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 Keterampilan menulis teks drama merupakan salah satu keterampilan yang 

harus dikuasai oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan siswa dan guru bahasa dan sastra Indonesia, 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis teks drama siswa kelas IX B MTs 

AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2010/2011 masih 

belum baik. Sebagian besar siswa masih menemui beberapa kendala. Oleh karena 

itu, perlu digunakan media dalam pembelajaran menulis teks drama yang dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Salah satunya adalah dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

 Berdasarkan uraian di atas penelitian ini mengkaji masalah peningkatan 

keterampilan menulis teks drama pada siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD 

Weleri Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2010/2011 setelah mendapat 

pembelajaran melalui pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri 

dan, pemodelan, dan bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas IX B MTs 

AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2010/2011 setelah 

mengikuti pembelajaran menulis teks drama melalui pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. Berkaitan dengan masalah 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan menulis teks drama siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri 

Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2010/2011 setelah mengikuti pembelajaran 

melalui pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan, dan mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas IX B MTs 

AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2010/2011 terhadap 

pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

 Berdasarkan analisis hasil penelitian, keterampilan menulis teks drama 

siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2010/2011 menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I dan siklus II. Dari data 

tes dapat diketahui peningkatan nilai menulis teks drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 4,98 atau 6,80 % dari rata-rata pada siklus I sebesar 68,24 

menjadi 73,22. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan siswa dalam 
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menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan semakin baik.  

Peningkatan keterampilan menulis teks drama siswa kelas IX B MTs AL-

MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2010/2011 juga diikuti 

dengan perubahan tingkah laku siswa yang semakin baik. Hasil analisis data 

nontes menunjukkan adanya peningkatan tingkah laku tersebut. memberi respon 

positif terhadap pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan yang digunakan sebagai metode dan teknik dalam pembelajaran.  

  Peneliti menyarankan kepada para guru agar dapat menggunakan 

pendekatan kontekstual sebagai alternatif dalam pembelajaran menulis teks drama 

karena telah terbukti mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

teks drama pada siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten 

Kendal tahun pelajaran 2010/2011 dan merubah perilaku siswa ke arah positif. 

Peneliti juga menyarankan kepada para siswa agar lebih aktif berlatih menulis, 

khususnya menulis teks drama. Selain itu peneliti berharap agar para peneliti yang 

lain dapat melaksanakan pembelajaran keterampilan menulis teks drama dengan 

menggunakan teknik, media dan metode yang lain untuk mengetahui apakah 

dengan teknik, media dan metode tersebut keterampilan menulis teks drama siswa 

juga dapat meningkat.   
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, sastra merupakan salah satu 

materi pengajaran yang harus disampaikan. Pengajaran sastra termasuk dalam 

pengajaran yang sudah tua dan sampai sekarang tetap bertahan dalam 

pengajaran atau tercantum dalam kurikulum sekolah. Bertahannya pengajaran 

sastra di sekolah karena pengajaran sastra mempunyai peranan penting dalam 

mencapai berbagai aspek tujuan pendidikan, seperti aspek pendidikan susila, 

sosial, sikap, penilaian, dan keagamaan (Rusyana 1982:26). 

Pendidikan sebagai aspek kehidupan diperlukan oleh manusia untuk 

menolong dirinya. Pendidikan memerlukan waktu yang lama, manusia juga 

perlu belajar untuk mendapatkan kecerdasan dan keterampilan. 

Penulis sebagai seorang pendidik, dalam mengenal sastra bukan hanya 

membaca hasil karya sastra sekadar untuk mengetahui ceritanya melainkan 

harus memahaminya sehingga dapat mendorong siswa agar mereka terangsang 

untuk menikmati serta memahami karya sastra tersebut. Dalam hal ini siswa 

diharapkan bukan hanya mengenal karya sastra yang lahir beberapa puluh 

tahun yang lalu atau siswa bukan hanya mengenal judul-judul buku dan 

pengarangnya saja, melainkan mereka harus mengetahui isi dan menelaahnya 

kemudian mengenal perkembangan buku-buku baru sekaligus 

mengekspresikannya. Sejalan dengan itu, Rusyana (1982:6) mengungkapkan 
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bahwa tujuan pengajaran sastra adalah agar siswa memperoleh pengalaman 

sastra dan pengetahuan sastra. 

Sumardjo (1980:39) mengatakan bahwa sastra adalah pemberian 

informasi lewat gambaran-gambaran sehingga pendengar dan pembaca “ikut 

mengalami” dan menjadi jelas penyampaian informasinya, dalam hal ini 

pengalaman manusia. 

Berdasarkan pendapat di atas, semakin jelaslah bahwa pembaca sastra 

selain akan memperoleh nilai-nilai estetis yang ada, juga akan memperoleh 

pengetahuan dan informasi tentang pengalaman kehidupan manusia, berupa 

hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, adat 

istiadat dan sebagainya. 

Salah satu upaya dalam mencapai tujuan pengajaran sastra, 

pengetahuan sastra yang diajarkan pada siswa hendaknya berangkat dari suatu 

penghayatan atas suatu karya sastra yang konkrit. Hal ini berarti bahwa 

pengetahuan ini merupakan pelengkap pengalaman sastra sehingga siswa 

betul-betul memperoleh akar yang kuat. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka nilai pengajaran sastra memiliki 

dua tuntutan yang dapat diungkapkan sehubungan dengan watak, yaitu (a) 

pengajaran sastra hendaknya mampu membina perasaan yang lebih tajam, dan 

(b) dapat memberikan bantuan dalam usaha mengembangkan berbagai 

kualitas kepribadian siswa, misalnya ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan 

penciptaan. Karena itu pengajaran sastra dapat dipandang sebagai sesuatu 

yang penting.  
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Dalam pembelajaran sastra khususnya drama, maka siswa diharapkan 

dapat menulis teks drama. Selain kegiatan menulis teks drama, diharapkan 

pengalaman batin dalam diri siswa akan bertambah, wawasan siswa akan 

semakin luas sehingga akan terbentuk sikap mental yang positif dalam diri 

siswa untuk menghadapi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Dengan meningkatkan pengetahuan atau wawasan siswa tentang berbagai 

bentuk dan ragam sastra diharapkan akan menimbulkan rasa bangga terhadap 

sastra Indonesia sebagai salah satu budaya bangsa. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru pelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri dapat diketahui 

bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks drama masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD  

Weleri sebesar 67,37 yang termasuk dalam kategori cukup. 

Dalam pembelajaran menulis drama, sewaktu peneliti mengadakan 

observasi peneliti menemukan beberapa permasalahan di antaranya siswa 

kurang berminat dan kurang serius dalam mengikuti pembelajaran, banyak 

siswa yang mengeluh jika kegiatan pembelajaran sampai pada menulis. 

Mereka merasa kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasan yang akan 

mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. 

Agar hasil pembelajaran yang dicapai dapat maksimal, maka guru 

harus memilih strategi pembelajaran yang tepat. Selama ini guru dalam 

membelajarkan drama khususnya menulis teks drama hanya menggunakan 

metode ceramah dan siswa diminta untuk membuat teks drama. Oleh sebab 
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itu, hasil yang dicapai siswa tidak maksimal. Kekurang tepatan strategi yang 

digunakan oleh guru ini kemudian menyebabkan siswa menjadi kurang 

termotivasi dan kurang berminat serta merasa jenuh dan bosan dalam 

mengikuti pembelajaran menulis teks drama. 

Melihat kenyataan di atas, perlu diadakan suatu pembelajaran khusus 

mengenai menulis teks drama, misalnya dengan melatih siswa menulis teks 

drama dengan pendekatan yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan adalah pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri 

dan pemodelan karena melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan menulis teks drama siswa dan merubah perilaku 

siswa ke arah positif. 

Dengan penggunaan pendekatan kontekstual tersebut diharapkan siswa 

dapat lebih aktif dan berminat dalam pembelajaran sastra khususnya menulis 

teks drama. Untuk itulah peneliti mengadakan penelitian tentang keterampilan 

menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual pada siswa kelas IX B 

MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, faktor-faktor penghambat yang 

teridentifikasi dalam pembelajaran menulis teks drama yaitu faktor internal 

dan eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari siswa. Banyak siswa yang 

beranggapan pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah pelajaran yang 
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membosankan dan menjenuhkan sehingga siswa kurang termotivasi dalam 

mengikuti pelajaran. Selain itu juga siswa menganggap pelajaran sastra 

khususnya menulis teks drama sulit diikuti dan membosankan. Hal ini 

disebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi, sulitnya siswa 

dalam menuangkan ide atau gagasan, dan kurangnya keseriusan siswa dalam 

mengikuti pelajaran.  

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari guru. Kurangnya 

keterampilan menulis drama dapat disebabkan karena strategi belajar 

mengajar yang digunakan guru kurang optimal. Dalam pembelajaran menulis 

teks drama, guru masih menggunakan teknik ceramah yang menyebabkan 

siswa kurang berminat dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.  

Salah satu pendekatan  yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis teks drama adalah dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual yang akan merangsang kemampuan siswa agar terampil dalam 

menulis teks drama. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam skripsi ini dipusatkan pada upaya 

peningkatan keterampilan menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis teks drama siswa kelas 

IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal setelah mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan? 

2) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD 

Weleri Kabupaten Kendal setelah mengikuti pembelajaran menulis teks 

drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) Meningkatkan keterampilan menulis teks drama siswa kelas IX B MTs 

AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal setelah mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

2) Mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas IX B MTs AL-

MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal setelah mengikuti pembelajaran 

menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti berharap hasil penelitian ini 

akan mempunyai manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan masukan pengetahuan 

tentang pengembangan teori pembelajaran menulis teks drama dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. Selain itu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tolak 

ukur kajian pada penelitian yang lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

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

a. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif  pemilihan 

teknik pembelajaran menulis teks drama. 

b. Manfaat bagi siswa 

Siswa lebih  mudah dan cepat menemukan ide atau gagasan dalam 

menulis teks drama dan meningkatkan keterampilan menulis teks 

drama siswa. 

c. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat memperkaya wawasan mengenai 

penggunaan pendekatan kontekstual  dalam pembelajaran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Banyak penelitian yang menyangkut keterampilan menulis siswa, di 

antaranya hasil penelitian Thomas Bagyo. Bagyo (2004) dalam penelitiannya 

yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Drama dengan Teknik 

Modeling pada Siswa Kelas IV D SD PL Bernardus Semarang, menunjukkan 

terdapat peningkatan keterampilan menulis teks drama setelah pembelajaran 

kontekstual komponen pemodelan diterapkan. Skor rata-rata kelas pada tahap 

prasiklus sebesar 54,81. Pada siklus I skor rata-rata kelas meningkat sebesar 9,67 

menjadi 64,48. Sedangkan pada siklus II skor rata-rata kelas meningkat sebesar 

9,12 menjadi 73,6. Penerapan pembelajaran kontekstual komponen pemodelan 

juga dapat mengubah perilku siswa. Siswa-siswa yang sebelumnya bosan dan 

tidak berminat pada kegiatan menulis menjadi lebih terlatih dan bersemangat. 

