

apa yang terjadi 

8. Rasa dan Pikiran 

Apa yang anda rasakan/ pikirkan sehubungan dengan yang anda alami 

9. Evaluasi  

Apa yang baik/ tidak baik, bermanfaat/ tidak bermanfaat dari peristiwa/ 

pengalaman tersebut 

10. Analisis: apa yang anda pahami dari peristiwa/ pengalaman itu. 

Misal: mengapa hanya beberapa anak yang aktif bekerja dalam kerja kelompok? 

11. Simpulan  

Apa yang seharusnya dilakukan/ sebaiknya dilakukan 

12. Rencana ke depan 

Apabila mengalami atau melakukan lagi apa yang akan dilakukan? 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 
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Lampiran 19 

Lampiran 18 
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PEDOMAN WAWANCARA 

SIKLUS I 

Hari/ tanggal  : 

Tempat  : 

Kelas   : 

 

1. Apakah kamu tertarik terhadap pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media film bisu? Mengapa? 

2. Apakah kamu mengalami kesulitan atau kemudahan dalam menulis naskah 

drama? 

3. Apakah menurut kamu media film bisu dapat mengatasi kesulitan kamu dalam 

menulis naskah drama? 

4. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media film bisu? 

5. Apa saran kamu untuk pembelajaran menulis naskah drama melalui media film 

bisu yang telah dilakukan oleh peneliti? 
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Lampiran 20 

PEDOMAN WAWANCARA 

SIKLUS II 

Hari/ tanggal  : 

Tempat  : 

Kelas   : 

1. Apakah kamu tertarik terhadap pembelajaran menulis naskah drama melalui 

media film bisu? Mengapa? 

2. Apakah kamu mengalami kesulitan atau kemudahan dalam menulis naskah 

drama? 

3. Apakah menurut kamu media film bisu dapat mengatasi kesulitan kamu dalam 

menulis naskah drama? 

4. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media film bisu? 

5. Apa saran kamu untuk pembelajaran menulis naskah drama melalui media film 

bisu yang telah dilakukan oleh peneliti? 
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Lampiran 21 

HASIL WAWANCARA 

SIKLUS I 

Hari/ tanggal  :  

Tempat   : SMP Negeri IV Banjarharjo 

Kelas    : VIII A 

1. Apakah kamu tertarik terhadap pembelajaran menulis drama melalui media film 

bisu? Mengapa ? 

a. Siswa dengan nilai tertinggi: tertarik, karena film bisu membantu kita untuk 

berimajinasi luas. 

b. Siswa dengan nilai sedang: tertarik, karena film bisu dapat membantu 

mengeluarkan ide. 

c. Siswa dengan nilai rendah: tertarik, karena bisa menonton film laskar 

pelangi. 

2. Apakah kamu mengalami kesulitan atau kemudahan dalam menulis naskah 

drama? 

a. Siswa dengan nilai tinggi: saya tidak mengalami kesulitan, malah 

memudahkan. 

b. Siswa dengan nilai sedang: memudahkan dan membantu menulis naskah 

drama. 

c. Siswa dengan nilai rendah: lumayan sulit untuk menulis naskah drama 

apalagi dengan kriteria-kriteria yang harus diperhatikan. 



 

 
 

179 

3. Apakah menurut kamu media film bisu dapat mengatasi kesulitan kamu dalam 

menulis naskah drama? 

a. Siswa dengan nilai tinggi: sangat bisa membantu mengatasi kesulitan menulis 

naskah drama. 

b. Siswa dengan nilai sedang: dapat mengatasi. 

c. Siswa dengan nilai tinggi: lumayan sedikit membantu dan mengatasi, tetapi 

dalam memilih kata-kata masih agak bingung 

4. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media film bisu? 

a. Siswa dengan nilai tertinggi: sangat senang, soalnya guru sebelumnya tidak 

pernah seperti ini. 

b. Siswa dengan nilai sedang: senang sekali 

c. Siswa dengan nilai sedang: senang  

5. Apa saran kamu untuk pembelajaran menulis naskah drama melalui media film 

bisu yang telah dilakukan oleh peneliti! 

a. Siswa dengan nilai tinggi: sebaiknya pembelajaran dengan media ini bisa 

diterapkan di kelas lain. 

b. Siswa dengan nilai sedang: sebaiknya film diputar lebih dari tiga kali agar 

siswa yang lain lebih paham dan bisa menuliskannaskah drama. 

c. Siswa dengan nilai rendah: sebaiknya peneliti memperhatikan waktu yang di 

berikan untuk menulis naskah drama lebih diperpanjang. 