Berdasarkan hasil penelitian Thomas Bagyo dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kontekstual dapat diterapkan pada pembelajaran menulis, karena dapat dibuktikan 

bahwa pendekatan kontekstual dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa 

dan dapat mengubah perilaku belajar siswa, dari perilaku negatif menjadi perilaku 

positif. Penelitian Thomas Bagyo merupakan pelengkap bagi penelitian yang 

dilakukan peneliti saat ini, karena pada penelitian Thomas Bagyo menggunakan 

pendekatan dengan pembelajaran bahasa yang sama, yaitu pendekatan kontekstual 

pada pembelajaran menulis. Perbedaannya pada penekanan komponennya dan 
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subjek penelitian. Dalam penelitian Thomas Bagyo, menekankan komponen 

pemodelan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks drama siswa SD, 

sedangkan penelitian ini menekankan pada komponen inkuiri dan pemodelan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis teks drama siswa SMP. Jadi penelitian 

ini mengembangkan penelitian tersebut, dengan menerapkan komponen Inkuiri 

yang merupakan “Inti” pendekatan kontekstual dan penerapan pemodelan, kelas 

akan hidup dan perilaku belajar siswa akan positif dan produktif sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan menulis teks drama pada siswa.    

Hasil penelitian Astuti (2004) yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Pemodelan 

pada Siswa Kelas II Ps 4 SMK N 8 Semarang disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas II Ps 4 SMK N 8 

Semarang setelah menggunakan pendekatan kontekstual komponen pemodelan 

dalam kegiatan pembelajaran. Peningkatan tersebut diketahui setelah 

membandingkan hasil tes pratindakan, hasil tes siklus I, dan hasil tes siklus II. 

Hasil tes pratindakan mencapai nilai rata-rata sebesar 60, hasil tes siklus I dengan 

nilai rata-rata 68 atau meningkat 8%, dan hasil tes siklus II dengan nilai rata-rata 

75 yang berarti meningkat 7% dari siklus I. Nilai tes siklus II telah mencapai 

target yang ditentukan sehingga tidak dilakukan tes siklus III. Tingkah laku siswa 

juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan 

pembelajaran, siswa menjadi lebih fokus dalam menerima pelajaran. Selain itu, 

siswa juga merasa senang dan termotivasi dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi yang dilakukan oleh peneliti.   
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Utami (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Drama Jawa dengan Media Kaset pada Siswa SMP 

Negeri 3 Bawang Banjarnegara mengkaji peran media kaset dalam peningkatan 

keterampilan menulis teks drama Jawa dan perubahan tingkah laku siswa. Hasil 

yang diperoleh adalah adanya peningkatan kemampuan menulis teks drama Jawa 

dengan media kaset dan adanya perubahan perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil rata-rata tes awal sebagai uji coba 

sebesar 6,07. Skor rata-rata kelas pada tahap prasiklus sebesar 6,07. Pada siklus I 

skor rata-rata kelas meningkat sebesar 1,16 menjadi 7,23. Adapun pada siklus II 

skor rata-rata kelas meningkat sebesar 0,62 menjadi 7,85. Di samping itu, terdapat 

peningkatan perilaku siswa berdasarkan hasil nontes. Relevansi penelitian Titi 

Utami dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji keterampilan menulis 

teks drama. Perbedaannya adalah pada strategi pembelajaran yang digunakan dan 

subjek penelitiannya. Titi Utami menggunakan media kaset untuk meningkatkan 

keterampilan menulis teks drama Jawa, sedangkan peneliti menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen inkuiri dan pemodelan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis teks drama.   

Penelitian relevan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Komariyah (2006). Penelitian tersebut berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Teks Drama dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Pemodelan 

pada Siswa Kelas XI IPA2 MA AL-ASROR Patemon. Dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual komponen pemodelan dapat 

meningkatkan keterampilan menulis teks drama. Pada Pratindakan, nilai rata-rata 
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klasikal diperoleh sebesar 59,76. Pada siklus I, diperoleh nilai rata-rata sebesar 

67,97 atau meningkat sebesar 13,74 % dari rata-rata pratindak. Pada siklus II 

meningkat sebesar 14,05 % dari rata-rata siklus I, yaitu menjadi 77,52. Selain itu, 

perubahan perilaku dalam penelitian ini adalah siswa tampak semangat, lebih 

senang, aktif mengikuti pembelajaran, dan menjadi senang dengan kegiatan 

menulis serta siswa menjadi termotivasi untuk mempraktikkan menulis teks drama 

di kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kontekstual dapat diterapkan pada pembelajaran 

keterampilan menulis dengan menggunakan komponen yang terdapat dalam 

pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yang diterapkan dalam proses 

kegiatan pembelajaran keterampilan menulis dapat meningkatkan keterampilan 

menulis siswa dan dapat mengubah perilaku belajar siswa menjadi positif. 

Penelitian-penelitian tersebut menjadi pelengkap dan pengembangan bagi 

penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Penelitian yang akan dilakukan peneliti 

saat ini menjadi pelengkap bagi penelitian tindakan kelas untuk pembelajaran 

menulis dengan menggunakan pendekatan kontekstual.  

 

2.2 Landasan Teoritis 

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hakikat 

menulis, hakikat menulis teks drama, hakikat pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. Deskripsi lengkap tentang hal-hal 

tersebut adalah sebagai berikut ini.  
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2.2.1 Hakikat  Menulis 

Khusus mengenai kegiatan menulis, menulis mempunyai posisi tersendiri 

dalam kaitannya dengan upaya membantu siswa mengembangkan kegiatan 

berpikir dan pendalaman bahan ajar. Berdasarkan penyelidikannya terhadap guru, 

menurut Raimes (1987) kegiatan menulis bertujuan (1) memberikan penguatan 

(reinforcement), (2) memberikan pelatihan (training), (3) membimbing siswa 

melakukan peniruan atau imitasi (imitation), (4) melatih siswa berkomunikasi 

(communication), (5) membuat siswa lebih lancar dalam berbahasa (fluency), dan 

(6) menjadikan siswa lebih giat belajar (learning). Keenam tujuan pedagogis 

menulis itu secara berurutan dijelaskan berikut ini. 

Pertama, menulis untuk memberi penguatan hasil belajar bahasa (writing 

for reinforcement). Tujuan pedagogis yang pertama ini mengarah kepada 

penguatan pemahaman unsur dan kaidah bahasa oleh siswa melalui penggunaan 

bahasa secara tertulis. 

Kedua, menulis untuk memberi pelatihan penggunaan bahasa (writing for 

training). Tujuan pemberian pelatihan melalui menulis ini tidak terbatas pada 

pelatihan penggunaan bahasa (retorika dan struktur gramatika) dengan berbagai 

variasinya, tetapi juga dalam mengemukakan gagasan. 

Ketiga, menulis untuk melakukan peniruan (imitasi) penggunaan retorik 

dan sintaktik (writing for imitation). Tujuan pedagogis ketiga ini mengarah pada 

upaya untuk meng-akrabkan siswa dengan aspek retorik dan sintaktik dalam 

menulis. Gaya pengungkapan gagasan dari wacana yang dibaca juga dapat 

“ditiru” untuk belajar. 
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Keempat, menulis untuk berlatih berkomunikasi (writing for 

communication). Melalui menulis siswa akan belajar berkomunikasi secara tertulis 

dalam kegiatan yang nyata. Pengalaman ini diharapkan juga memberi sumbangan 

dalam pengembangan kemampuan berkomunikasi secara lisan. 

Kelima, menulis untuk meningkatkan kelancaran (writing for fluency). 

Kelancaran yang dimaksud mencakup kelancaran dalam menggunakan unsur dan 

kaidah bahasa serta kelancaran dalam mengemukakan gagasan. 

Terakhir, menulis untuk belajar (writing for learning). Tujuan pedagogis 

terakhir inilah yang sangat erat kaitannya dengan upaya pengembangan budaya 

belajar secara mandiri melalui membaca-berpikir-menulis. Menulis untuk belajar 

mempunyai makna yang sangat dalam untuk membuat siswa belajar secara benar 

dalam arti yang seluas-luasnya. 

Kegiatan menulis ternyata mempunyai peranan yang penting bagi siswa 

dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan mendalami bahan ajar. Oleh 

karena itu, sudah selayaknya apabila menulis menjadi aktivitas penting dalam 

setiap pembelajaran di sekolah. Hal itu berarti, perlu dikembangkan kegiatan 

menulis lintas kurikulum, mengingat: (1) menulis, selain membaca dan 

mendengar, bermanfaat untuk belajar, (2) menulis dapat membantu siswa 

mempelajari informasi baru dalam mata pelajaran yang sedang dipelajari, (3) 

menulis memfasilitasi strategi-strategi pemecahan masalah siswa untuk 

mengorganisasi informasi lama dan baru, (4) menulis dapat mengajarkan siswa 

konvensi pragmatik dan kesadaran akan mitra (tutur/tulis) dan mengembangkan 

proses penting agar mampu berkomunikasi secara berhasil, (5) menulis dapat 
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mengajarkan siswa mengevaluasi kekritisannya terhadap informasi yang mereka 

pelajari, dan (6) menulis dapat mengajarkan kepada siswa bagaimana mereka 

menerima atau menganalisis pengalaman-pengalaman personal mereka sendiri 

(Beach 1984:183-184). Alasan-alasan tersebut sejalan dengan upaya 

mengembangkan strategi heuristik pada siswa. Dengan demikian menulis 

merupakan kegiatan yang sangat penting untuk semua mata pelajaran mengingat 

melalui menulis siswa dapat belajar bagaimana belajar, yakni melalui bagaimana 

membuat generalisasi, definisi, dan menerapkan skematanya terhadap sesuatu 

yang sedang dipelajari. Menulis tidak hanya bergantung kepada proses kognitif 

tetapi juga dapat memberi penguatan afektif terhadap proses membaca. Oleh 

karena itu, menulis sebagai alat belajar perlu mendapat perhatian serius di sekolah 

(Beach 1984).  Menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang paling 

kompleks. Menulis menuntut pengalaman, waktu, kesempatan, latihan, 

keterampilan-keterampilan khusus, dan pengajaran langsung menjadi seorang 

penulis, menuntut gagasan-gagasan yang tersusun secara logis, diekspresikan 

dengan jelas, dan ditata secara menarik (Tarigan 1996:8 ).  

Menulis menuntut sejumlah pengetahuan dan kemampuan sekaligus. 

Pengetahuan pertama menyangkut isi karangan, yang kedua menyangkut aspek-

aspek kebahasaan dan teknik penulisan yang dapat dipelajari secara teoritis. Di 

samping itu, menulis menuntut pula kemampuan mengkomunikasikan dengan 

memperhatikan keefektifan kalimat, ketepatan pemilihan kata, pengorganisasian 

gagasan serta kemampuan menciptakan kekoherensian antar kalimat dan antar 

paragraf. Oleh karena itu, menulis pada umumnya termasuk keterampilan yang 
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sulit jika dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Byrne (dalam Buchori 1995:36) bahwa menulis 

merupakan suatu aktivitas yang sukar yang dialami pada kebanyakan orang, baik 

dalam bahasa ibu maupun bahasa asing. Sulitnya menulis disebabkan konteks 

yang mempermudah bagi pembaca untuk memahami ide-ide atau pesan yang 

disampaikan oleh penulis harus diwujudkan dalam bentuk lambang. Di samping 

itu, penulis harus mengaplikasikan segala pengetahuan, kaidah-kaidah serta 

kemampuan berpikir atau bernalar yang berkaitan dengan kegiatan menulis yang 

dimiliki. Kemampuan menulis tidak dapat dimiliki seseorang tanpa terlebih 

dahulu mempelajari kemampuan dan pengetahuan yang lainnya. Kemampuan 

menulis harus dilandasi dengan berbagai komponen kebahasaan, seperti 

penguasaan kosakata, penguasaan kalimat, penguasaan ejaan dan tanda baca. 

Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan 

menulis, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur kalimat, dan 

kosakata. Kemampuan menulis tidak datang secara otomatis, melainkan melalui 

latihan praktik yang banyak dan teratur. 

Dengan memperhatikan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan suatu kegiatan yang banyak menuntut kemampuan bidang kebahasaan 

dan pengetahuan di luar kebahasaan yang menjadi isi tulisan, yang merupakan ide 

atau gagasan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. 
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2.2.2 Hakikat Pembelajaran Menulis Teks Drama 

2.2.2.1 Pengertian Teks Drama 

Berdasar etimologi drama berasal dari kata “dramoi” (bahasa Yunani), 

yang berarti menirukan, action dalam bahasa Inggris. Dalam pengertian umum 

kemudian, istilah drama diartikan perbuatan atau gerak dalam fungsinya untuk 

menyatakan perbuatan manusia. Di samping drama, dipakai istilah sandiwara, 

yang terbentuk dari dua kata (Jawa) sandhi dan warah, artinya: rahasia dan 

pengajaran (= warah). 

Unsur terpenting dari drama adalah teks drama. Teks drama menurut 

Wiyanto (dalam Didik Komedi 2007:230) adalah karangan yang berisi cerita atau 

lakon. Teks drama memuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan 

tokoh dalam cerita, dan keadaan panggung yang diperlukan. Teks drama juga 

dilengkapi dengan tata busana, tata lampu (lighting), dan tata suara (musik 

pengiring). 

Teks drama dapat diberi batasan sebagai salah satu jenis karya sastra yang 

ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin dan mempunyai 

kemungkinan dipentaskan (Waluyo 2001:2). Jadi, suatu karangan atau tulisan 

disebut “teks drama” bila karangan/tulisan itu memuat nama-nama tokoh, dialog, 

deskripsi keadaan panggung, dan mempunyai kemungkinan untuk dipentaskan .  
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2.2.2.2 Unsur-Unsur Teks Drama 

Unsur dasar teks drama, terdiri tema dan plot, karakter, dialog, bahasa, ide 

dan pesan, setting (Nursantara 2004:136-137). Tema adalah pikiran pokok yang 

mendasari kisah drama. Pikiran pokok ini dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga menjadi kisah yang menarik. Tema dapat diambil dari berbagai 

permasalahan di dunia. Tema bisa sangat beragam. Mulai dari percintaan, 

keluarga, lingkungan alam, penyimpangan sosial dan budaya, sejarah, sampai 

politik dan pemerintahan. 

Tema dapat dipersempit menjadi sebuah topik. Topik inilah yang 

kemudian dikembangkan menjadi kisah drama dengan dialog-dialognya. Adapun 

judul dapat diambil dari inti cerita yang menarik perhatian calon penonton. 

Contoh: 

Topik : Percintaan 

Tema : Cinta terhalang 

Judul : Romeo dan Juliet 

Plot adalah rangkaian peristiwa atau jalannya kisah drama. Biasanya 

terdiri atas konflik yang berkembang secara bertahap dari sederhana hingga 

kompleks sampai pada penyelesaiannya. Menurut Hudson, plot drama tersusun 

menurut garis lakon. Oleh karena itu, dalam menentukan struktur lakon, kita perlu 

memperhatikan urutan/tahapan plot. Tahapan perkembangan plot drama tersebut 

umumnya adalah: 1) Eksposisi melalui adegan dialog penonton diperkenalkan 

tokoh, karakter, dan materi kisah. Ini akan menghantarkan penonton kepada 

keadaan yang relevan nantinya, 2) Konflik, mulai ada kejadian atau insiden yang 
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melibatkan tokoh dalam masalah, 3) Komplikasi, insiden berkembang dan 

menimbulkan konflik-konflik yang semakin banyak, ruwet, dan saling terkait 

namun belum tampak pemecahannya, 4) Krisis/Klimak, berbagai konflik telah 

sampai pada puncaknya sehingga merupakan puncak ketegangan bagi penonton, 

berupa akhir pertikaian dari tokoh protagonis (ideal) dan antagonis (tidak ideal), 

5) Penyelesaian (falling action) tahap ini terjadi penyelesaian konflik 6) Resolusi 

(keputusan), dalam tahap ini terjadi penyelesaian konflik. Kisah dapat berakhir 

menyenangkan serta dapat pula berakhir tragis dan menimbulkan protes di benak 

penonton. 

Karakter adalah keseluruhan ciri-ciri jiwa atau kepribadian seorang tokoh 

dalam kisah drama. Ada banyak sekali jenis karakter yang bisa terdapat dalam 

suatu kisah drama. Misalnya: baik hati, keras, sombong, rendah diri, munafik, 

materialistik, ramah, pemarah, dan lain-lain. Tak menutup kemungkinan bahwa 

dalam satu pribadi/tokoh memiliki beberapa karakter–karakter yang dikehendaki 

teks/skenario. Semakin kuat deskripsi karakter seorang tokoh diperankan, akan 

semakin jelas dan menarik kisahnya. Dalam memerankan tokoh dengan karakter 

tertentu, pemain seringkali dibantu oleh penata: rias, busana, dan gerak. 

Dialog adalah percakapan antara tokoh (yang bersamaan dalam suatu 

gerak atau adegan) untuk merangkai jalannya kisah. Dialog harus dapat 

mendukung karakter tokoh, mengarahkan plot, dan mengungkapkan hal-hal agar 

tersirat pada penonton. Karena itu, dialog dijiwai oleh pemeran dan berkembang 

mengikuti suasana konflik. Dialog yang diucapkan juga tidak boleh tumpang 

tindih atau bermakna ganda (kecuali jika itu disengaja). 
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Bahasa merupakan bahan dasar teks/skenario, dalam wujud kata atau 

kalimat. Kata dan kalimat mengungkapkan makna. Oleh karena itu, penulis teks 

harus cermat  memilih dan merangkaikannya agar dapat mengungkapkan pikiran 

dan perasaan secara komunikatif dan efektif. Dialog harus ditulis dengan ragam 

dan dialek bahasa yang tepat sesuai dengan tempat dan masalah yang dibicarakan 

serta siapa yang dibicarakan. 

Ide dan pesan, penulis sebaiknya memanfaatkan keadaan kehidupan di 

masyarakat sebagai sumber ide atau gagasan. Ide tersebut boleh diolah agar 

menarik, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Merekayasa ide secara logis juga 

diperlukan untuk menyampaikan pesan moral. Sehingga, selain mempunyai daya 

hibur, kisah yang ditampilkan juga mempunyai nilai pendidikan.  

Latar (setting) adalah keadaan tempat dan suasana terjadinya suatu adegan, 

baik di atas panggung maupun di lokasi shooting. Penata setting harus jeli 

mengkomposisikan perlengkapan yang terbatas agar mendapatkan keadaan yang 

maksimal. 

 

2.2.2.3 Langkah-langkah menulis teks drama 

Drama mengandung empat unsur untuk dianggap sempurna, yaitu 

pengarang mengkhayalkan tragedi kehidupan dengan insirasi-inspirasinya, 

kemudian ditulis dalam bentuk teks dialog, memainkannya dengan melibatkan 

aktor, dan terakhir unsur penonton. Studi ini difokuskan pada unsur menulis teks 

drama sebagai materi pembelajaran untuk siswa di SMP.  
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Menulis teks drama sama halnya dengan mendirikan bangunan. Artinya, 

bagaimana dia akan secara urut meletakkan semua elemen dan aspek yang secara 

keseluruhan menjadi bangunan teks drama. Teks drama ditulis sebagai dasar 

untuk dipentaskan bukan untuk dibaca. 

Sayuti (2001:79-81) menyampaikan langkah-langkah proses penulisan 

karya sastra yaitu tahap pertama, preparasi Tahap kedua, inkubasi atau 

pengendapan, saat mengolah “bahan mentah” diperkaya melalui inkubasi 

pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Tahap ketiga, iluminasi yaitu 

penulisan karya (penciptaan) dapat diselesaikan. Pada tahap ini seorang penulis 

akan merasakan suatu “katarsis‟, kelegaan dan kebahagiaan karena karyanya 

menjadi nyata. Tahap keempat, verifikasi atau tinjauan secara kritis. Pada tahap 

ini seorang penulis melakukan evaluasi karya ciptanya, self evaluation. Jika 

diperlukan dimodifikasi dan direvisi. 

Secara operasional, Chairil Anwar (2001:122-187) memandu bagi para 

pemula dalam melakukan latihan menulis teks drama. Disarankan tidak langsung 

menulis dialog-dialog, namun perlu dilakukan latihan selangkah demi selangkah, 

tahap demi tahap yaitu, latihan respon (tanggapan) panca indera, Latihan menulis 

mendeskripsikan setting, latihan menulis mendeskripsikan tokoh, latihan menulis 

dengan meletakkan tokoh dalam setting, latihan menulis monolog, latihan menulis 

skenario dasar, latihan menulis serangkaian adegan ke dalam draf, latihan 

merevisi penulisan draf. 

Berkaitan dengan penulisan skenario cerita, Krevolin (2003:10-38) 

memberikan panduan yang dapat digunakan oleh para pemula. Ada lima langkah 
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penulisan skenario hasil adaptasi dari profesor K yaitu, langkah pertama, cari satu 

kata yang mencakup tema dari karya anda misalnya Titanic menceritakan kisah 

cinta. Langkah kedua, satu-dua logline penanda, merangkum dua kalimat intisari 

cerita misalnya: misalnya seorang ibu yang harus membesarkan anak sendirian. 

Logline adalah plot yang dituangkan dalam sedikit mungkin kata-kata. Langkah 

ketiga, tujuh besar pertanyaan pokok yaitu (1) siapa tokoh utama Anda? (anda 

hanya boleh memiliki satu tokoh utama), (2) apa yang diinginkan 

/dibutuhkan/didambakan oleh tokoh utama Anda? (Dengan kata lain, apa masalah 

utama ini perlu diartikulasikan dalam kebutuhan internal dan eksternal), (3) 

Siapa/apa yang tetap menghalanginya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? 