 

 

  



 

 
 

180 

Lampiran 22 

HASIL WAWANCARA 

SIKLUS II 

Hari/ tanggal  :  

Tempat   : SMP Negeri IV Banjarharjo 

Kelas    : VIII A 

6. Apakah kamu tertarik terhadap pembelajaran menulis drama melalui media film 

bisu? Mengapa ? 

d. Siswa dengan nilai tertinggi: iya, sangat tertarik karena benar-benar sangat 

membantu saya dalam mengerjakannya. 

e. Siswa dengan nilai sedang: tertarik, karena cukup menyenangkan. 

f. Siswa dengan nilai rendah: tertarik, karena bisa buat hiburan dan 

menyenangkan.. 

7. Apakah kamu mengalami kesulitan atau kemudahan dalam menulis naskah 

drama? 

d. Siswa dengan nilai tinggi: saya tidak kesulitan karena semua caranya sudah 

di jelaskan oleh guru. 

e. Siswa dengan nilai sedang: memudahkan, karena dengan media film bisu 

membantu memudahkan saya  dalam menulis dan menuangkan ide. 

f. Siswa dengan nilai rendah: sedikit sulit, karena tidak bebas menulis dengan 

adanya kaidah penulisan naskah drama yang benar. 

8. Apakah menurut kamu media film bisu dapat mengatasi kesulitan kamu dalam 

menulis naskah drama? 

d. Siswa dengan nilai tinggi: iya, karena saya jadi merasa sangat membantu 

dalam mendapatkan ide dan alur ceritanya. 

e. Siswa dengan nilai sedang: dapat mengatasi, jadi tidak bingung ingin 

menuliskan naskah drama. 

f. Siswa dengan nilai tinggi: sedikit mengatasi, masih bingung ingin 

menuliskan apa. 

9. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis naskah 

drama melalui media film bisu? 
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d. Siswa dengan nilai tertinggi: senang, karena saya merasa tidak kesulitan 

dalam mengerjakan tugas menulis naskah drama yang diberikan oleh guru. 

e. Siswa dengan nilai sedang: senang sekali, karena untuk hiburan juga sangat 

membantu saya dalam membuat naskah drama. 

f. Siswa dengan nilai sedang: menegangkan karena kemarin saya tertinggal 

dalam mengumpulkan tugas. 

10. Apa saran kamu untuk pembelajaran menulis naskah drama melalui media film 

bisu yang telah dilakukan oleh peneliti! 

d. Siswa dengan nilai tinggi: sebaiknya guru selalu menggunakan media 

pembelajaran seperti ini, agar lebih menyenangkan. 

e. Siswa dengan nilai sedang: sangat tepat dalam menggunakan media film bisu 

ini digunakan sebagai media pembelajaran. 

f. Siswa dengan nilai rendah: sebaiknya peneliti melakukan penelitian selain 

pembelajaran menulis naskah drama saja. 
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Lampiran 23 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Hal-hal yang didokumentasikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru berinteraksi untuk menumbuhkan minat menulis naskah drama. 

2. Guru menjelaskan kaidah penulisan naskah drama. 

3. Siswa memperhatikan media pembelajaran. 

4. Siswa menyusun dan mengembangkan unsur-unsur naskah drama menjadi drama. 

5. Guru bertanya kesulitan pada siswa. 

6. Guru mengelilingi kelas dan bertanya pada siswa. 

7. Aktivitas siswa mengikuti pembelajaran. 

8. Aktivitas siswa yang melamun. 

9. Aktivitas siswa mengganggu teman. 

10. Aktivitas siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. 

11. Aktivitas siswa bergurau saat menulis naskah drama. 

12. Guru mengulas kembali media pembelajaran. 
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Lampiran 29 