(siapa/apa saja yang terlibat sebagai antagonis dan siapa/apa yang jelas-jelas 

merupakan antagonis?), (4) Bagaimana akhirnya tokoh utama berhasil mencapai 

apa yang dia cita-citakan dengan cara yang luar biasa, menarik, dan unik?, (5) 

Apa yang ingin Anda sampaikan dengan mengakhiri cerita seperti ini? (apa tema 

cerita ini), (6) Bagaimana Anda mengisahkan cerita Anda? (siapa yang harus 

mengisahkan cerita itu, jika ada, dan alat naratif apa yang hendak Anda pakai?), 

(7) Bagaimana tokoh utama dan tokoh-tokoh pendukung lain mengalami 

perubahan dalam cerita ini? Langkah empat, Scene-o-gram adalah titik tolak 

untuk melihat hal-hal pokok dalam cerita tiap babak (I, II, II) ini memungkinkan 

penulis memetakan seluruh perjalanan cerita dalam satu halaman. Langkah lima, 

ikhtisar tahap-tahap cerita, merupakan intisari cerita setiap babak. 
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Berdasarkan pendapat Suminto A, Sayuti, Chairil Anwar dan Richard 

Krevolin, peneliti sederhanakan untuk kepentingan pembelajaran menulis teks 

drama  dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Langkah-langkah menulis teks drama untuk siswa SMP 

Langkah Kegiatan siswa 

Pra menulis  

(menyiapkan 

bahan-bahan 

penulisan) 

Jangan langsung meluncur menulis teks drama lengkap, kumpulkan bahan-bahan 

terlebih dahulu. 

Eksplorasi bahan-bahan sebelum menuliskanya menjadi teks drama. 

 Melakukan observasi kehidupan sebagai bahan penulisan untuk  

mendiskripsikan dan menciptakan setting. 

 Jawab tujuh pertanyaan pokok tentang tokoh/ karakter. (1) siapa tokoh 

utama anda? (anda hanya boleh memiliki satu tokoh utama), (2) apa 

yang diinginkan /dibutuhkan/didambakan oleh tokoh utama Anda? 

(Dengan kata lain, apa masalah utama ini perlu diartikulasikan dalam 

kebutuhan internal dan eksternal), (3) Siapa/apa yang tetap 

menghalanginya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? (siapa/apa 

saja yang terlibat sebagai antagonis dan siapa/apa yang jelas-jelas 

merupakan antagonis?), (4) Bagaimana akhirnya tokoh utama berhasil 

mencapai apa yang dia cita-citakan dengan cara yang luar biasa, 

menarik, dan unik?, (5) Apa yang ingin Anda sampaikan dengan 

mengakhiri cerita seperti ini? (apa tema cerita ini), (6) Bagaimana Anda 

mengisahkan cerita Anda? (siapa yang harus mengisahkan cerita itu, jika 

ada, dan alat naratif apa yang hendak Anda pakai?), (7) Bagaimana 

tokoh utama dan tokoh-tokoh pendukung lain mengalami perubahan 

dalam cerita ini? 
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 Menulis satu kata untuk memunculkan ide atau gagasan, contoh Titanic 

bercerita tentang cinta. 

 Menulis satu kalimat sebagai intisari cerita, contoh seorang ibu yang 

harus membesarkan anak sendirian. 

 Menulis sinopsis cerita. 

 Evaluasi bahan-bahan untuk membangun sendi skenario dasar untuk 

penulisan teks drama. 

Saat 

penulisan 

teks drama 

dalam bentuk 

teks dialog. 

Menulis teks drama dengan menempatkan unsur intrinsik bersama-sama menjadi 

kesatuan cerita ke dalam skenario dasar berupa gambaran cerita yang 

mengisahkan cerita drama itu berupa adegan lengkap dengan dialog para tokoh 

dilengkapi petunjuk panggung.   

 

 

 

 

 

Pasca 

menulis teks 

drama 

(evaluasi) 

Bacalah draf di depan orang lain (teman) untuk mendapatkan kritik, penilaian dan 

masukan. Lakukan evaluasi diri, selanjutnya lakukan revisi bila perlu.  

 

Pembagian langkah-langkah tersebut untuk memudahkan dalam 

melaksanakan kegiatan menulis teks drama. Dalam praktiknya, saat pramenulis 

maupun pada saat paska menulis sesungguhnya terdapat kegiatan menulis.  
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2.2.2.4 Pembelajaran Menulis Teks Drama 

 Drama teks disebut juga sastra lakon. Sebagai salah satu genre sastra, 

drama teks dibangun oleh struktur fisik (kebiasaan) dan struktur batin (semantik, 

makna). Wujud fisik sebuah teks adalah dialog atau ragam tutur. Ragam tutur itu 

adalah ragam sastra. Ragam tutur tiap daerah berbeda-beda, oleh sebab itu, bahasa 

dan maknanya tunduk pada konvensi sastra, yang menurut Teeuw (dalam 

Harymawan KMA 1986:6) meliputi hal-hal berikut ini. 

1. Teks sastra memiliki unsur atau struktur batin atau intern Structure relation, 

yang bagian-bagiannya saling berkaitan. 

2. Teks sastra juga memiliki struktur luar atau extern structure relation, yang 

terikat oleh bangsa pengarangnya. 

3. Sistem sastra juga merupakan model dunia sekunder, yang sangat kompleks 

dan bersusun-susun. Selanjutnya Teeuw juga menyebutkan tiga ciri khas karya 

sastra, yaitu sebagai berikut: 

a. Teks sastra merupakan keseluruhan yang tertutup, yang batasnya 

ditentukan dengan kebulatan makna. 

b. Dalam teks sastra ungkapan itu sendiri penting, diberi makna, 

disemantiskan segala aspeknya, barang atau persoalan yang dalam 

kehidupan sehari-hari tidak bermakna, diberi makna. 

c. Dalam memberi makna itu di satu pihak karya sastra terikat oleh konvensi, 

tetapi dilain pihak menyimpang dari konvensi. Karya sastra menunjukkan 

ketegangan antara konvensi dengan pembaharuan, antara mitos dengan 

kontra mitos (Teeuw 1983:3 – 5). 
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Hal yang pokok dalam ciri drama adalah dialog dan konflik. Kekuatan 

dialog akan didukung oleh teks samping yang jelas. Teks samping atau petunjuk 

teknis biasanya memberikan pertunjukkan mengenai gerak-gerik, situasi, tokoh 

(karakter tokoh, mimik wajah, ekspresi, keras lemahnya suara, dan sebagainya) 

(Luxemburg 1984:166). Adapun konflik itu terjadi antarpelaku utama dengan 

pelaku penentang karena konflik manusia merupakan dasar dari teks drama. 

Konflik yang tajam dan penuh kejutan disertai dengan dialog yang mantap akan 

menjadikan teks drama yang ditulis semakin menarik. 

Dialog dan konflik dalam teks drama merupakan hal yang sangat penting, 

tanpa adanya salah satu di antaranya maka teks drama tidak akan ada. Dialog-

dialog dalam teks drama berbeda dengan percakapan biasa. Dialog dalam drama 

sangat menentukan karakter tokoh, sehingga penggunaan gaya bahasa dalam 

dialog perlu diperhatikan sebagai penguatan perwatakan tokoh. Dan dalam dialog-

dialog tersebut akan menimbulkan konflik. 

Luxemburg (dalam Hartoko 1989:153) mengatakan bahwa teks drama 

adalah teks yang berupa dialog-dialog dan isinya membentangkan sebuah alur. 

Teks drama dapat diberi batasan sebagai salah satu karya sastra yang ditulis dalam 

bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin dan mempunyai kemungkinan 

untuk dipentaskan. Teks drama juga merupakan telaah drama yang dikaitkan 

dengan sastra. 

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang paling pokok 

dalam teks drama adalah dialog. Selain dialog dalam teks drama hal yang juga 

penting dan utama adalah pembangunan konflik. 
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Pembelajaran menulis teks drama dalam penelitian ini adalah untuk 

melatih keterampilan siswa dalam menulis teks drama dengan baik dan benar, 

serta sesuai dengan kaidah penulisan drama. Pembelajaran menulis teks drama 

tidak akan maksimal tanpa terlebih dahulu dilakukan latihan. Latihan menulis teks 

drama dilakukan secara bertahap agar siswa mampu menulis teks drama dengan 

benar. 

Waluyo (2003:159) menyatakan bahwa latihan menulis yang berkaitan 

dengan drama dapat berupa menulis drama (sederhana), menulis sinopsis drama, 

menulis saduran drama, dan menulis resensi (teks drama maupun pementasan 

drama). Tugas menulis itu dapat secara individual maupun secara kelompok. 

Hasilnya dapat dilaporkan kepada guru secara tertulis, dapat juga dibaca di depan 

kelas. 

 

Guru dapat berkreasi dalam menerapkan pendekatan pembelajaran untuk 

menciptakan kelas yang hidup yang mendorong berbagai kegiatan pada siswa agar 

kegiatan menulis drama menjadi lebih kreatif. Pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan merupakan salah satu alternatif yang 

dipilih dalam menghidupkan kelas untuk memberdayakan siswa belajar menulis 

teks drama.  

 

2.2.3 Pendekatan Kontekstual 

2.2.3.1 Hakikat Pendekatan Kontekstual 
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Pembelajaran kontekstual (Contextual teaching and Learning) adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-

hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: 

kontrukstivisme (Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan (Inkuiri), 

masyarakat belajar (Learning Community), permodelan (Modeling), refleksi 

(Reflection) dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) (Depdiknas 

2002:5). 

Nurhadi dan Senduk (2003:5) menyatakan bahwa pendekatan kontekstual 

adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya 

lingkungan alamiah itu diciptakan dalam proses belajar agar kelas lebih hidup dan 

lebih bermakna karena siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. 

Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang memungkinkan siswa untuk 

menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

akademik mereka dalam berbagai macam tatanan kehidupan baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Selain itu, siswa dilatih untuk dapat memecahkan 

masalah yang mereka hadapi dalam suatu situasi, misalnya dalam bentuk simulasi, 

dan masalah yang memang ada dalam dunia nyata.   

1) Konstrukstivisme (Constructivism) 

Konstrukstivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pendekatan 

CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, 

yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak 
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sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, 

atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman 

nyata. 

2) Menemukan (Inkuiri) 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil menemukan 

sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan, apapun materi yang diajarkannya. Topik mengenai cara menulis 

drama yang indah, sudah seharusnya ditemukan sendiri oleh siswa, bukan 

menurut buku. Tahapan inkuiri: (1) observasi, (2) bertanya, (3) mengajukan 

dugaan, (4) pengumpulan data, (5) penyimpulan. 

Inkuiri dapat diterapkan pada semua bidang studi, contoh: Bahasa 

Indonesia (menemukan cara menulis teks drama yang indah), IPS (membuat 

sendiri bagan silsilah raja-raja Majapahit). Kata kunci dari strategi inkuiri 

adalah „siswa menemukan sendiri‟. 

3). Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari „bertanya‟. 

Sebelum tahu cara menulis teks drama, seseorang bertanya ”Bagaimana cara 

menulis teks drama yang indah?”, bertanya merupakan strategi utama 

pembelajaran yang berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang 

sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai 
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kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan kegiatan 

penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inkuiri, yaitu 

menggali informasi, menkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. 

Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna 

untuk: (1) menggali informasi, baik administrasi maupun akademis; (2) 

mengecek pemahaman siswa; (3) membangkitkan respon kepada siswa; (4) 

mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa; (5) mengetahui hal-hal yang 

sudah diketahui siswa; (6) memfokuskan perhatian siswa pada suatu yang 

dikehendaki guru; (7) untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari 

siswa; (8) untuk meyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

Pertanyaan berguna untuk mendorong, membimbing, dan menilai 

kemampuan siswa. Bagi siswa pertanyaan berguna untuk menggali informasi, 

mengecek informasi yang didapatnya, mengarahkan perhatian, dan 

memastikan penemuan yang dilakukannya (Depdiknas 2002:13-14). 

Bagaimana penerapan di kelas? Pada semua aktivitas belajar, 

questioning dapat diterapkan: antara siswa dengan siswa, antara guru dengan 

siswa, siswa dengan guru, antara siswa dengan orang lain yang didatangkan di 

kelas, dan sebagainya. 

4) Masyarakat Belajar 

Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Praktik masyarakat belajar dalam 

pembelajaran terwujud dalam pembentukkan kelompok kecil, pembentukkan 
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kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, bekerja dengan kelas sederajat, 

bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, dan bekerja dengan masyarakat. 

Dalam Depdiknas (2002:15-16) bekerjasama dengan orang lain dapat 

memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Siswa dapat mengembangkan 

pengalaman belajarnya setelah berdiskusi dengan temannya. Masyarakat 

belajar menyarankan bahwa hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama 

dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari bertukar pendapat dengan 

temannya, dengan orang lain, antara yang tahu dengan yang belum tahu, di 

ruang kelas, di ruang lain, di halaman, atau di mana pun.   

5) Pemodelan (Modeling) 

Komponen CTL selanjutnya adalah pemodelan. Maksudnya, dalam 

sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang 

ditiru. Model itu bisa berupa contoh karya tulis teks drama. Atau guru 

memberi contoh cara menulis teks drama. Dengan begitu, guru memberi 

model tentang „bagaimana cara belajar‟.  

6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi juga bagian penting dalam pembelajaran dengan pendekatan 

CTL. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang 

lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari 

pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, 

aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Misalnya, ketika pelajaran 
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berakhir, siswa merenung “kalau begitu, cara saya menulis drama kurang 

indah ya”. Seharusnya, dengan cara yang baru saya pelajari, teks drama saya 

lebih indah dan bermakna sebagai pedoman kehidupan”. 

Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses. Pengetahuan 

dimiliki siswa diperluas melalui konteks pembelajaran, yang kemudian 

diperluas sedikit-demi sedikit. Guru atau orang dewasa membantu siswa 

membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya 

dengan pengetahuan yang baru. Dengan begitu, siswa merasa memperoleh 

sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang baru dipelajarinya.  

Kunci dari itu semua adalah, bagaimana pengetahuan ini mengendap di 

benak siswa. Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana 

merasakan ide-ide baru. Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu 

sejenak agar siswa melakukan refleksi.  

Realisasinya berupa: 1) pernyataan langsung tentang apa-apa yang 

diperolehnya hari ini, 2) catatan atau jurnal di buku siswa, 3) kesan dan saran 

siswa mengenai pembelajaran hari ini, 4) diskusi, 5) hasil karya. 

7) Penilaian yang sebenarnya 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan 

belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa 

mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang 

dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan 

dalam belajar, maka guru segera bisa mengambil tindakan yang tepat agar 



 

 

32 

 

siswa terbebas dari kemacetan belajar. Karena gambaran tentang kemajuan 

belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran terintegrasi dengan 

(tidak terpisahkan) dengan kegiatan pembelajaran.  

Karena assessment menekankan pada proses pembelajaran, maka data 

yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa 

pada saat melakukan proses pembelajaran. Guru yang ingin mengetahui 

perkembangan belajar bahasa Indonesia bagi para siswanya harus 

mengumpulkan data dari kegiatan nyata saat para siswa menggunakan bahasa 

Indonesia, bukan saat tes bahasa Indonesia. 

Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melulu hasil. Ketika guru 

mengajarkan menulis drama, siswa yang menulis drama paling indah yang 

mendapat nilai bagus. Penilaian autentik menilai pengetahuan dan 

keterampilan  (performansi) yang diperoleh siswa. Penilai tidak hanya guru, 

tetapi juga teman lain atau orang lain.  

Karakteristik outhentic assessment: (1) dilaksanakan selama dan 

sesudah proses pembelajaran berlangsung‟ (2) bisa digunakan untuk formatif 

atau sumatif‟ (3) yang diukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat 

fakta‟ (4) berkesinambungan‟ (5) terintegrasi‟ (6) dapat digunakan sebagai 

feed back. 

Intinya, dengan authentik assessment, pertanyaan yang ingin dijawab 

adalah “Apakah anak-anak belajar?”, bukan “ Apa yang sudah diketahui?” 

Jadi, siswa dinilai kemampuannya dengan berbagai cara: Proyek/kegiatan dan 

laporannya, PR, kuis, karya siswa, presentasi atau penampilan siswa, 
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demontrasi, laporan, jurnal, hasil tes tulis, karya tulis, jadi penilaian  tidak 

melulu dari hasil ulangan tulis. 

Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan CTL sebenarnya 

jika menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam pembelajarannya, sebab 

pada dasarnya pembelajaran kontekstual bersifat holistik/menyeluruh. Dengan 

tidak mengesampingkan komponen lain dalam pembelajaran, penelitian ini 

dibatasi pada komponen konstruktivisme, inkuiri, dan komponen pemodelan. 

Mengapa konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan? Hal ini, dipergunakan 

karena disesuaikan dengan sifat dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kompetensi menulis teks drama. 

Meningkatkan kompetensi menulis teks drama tidak cukup hanya diberi 

informasi kemudian siswa menghafal, namun membutuhkan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotor yang terintegrasi ke dalam kompetensi 

menulis teks drama. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kompetensi 

menulis teks drama tersebut diperlukan strategi/metode “baru” yang lebih 

memberdayakan siswa.   

Nurhadi (2004:106) menyampaikan bahwa penerapan CTL dalam 

kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkahnya sebagai berikut: (1) 

kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

dan keterampilan barunya!, (2) laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri 

untuk semua topik!, (3) kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya!, 

(4) ciptakan „masyarakat belajar‟ (belajar dalam kelompok-kelompok)!, (5) 
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hadirkan „model‟ sebagai contoh pembelajaran!, (6) lakukan refleksi di akhir 

pertemuan!, (7) lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara!. 

Lebih lanjut Nurhadi (2004:107) menyampaikan ciri kelas yang menggunakan 

pendekatan kontektual yakni: (1) pengalaman nyata, (2) kerja sama, (3) saling 

menunjang; (3) gembira, (4) belajar bergairah, (6) pembelajaran terintegrasi, 

(7) menggunakan berbagai sumber, (8) siswa aktif dan kritis, (9) 

menyenangkan, tidak membosankan, (10) sharing dengan teman, (11) guru 

kreatif.  

Menurut Oemar (1980:25) metode inkuiri akan efektif jika 

pembelajaran itu bertujuan mengembangkan pengertian kognitif. Jika 

pembelajaran itu bermaksud menyampaikan informasi atau pengertian maka 

cara ekspositori merupakan jalan yang efisien dan sekaligus efektif. Inkuiri 

merupakan salah satu strategi yang tidak mengharuskan siswa menghafal 

fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri melalui proses “menemukan sendiri”. 

Melalui strategi inkuiri diharapkan belajar melalui “mengalami” bukan 

menghafal.  

Depdiknas (2002:24) menyampaikan bahwa inti dari pembelajaran 

CTL adalah inquiry (menemukan). Jadi pembelajaran harus selalu dikemas 

dalam format „siswa menemukan sendiri‟. Demikian juga, Sagala (2005:89) 

menyampaikan menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang 
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diperoleh siswa diharapkan bukan hanya hasil mengingat seperangkat fakta-

fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri.  

Selain diperlukan strategi inkuiri, dalam upaya meningkatkan 

keterampilan menulis teks drama juga diperlukan model yang dapat dijadikan 

sebagai contoh menulis teks drama yang baik. Dengan meneliti model menulis 

teks drama yang baik, siswa dapat mengumpulkan data tentang menulis teks 

drama yang baik. Dengan demikian, melalui proses inkuiri tentang model-

model menulis teks drama yang baik, diharapkan siswa mampu “menemukan 

sendiri dan membangun pengetahuan dan keterampilan menulis teks drama 

yang baik”. 

 

2.2.3.2 Komponen Konstruktivisme 

2.2.3.2.1 Pengertian Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah suatu cara mengajar dan belajar yang dapat 

memaksimalkan pemahaman siswa. Seperti mempelajari sesuatu yang belum 

diketahui sebelumnya, hal tersebut diposisikan dalam pelajaran yang penuh 

arti (Cruickshank 2006 dalam Sukirman 2007). Pendapat lain sebagaimana 

dikatakan Woolfolk dalam Sukirman 2007:3) bahwa kontruktivistik 

digambarkan sebagai pengajaran yang menekankan peran aktif dari siswa 

dalam membangun pemahaman dan menghasilkan sejumlah informasi. Ahli 

kontruktivis percaya bahwa pengetahuan adalah proses dan siswa secara aktif 

menemukan, mentransformasikan dan memiliki informasi yang kompleks 

(Slavin 1994). 
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2.2.3.2.2 Prinsip-Prinsip Konstruktivisme 

Paul Suparno (1997:73) mengemukakan prinsip-prinsip yang sering 

diambil dalam dari konstruktivisme antara lain: 

1) Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, 

2) Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa, 

3) Mengajar adalah membantu siswa belajar, 

4) Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, 

5) Kurikulum menekankan partisipasi siswa, dan 

6) Guru adalah fasilitator. 

Prinsip tersebut banyak diambil dari untuk membuat perencanaan 

proses belajar-mengajar yang sesuai, pembaruan kurikulum, perencanaan 

program persiapan guru, dan untuk mengevaluasi praktek belajar-mengajar 

yang sudah berjalan. 

 

2.2.3.2.3 Macam-Macam Konstruktivisme 

Von Glasersfeld dalam Paul Suparno (1997:24) membedakan adanya 

tiga taraf konstruktivisme: (1) konstruktivisme radikal, (2) realisme hipotesis, 

dan (3) konstruktivisme yang biasa. 

A. Konstruktivisme radikal 

Kaum konstruktivis radikal mengesampingkan hubungan antara 

pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Bagi 

konstruktivis radikal, pengetahuan tidak merefleksikan suatu kenyataan 
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ontologis objektif, tetapi merupakan suatu pengaturan dan organisasi dari 

suatu dunia yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Menurut von 

Glasersveld, Piaget termasuk konstruktivis radikal. 

Konstruktivisme radikal berpegang bahwa kita hanya dapat 

mengetahui apa yang dibentuk/dikonstruksi oleh pikiran kita. Bentukan itu 

harus “jalan” dan tidak harus selalu merupakan representasi dunia nyata. 

Adalah suatu ilusi bila percaya bahwa apa yang kita ketahui itu memberikan 

gambaran akan dunia nyata. 

Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari seseorang yang 

mengetahui, maka tidak dapat ditransfer kepada penerima yang pasif. 

Penerima sendiri yang harus mengkonstruksi pengetahuan itu. Semua yang 

lain, entah objek maupun lingkungan, hanyalah sarana untuk terjadinya 

konstruksi tersebut. 

Dalam pandangan konstruktivisme radikal sebenarnya tidak ada 

konstruksi sosial, di mana pengetahuan itu dikonstruksikan bersama, karena 

masing-masing orang harus menyimpulkan dan menangkap sendiri makna 

terakhir. Pandangan orang lain adalah bahan untuk dikonstruksikan dan 

diorganisasikan dalam pengetahuan yang sudah dipunyai orang itu sendiri. 

Konstruktivisme ini tidak pernah mengklaim objektivitas. Menurut 

mereka, kita tidak dapat melihat dunia pengalaman kita dari luar. Kita 

membentuknya dari dalam dan hidup dengannya lama sebelum kita mulai 

bertanya dari mana dan apa itu sebenarnya. 

B. Realisme hipotesis 
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Menurut realisme hipotesis, pengetahuan (ilmiah) kita dipandang 

sebagai suatu hipotesis dari suatu struktur kenyataan dan berkembang menuju 

suatu pengetahuan yang sejati, yang dekat dengan realitas. Menurut Manuvar, 

pengetahuan kita mempunyai relasi dengan kenyataan tetapi tidak sempurna. 

Menurutnya pula, Lorenz dan Poper dan banyak epistemolog evolusioner 

dapat dikatakan termasuk realisme hipotesis. 

 

 

C. Konstruktivisme yang biasa 

Aliran ini tidak mengambil semua konsekuensi konstruktivisme. 

Menurut aliran ini, pengetahuan kita merupakan gambaran dari realitas itu. 

Pengetahuan kita dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari 

kenyataan suatu objek dalam dirinya sendiri. 

 

2.2.3.2.4 Pembelajaran berdasar konstruktivistik 

Dalam proses belajar di kelas, menurut Nurhadi dalam Baharudin 

(2007:116), siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide. Guru tidak akan 

mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

mengkontruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi dari teori 

konstruktivisme ini adalah ide. Siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain. Dengan dasar 
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itu, maka belajar dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

‟mengkontruksi‟, bukan „menerima‟ pengetahuan. 

Oleh karena itu, Slavin dalam Baharudin (2007:116) manyatakan 

bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan 

siswa menjadi pusat kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas. Guru dapat 

memfasilitasi proses ini dengan mengajar menggunakan cara-cara yang 

membuat sebuah informasi menjadi bermakna dan relevan bagi siswa. Untuk 

itu, guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri, di samping mengajarkan siswa untuk 

menyadari dan sadar akan strategi belajar mereka sendiri. 

A. Strategi Belajar  konstruktivis 

Driver dan Oldman dalam Paul Suparno (1997:69) menjalankan 

beberapa ciri mengajar konstruktivis sebagai berikut. 

1. Orientasi. Murid diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi 

dalam mempelajari suatu topik. Murid diberi kesempatan untuk 

mengadakan observasi terhadap topik yang hendak dipelajari.  

2. Elicitasi. Murid dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan 

berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Murid diberi 

kesempatan untuk mendiskusikan apa yang diobservasikan, dalam wujud 

tulisan, gambar, ataupun poster. 

3. Restrukturisasi ide. Dalam hal ini ada tiga hal. 

a) Klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman    

lewat diskusi ataupun lewat pengumpulan ide. Berhadapan dengan ide-



 

 

40 

 

ide lain, seseorang dapat terangsang untuk merekonstruksi gagasannya 

kalau tidak cocok atau sebaliknya, menjadi lebih yakin bila gagasannya 

cocok. 

b) Membangun ide yang baru. Ini terjadi bila dalam diskusi itu idenya 

bertentangan dengan ide lain atau idenya tidak dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman. 

c) Mengevaluasi ide barunya dengan eksperimen. Kalau dimungkinkan, 

ada baiknya bila gagasan yang baru dibentuk itu diuji dengan suatu 

percobaan atau persoalan yang baru 

4. Penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah 

dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi 

yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan murid lebih lengkap 

dan bahkan lebih rinci dengan segala macam pengecualiannya. 

5. Review, bagaimana ide itu berubah. Dapat terjadi bahwa dalam aplikasi 

pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, seseorang perlu 

merevisi gagasannya entah dengan menambahkan suatu keterangan 

ataupun mungkin dengan mengubahnya menjadi lebih lengkap. 

Menurut Ardana (dalam Sukirman 2007:10) mengemukakan bahwa 

strategi belajar yang dianjurkan berdasar aliran konstruktivistik adalah: 

1. Sajikan masalah-masalah aktual kepada pembelajaran konteks yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa; 

2. Strukturkan pembelajaran disekitar konsep-konsep primer; 

3. Berilah dorongan kepada siswa untuk menyajikan pertanyaan sendiri; 
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4. Beranikan siswa untuk menemukan jawaban dari pertanyaan sendiri 

(mengembangkan inquiry learning); 

5. Memberanikan siswa untuk mengemukakan pendapat dan hargai sudut 

pandangnya; 

6. Tantanglah siswa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, bukan 

sekedar penyelesaian tugas; 

7. Anjurkan pemecahan masalah dengan mengetrapkan “Cooperatif Scripte” 

yaitu kemampuan menghubungkan informasi baru dengan kemampuan 

yang sudah terbentuk (kemampuan awal); 

8. Doronglah siswa untuk menerima tanggung jawab; 

9. Nilai proses dan hasil belajar pembelajaran dalam konteks pembelajaran 

atau kegiatan belajar mengajar. 

Slavin (dalam Baharudin 2007:127) menyampaikan  belajar 

konstruktivis memiliki beberapa strategi dalam proses belajar. Straategi 

belajar tersebut adalah: 

1. Top-down processing. Dalam pembelajaran kontruktivisme, siswa belajar 

dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian 

menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, 

siswa diminta untuk menulis kalimat-kalimat, kemudian dia akan belajar 

membaca, belajar tentang tata bahasa kalimat kalimat tersebut, dan 

kemudian bagaimana menulis titik dan komanya.  

2. Cooperative learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar, 

di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara comprehensif konsep-
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konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa yang lain 

tentang problem yang dihadapi. Dalam strategi cooperative learning, 

siswa saling membantu memecahkan problem yang dihadapi. Cooperative 

learning ini lebih menekankan pada lingkungan sosial belajar dan 

menjadikan kelompok belajar sebagai tempat untuk mendapatkan 

pengetahuan, mengeksporasi pengetahuan, dan menantang pengetahuan 

yang dimiliki oleh individu. Inilah kunci dari konsep-konsep dasar yang 

dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. 

3. Generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang 

aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. 

Sehingga dengan menggunakan pendekatan generative learning 

diharapkan siswa menjadi lebih melakukan proses adaptasi ketika 

menghadapi stimulus baru. Selain itu juga, generative learning ini 

mengajarkan sebuah metode yang untuk melakukan kegiatan mental saat 

belajar, seperti membuat pertanyaan, kesimpulan, atau analogi-analogi 

terhadap apa yang sedang dipelajari. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kombinasi Top-down 

processing.  cooperative learning dan generative learning agar siswa dapat 

belajar bersama orang lain (teman) dalam memecahkan masalah komplek 

kesulitan menulis teks drama, kemudian menghasilkan keterampilan menulis 

teks drama. 

B. Proses belajar menurut Teori kontruktivisme 
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Budiningsih (2004:58) memberikan acuan tentang proses belajar dari 

pandangan konstruktivistik, dan dari aspek-aspek si-belajar, peranan guru, 

sarana belajar, dan evaluasi belajar. 

Proses  belajar konstruktivistik. Secara konseptual, proses belajar 

jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi 

yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai 

pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi 

dan akomodasi yang bermuara pada pemutahkiran struktur kognitifnya. 

Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya dari pada segi perolehan 

pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas-lepas. Proses tersebut berupa 

“....constructing and restructuring of knowledge and skills (schemata) within 

the individual in a complex network of increasing conceptual consistency....”. 

Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak 

dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam 

jaringan sosial yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di 

luar kelas. Oleh sebab itu pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada 

pengelolaan siswa dalam memproses gagasannya, bukan semata-mata pada 

pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya bahkan pada unjuk kerja atau 

prestasi belajarnya yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti 

nilai, ijasah, dan sebagainya. 

Peranan Siswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar 

merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus 

dilakukan oleh siswa. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, 
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menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. 

Guru memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan 

yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun yang akhirnya 

peling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa 

sendiri. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa hakekatnya kendali belajar 

sepenuhnya ada pada siswa. 

Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang 

sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan 

awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang 

baru. Oleh sebab itu meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat 

sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan 

dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. 

Peranan Guru. Dalam belajar konstruktivistik guru atau pendidik 

berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa 

berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah 

dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya 

sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang 

siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara 

yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemauannya. 

Peranan kunci guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian, 

yang meliputi; 

1) Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk 

mengambil keputusan dan bertindak. 
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2) Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, dengan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. 

3) Menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar 

siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. 

Sarana belajar. Pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa 

peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktifitas siswa dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, 

peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu 

pembentukan tersebut. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan 

pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan cara 

demikian, siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan 

masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif, dan mampu 

mempertanggung jawabkan pemikirannya secara rasional. 

Evaluasi belajar. Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa 

lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan 

interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas 

lain yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran 

terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivistik. Ada perbedaan 

penerapan evaluasi belajar antara pandangan behavioristik (tradisional) yang 

obyektifis dan konstruktivistik. Pembelajaran yang diprogramkan dan didesain 

banyak mengacu pada obyektifis, sedangkan tugas-tugas belajar discovery 

lebih mengarah pada konstruktivistik. Obyektifis mengakui adanya reliabilitas 

pengetahuan, bahwa pengetahuan adalah obyektif, pasti, dan tetap, tidak 
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berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi. Guru bertugas untuk 

menyampaikan pengetahuan tersebut. Realitas dunia dan strukturnya dapat 

dianalisis dan diuraikan, dan pemahaman seseorang akan dihasilkan oleh 

proses-proses eksternal dari struktur dunia nyata tersebut, sehingga belajar 

merupakan asimilasi objek-objek nyata. Tujuan para perancang dan guru-guru 

tradisional adalah menginterpretasikan kejadian-kejadian nyata yang akan 

diberikan kepada para siswanya.  

 

C. Tahapan Belajar Menurut Model Konstruktivistik 

Menurut Herron dalam Sukirman (2007:6), salah satu strategi 

mengajar model konstruktivistik adalah penggunaan siklus belajar yang terdiri 

atas tiga fase: 

1. Fase Eksploitasi, dimana para siswa menyelidiki fenomena dengan 

bimbingan minimal, misalnya siswa bereksperimen dengan gas-gas yang 

terdapat dalam tabung penyuntik untuk melihat bagaimana volume dapat 

diubah, mengamati film yang mengsimulasikan gerak partikel-partikel 

dalam gas dan beberapa hal lain. 

Dalam fase ini mereka menyuarakan gagasan-gagasan mereka yang ada 

atau dengan pola-pola penalaran mereka yang bertentangan dan dapat 

menimbulkan perdebatan dan analisis mengapa mereka mempunyai 

gagasan demikian. 

2. Fase pengenalan konsep, dimana siswa diarahkan untuk mengenalkan 

suatu konsep-konsep atau konsep yang sudah ada hubungannya dengan 
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fenomena yang diselidiki, dan didiskusikan dalam konteks apa yang telah 

diamati dengan tekanan gas dan volume gas, atau energi kinetik molekul-

molekul gas dan beberapa konsep lainnya. 

3. Fase aplikasi yaitu sesudah pengenalan konsep, menyediakan kesempatan 

bagi siswa untuk menggunakan konsep-konsep yang diperkenalkan untuk 

menyelidiki sifat-sifat gas lebih lanjut. 

Demikian juga Hilda Karli dan Margaretha (2002:4) menyampaikan 

bahwa implikasi model pembelajaran konstruktivis dalam pembelajaran 

meliputi 4 tahapan yaitu: 1) aplikasi, 2) eksplorasi, 3) diskusi dan penjelasan 

konsep, 4) pengembangan dan aplikasi.  

Tahap pertama, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan 

awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu pendidik memancing 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan problematik tentang fenomena 

yang sering ditemui sehari-hari dengan mengkaitkan konsep yang akan 

dibahas. Siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, 

mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep itu. 

Tahap kedua, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan 

menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan 

penginterpretasikan data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang pendidik. 

Secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok lain. Secara keseluruhan, 

tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena alam 

sekelilingnya. 
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Tahap ketiga, saat siswa memberikan penjelasan dan solusi yang 

didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan pendidik, 

maka siswa membangun/mengkontruksi pemahaman baru tentang konsep 

yang sedang dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu lagi tentang 

konsepsinya. 

Tahap keempat, pendidik berusaha menciptakan iklim pembelajaran 

yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman 

konseptualnya, baik melalui kegiatan atau pemunculan dan pemecahan 

masalah-masalah yang berkaitan isu-isu di lingkungan.  

 

2.2.3.3 Komponen Inkuiri  

2.2.3.3.1 Pengertian  Inkuiri 

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris “Inquiry”, yang secara harfiah 

berarti penyelidikan. Piaget (dalam Mulyana 2005:108) mengemukakan 

bahwa metode inkuiri merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik 

pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa 

yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu 

dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan 

yang ditemukan peserta didik lain.  

Demikian juga Sumantri (1999:48) menyampaikan metode inkuiri 

adalah cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan inkuiri adalah 

merupakan inti dari pendekatan CTL dengan kegiatan penyelidikan agar 

„siswa menemukan sendiri pengetahuan‟ baik dengan bantuan guru ataupun 

tanpa bantuan guru. 

Filsafat belajar yang mendasari pemikiran itu adalah konstruktivisme. 

Jika dikaji esensinya terdapat kesesuaian dengan prinsip pendidikan Ki Hajar 

Dewantara yaitu “Tut Wuri Handayani”, dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk belajar sendiri. Ini berarti mengutamakan bahwa pendidikan 

berpusat pada dan didasarkan atas kepentingan siswa, serta menitikberatkan 

pada kegiatan belajar daripada kegiatan mengajar siswa. Peranan pendidik 

adalah untuk membantu dan mendorong peserta didik dalam melakukan 

kegiatan belajar (Qomari Anwar dan Syaiful Sagala 2004:24).   

 

2.2.3.3.2 Jenis Metode Inkuiri 

Mulyana (2005:109) mengutip pandangan Sun and Trowbrige (1973) 

mengemukakan tiga macam metode inkuiri sebagai berikut. 

a. Inquiry Terpimpin (Guige inquiry); peserta didik memperoleh pedoman 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman-pedoman tersebut biasanya 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Pendekatan ini 

digunakan terutama bagi para peserta didik yang belum berpengalaman 

belajar dengan metode inkuiri, dalam hal ini guru memberikan bimbingan 

dan pengarahan yang cukup luas. Pada tahap awal bimbingan lebih banyak 

diberikan, dan sedikit demi sedikit dikurangi, sesuai dengan 
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perkembangan pengalaman peserta didik. Dalam pelaksanaannya sebagian 

besar perencanaan dibuat oleh guru. Peserta didik tidak merumuskan 

permasalahan. Petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana menyusun 

dan mencatat data diberikan oleh guru. 

b. Inquiry bebas (free inquiry), pada inkuiri bebas peserta didik melakukan 

penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuwan. Pada pengajaran ini peserta 

didik harus dapat mengidentifikasikan dan merumuskan berbagai topik 

permasalahan yang hendak diselidiki. Metodenya adalah inquiry role 

approach yang melibatkan peserta didik dalam kelompok tertentu, setiap 

anggota kelompok memiliki tugas sebagai, misalnya koordinator 

kelompok, pembimbing teknis, pencatatan data, dan pengevaluasi proses. 

c. Inquiry bebas yang dimodifikasi (modified free Inquiry); pada inkuiri ini 

guru memberikan permasalahan atau problem dan kemudian peserta didik 

diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, 

eksplorasi, dan prosedur penelitian. 

Berdasarkan pengalaman peserta didik di MTs AL-MASYHUD Weleri 

Kabupaten Kendal, belum terbiasa melakukan pembelajaran inkuiri maka 

dalam penelitian ini menggunakan model inkuiri terpimpin. 

 

2.2.3.3.3 Langkah-langkah Kegiatan Inkuiri  

Sesuai perkembangannya ada bermacam-macam langkah pelaksanaan 

inkuiri di dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Sichman yang pertama 

kali mengembangkan strategi inquiry membagi menjadi tiga langkah. 
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Pertama, pengenalan masalah; kedua, pengumpulan data; ketiga, diskusi 

teknik-teknik inkuiri. Langkah-langkah pelaksanaan inkuiri Sichman itu 

dikembangkan oleh Bruce Joyce, menurut Joyce (1986:61) ada lima langkah: 

(1) mengenalkan masalah; (2) verifikasi pengumpulan data; (3) percobaan 

pengumpulan data; (4) pelembagaan dan penjelasan data; dan (5) 

penganalisaan proses inkuiri. 

Depdiknas (2002:13) menyederhanakan langkah-langkah kegiatan 

inkuiri yang disertai contoh-contohnya sebagai berikut: 

(1) Merumuskan masalah (dalam mata pelajaran apapun) 

 Bagaimanakah silsilah raja-raja Majapahit? (Sejarah) 

 Bagaimanakah cara melukiskan suasana menikmati ikan bakar di tepi 

pantai Kendari (Bahasa Indonesia) 

 Ada berapa jenis tumbuhan menurut bentuk bijinya? (Biologi) 

 Kota mana saja yang termasuk kota besar di Indonesia? (Geografi) 

(2) Mengamati atau melakukan observasi 

 Membaca buku atau sumber lain untuk mendapatkan informasi 

pendukung 

 Mengamati dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber 

atau obyek yang diamati. 

(3) Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, 

tabel, dan karya lainnya 

 Siswa membuat peta kota-kota besar sendiri 

 Siswa membuat paragraf deskripsi sendiri 
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 Siswa membuat bagan silsilah raja-raja Majapahit sendiri 

 Siswa membuat penggolongan tumbuh-tumbuhan sendiri 

 Siswa membuat esai atau usulan kepada pemerintah tentang berbagai 

masalah di daerahnya sendiri, dan seterusnya. 

(4) Mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman 

sekelas, guru, atau audien yang lain: 

 karya siswa disampaikan teman sekelas atau kepada orang banyak 

untuk mendapatkan masukan, 

 bertanya jawab dengan teman, 

 memunculkan ide-ide baru, 

 melakukan refleksi, 

 menempelkan gambar, karya tulis, peta, dan sejenisnya di dinding 

kelas, dinding sekolah, majalah dinding, majalah sekolah, dan 

sebagainya. 

Terdapat benyak variasi langkah-langkah inkuiri, penelitian ini 

mengadaptasi langkah-langkah inkuiri dari karya Depdiknas (2002) dalam 

pembelajaran menulis teks drama bagi siswa SMP. Karena langkah-langkah 

inkuiri rumusan Depdiknas lebih operasional dalam penerapannya dalam 

pembelajaran. Hasil adaptasi langkah-langkah inkuiri dalam pembelajaran 

menulis teks drama bagi siswa SMP sebagai berikut: 

(1) Merumuskan masalah: contohnya, bagaimanakah cara menulis teks drama 

yang baik, 
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(2) Mengamati atau melakukan observasi: contohnya, siswa melakukan 

kegiatan membaca buku, naskah drama untuk mendapatkan informasi 

pendukung tentang menulis teks drama yang baik. Selain membaca buku, 

siswa dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui tayangan 

drama yang diamati dan tanya jawab kepada model yang dihadirkan di 

kelas, 

(3) Menganalisis dan menyajikan hasil: contohnya, siswa membuat naskah 

drama sendiri (individu atau kelompok),  

(4) Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya: contohnya, karya siswa 

berupa teks drama disampaikan kepada teman sekelas dan guru untuk 

mendapatkan masukan. Dilanjutkan tanya jawab dan refleksi dengan 

harapan muncul ide baru. Selanjutnya, bila perlu dilakukan revisi. Diakhiri 

dengan menyerahkan kepada pengurus mading untuk ditempel di majalah 

dinding sekolah. 

 

2.2.3.3.4  Keuntungan Belajar dengan Inkuiri 

Berdasarkan kenyataan dan sifat-sifat yang terkandung dalam 

pengajaran inkuiri seperti diuraikan di atas, maka seorang peserta didik setelah 

mengalami proses pembelajaran dengan inkuiri dibawah bimbingan yang tepat 

dari guru. Menurut J. Bruner (dalam Omar dan Waney 1980:24) akan 

memperoleh beberapa keuntungan antara lain ialah: (1) menciptakan potensi 

intelektual, (2) dapat mencapai nilai intrinsik dari pembelajaran, karena 

tekanan belajar beralih dari penilaian ekstrinsik ke intrinsik, (3) bertambahnya 
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kemampuan untuk mengerti tentang “heuristic” dari penyelidikan dimana 

penyelidikan akan merupakan cara berpikir dan cara hidup yang tepat 

digunakannya selama hidup menghadapi keadaan, (4) dikuasainya metode 

inkuiri yang dapat menjadi alat bantu dalam mengingat  sesuatu. Dengan alat 

bantu tersebut, ia (peserta didik) dapat mengorganisasikan bahan sedemikian 

rupa hingga (dengan mudah) dapat diingat dan ditemukan kembali, dan tidak 

hanya menjadi barang simpanan saja. Selanjutnya diharapkan bahwa dalam 

jaman perkembangan ilmu yang cepat dewasa ini, peserta didik dapat 

mendekati masalah dan situasi atau keadaan baru secara ilmiah maupun semi 

ilmiah. Jadi menghafal suatu informasi bukanlah tujuan utama dari kegiatan 

pembelajaran, melainkan belajar berpikir tertib itulah yang diutamakan. 

Setiap metode mempunyai kekurangan selain kelebihan-kelebihannya, 

demikian pula dengan metode inkuiri. Menurut L. Kenworthy (dalam Oemar 

dan Waney 1980:25) menyampaikan metode inkuiri ternyata terlalu 

menekankan pada proses/aspek intelektual atau kognitif, dan mengabaikan 

atau kurang memperhatikan domain afektif atau aspek emosional dari proses 

pembelajaran. 

 

2.2.3.4 Komponen Pemodelan  

2.2.3.4.1 Pengertian Model 

Komponen CTL selanjutnya yang menjadi fokus penelitian adalah 

pemodelan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:751) istilah model 

dapat diartikan pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau 
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dihasilkan; orang yang dipakai contoh untuk dilukis; orang yang 

memperagakan pakaian di panggung, barang tiruan yang kecil dengan bentuk 

persis seperti aslinya. Sedangkan modeling diartikan hal yang menjadi model; 

sekolah, kursus yang mendidik siswa untuk menjadi model. Adapun 

Depdiknas (2002:16) menyampaikan yang dimaksud dengan model adalah hal 

yang dapat dicontoh oleh siswa dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau 

pengetahuan. Dalam penelitian ini, istilah model yang dipakai menunjukkan 

pengertian yang sempit yaitu “sesuatu hal yang dapat dijadikan contoh oleh 

siswa dalam kegiatan pembelajaran keterampilan atau pengetahuan”.  

 

2.2.3.4.2  Macam-macam Sumber Model 

Depdiknas (2002:16) memberikan acuan secara umum penerapan 

pemodelan dalam pembelajaran kontekstual. Ditinjau dari sumber model, ada 

beberapa sumber model yang dapat ditiru siswa diantaranya dari guru, siswa, 

dan ahli. 

a. Guru sebagai Model 

Sesuai dengan perannya dalam pembelajaran selain sebagai pendidik, 

pengajar, guru juga mempunyai peranan sebagai model/contoh/teladan dalam 

belajar keterampilan, pengetahuan, sikap (Mulyana 2005:45). Depdikbud 

(2002:16) memberikan acuan sebagai contoh bagaimana guru menjadi model 

“belajar bagaimana belajar sesuatu” misalnya model itu bisa berupa cara 

mengoperasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olah raga, contoh karya 

tulis, cara melafalkan bahasa Inggris, dan sebagainya. Atau guru memberi 
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contoh cara mengerjakan sesuatu. Dengan begitu, guru memberi model 

tentang „bagaimana cara belajar‟. 

Sebagian guru memberi contoh tentang cara bekerja sesuatu sebelum 

siswa melakukan tugas. Misalnya, cara menemukan kata kunci dalam bacaan. 

Dalam pembelajaran tersebut guru mendemonstrasikan cara menemukan kata 

kunci dalam bacaan dengan menelusuri bacaan secara cepat dengan 

memanfaatkan gerak mata (scanning). Ketika guru mendemonstrasikan cara 

membaca cepat tersebut, siswa mengamati guru membaca dan membolak-

balik teks. Gerak mata guru dalam menelusuri bacaan menjadi perhatian 

utama siswa. Dengan begitu siswa tahu bagaimana gerak mata yang efektif 

dalam melakukan scanning. Kata kunci yang ditemukan guru disampaikan 

kepada siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran menemukan kata kunci 

secara cepat. Secara sederhana, kegiatan itu disebut pemodelan. Artinya, ada 

model yang bisa ditiru dan diamati siswa, sebelum mereka berlatih 

menemukan kata kunci. Dalam kasus itu, guru menjadi model. 

Proses belajar melalui guru sebagai model ini dijiwai prinsip 

pendidikan nasional yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, salah satu 

prinsipnya yaitu “ing ngarso sung tulado”. Prinsip ini menjelaskan bahwa 

guru menjadi pusat anutan bagi siswa. Siswa menyerap contoh dan teladan 

yang diberikan oleh guru. Contoh yang baik dalam pembelajaran menulis teks 

drama yang baik akan menjadi titik perhatian, bahkan menjadi pola anutan 

bagi siswa (Sudjana dalam Qomari Anwar dan Syaiful Sagala 2004:24). 
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Dengan prinsip tersebut siswa dapat belajar melalui fasilitas contoh-contoh 

yang disiapkan oleh guru. 

 

b. Siswa sebagai Model 

Dalam pendekatan CTL, guru bukan satu-satunya model. Model dapat 

dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa bisa ditunjuk untuk 

memberi contoh temannya cara melafalkan suatu kata. Jika kebetulan ada 

siswa yang pernah memenangkan lomba baca puisi atau memenangkan kontek 

berbahasa Inggris, siswa itu dapat ditunjuk untuk mendemonstrasikan 

keahliannya. Siswa „contoh‟ tersebut dikatakan sebagai model. Siswa lain 

dapat menggunakan model tersebut sebagai „standar‟ kompetensi yang harus 

dicapainya. 

c. Seorang Ahli sebagai Model 

Model juga didatangkan dari luar. Seseorang penutur asli berbahasa 

Inggris sekali waktu dapat dihadirkan di kelas untuk menjadi „model‟ cara 

berujar, cara bertutur kata, gerak tubuh ketika berbicara, dan sebagainya. Jika 

seseorang ahli tidak dapat dihadirkan di kelas, siswa dapat meneliti dari hasil-

hasil karya dari para ahli yang telah dimuat dalam media cetak maupun media 

elektronik untuk menemukan gagasan yang relevan.  

 

2.2.4  Pembelajaran Menulis Teks drama dengan Pendekatan 

Kontekstual Komponen Kontruktivisme, Inkuiri, dan Pemodelan 
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Pendekatan menulis teks drama di sini menggunakan pendekatan 

kontekstual. Ketika melaksanakan pembelajaran kontekstual, sebenarnya 

ketujuh komponen pendekatan kontekstual tidak dapat lepas satu dengan yang 

lainnya. Akan tetapi kita dapat menekankan pada satu, dua atau tiga 

komponen saja, bukan berarti meniadakan komponen lain dalam pelaksanaan 

pembelajaran CTL. Pembelajaran menulis teks drama dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

Dalam pembelajaran menulis teks drama guru membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Selanjutnya guru 

menghadirkan model yang berupa contoh teks drama. Teks drama yang 

dijadikan model ini tidak untuk ditiru siswa, tetapi siswa harus aktif 

menemukan sendiri (inkuiri), mengkontruksi sendiri pengetahuan, 

keterampilan menulis teks drama melalui model atau contoh teks drama. Agar 

menulis teks drama menjadi gampang Adrias Harefa (dalam Nugroho 

2007:46)  memberi patokan dalam „belajar, membuat naskah karangan. Niteni, 

Nirokke, Nambahi. Tiga kata dalam bahasa Jawa yang kurang lebih memiliki 

ati mengamati, menirukan dan menambahi. Rumus 3N ini sangat populer di 

kalangan para penulis, khususnya para penulis pemula. Di sini peran guru 

hanya sebagai fasilitator dan motivator yang mengarahkan dan memotivasi 

keaktifan siswa. 

Setelah mengamati model, siswa berdiskusi dengan teman satu 

kelompoknya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan teks drama, di 
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antaranya pengertian, ciri-ciri, struktur drama berdasarkan model. Selanjutnya 

hasil diskusi tiap kelompok ditulis dan ditempel di dinding kelas. Kelompok 

lain memberi komentar mengenai hasil pekerjaan kelompok lain dan 

menempelkannya di sebelah hasil pekerjaan kelompok yang diberi komentar. 

Guru kemudian memberi penegasan atau penguatan terhadap hasil pekerjaan 

siswa. Siswa dapat bertanya kepada guru mengenai materi atau hal-hal yang 

berhubungan dengan teks drama yang belum dimengerti siswa.  

Setelah mengetahui hal-hal tentang teks drama yang baik, siswa 

membuat tulisan teks drama sendiri. Setelah selesai menulis teks drama, siswa 

mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya teks drama pada teman 

sekelas, guru untuk mendapatkan masukan melalui tanya jawab. Berdasarkan 

masukan dari teman dan guru, teks drama diperbaiki kemudian dapat 

ditempelkan di dinding kelas atau ditempelkan di majalah dinding sekolah.   

  

2.3  Kerangka Berpikir 

Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang dapat memberikan keuntungan kognitif, afektif, dan 

keterampilan personal. Individu berperan untuk mendorong siswa saling 

membantu dalam belajar dalam usahanya memberikan kontribusi terhadap 

kelompok. Situasi ini mendorong semua anggota kelompok berusaha 

mempelajari materi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan siswa 

mengembangkan perilaku kelompok yang meningkatkan prestasi. 
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Kelas kontekstual memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan 

prestasi pada kelas konvensional yang tidak menerapkan filosofi 

kontruktivisme. Pembelajaran kontekstual dengan komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan dapat mengembangkan fungsi kognitif dan 

menghasilkan prestasi akademis yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran 

yang dilakukan secara  konvensional klasikal dengan metode ceramah. 

Kegiatan kerjasama melalui inkuiri dan pemodelan memotivasi siswa 

untuk memperoleh hasil akademik terbaik. Keuntungan-keuntungan 

pembelajaran kontekstual, antara lain prestasi akademik  lebih tinggi, motivasi 

intrinsik lebih tinggi, memiliki sikap terhadap teman sebaya lebih positif, 

bersikap lebih positif terhadap pelajaran dan sekolah, serta memiliki 

keterampilan untuk bekerja sama lebih baik. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan tujuan dan kerangka teori, diajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: Adanya peningkatan keterampilan menulis teks drama dan 

tingkah laku siswa kelas IX B MTs AL-MASYUD Weleri Kabupaten kendal 

setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Ebbut 

dalam Kasihani Kasbolah (2001:9) mendefinisikan penelitian tindakan merupakan 

studi yang sistematis yang dilakukan dalam upaya memperbaiki praktik-praktik 

dalam pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari tindakan 

tersebut.  

Ebbut melihat proses pelaksanaan penelitian tindakan ini sebagai suatu 

rangkaian siklus yang berkelanjutan. Dalam penelitian tindakan ini menggunakan  

dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu: (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan dan (4) analisis dan refleksi.  

Penelitian ini menggunakan dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus 

I dan siklus II. Untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum diberikan tindakan, 

terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk mengetahui keadaan siswa. 

Siklus I bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis teks drama pada siswa 

dengan model pembelajaran kontekstual. Sedangkan siklus II bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan siswa setelah dilakukan perbaikan dalam 

kegiatan belajar pada siklus I.  

Penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu, perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Secara visual, tahapan tersebut dapat disajikan pada 

gambar 1 berikut. 
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Keterangan:     P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

Gambar 1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis teks drama siswa 

Kelas IX B MTs AL-MASYHUD tahun pengajaran 2010/2011. Kelas IX B 

tersebut terdiri dari 46 siswa, yaitu 15 laki-laki dan 31 perempuan. Peneliti 

mengambil subjek tersebut dengan alasan berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di MTs AL-MASYHUD Weleri 

yang mengajar kelas IX B, saat ini kondisi kemampuan menulis teks drama siswa 

kelas tersebut rendah.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Ada dua variabel yang diteliti yaitu: 1) keterampilan menulis teks drama 

dengan indikator menulis teks drama dengan menggunakan bahasa yang sesuai 

O 

P 

T R 

O 

RP 

T R 

Siklus I Siklus II 
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untuk mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog, menghidupkan konflik, 

memunculkan penampilan (performance), 2). variabel penggunaan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme.  

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Teks Drama 

Keterampilan menulis teks drama merupakan keterampilan siswa dalam 

menulis teks drama, yaitu karangan atau tulisan yang menggambarkan 

pekerti/tingkah laku manusia yang disusun untuk dipertunjukkan dengan 

perbuatan oleh pelaku-pelakunya di atas pentas. Target keterampilan yang 

diharapkan adalah siswa terampil menulis sesuai aspek penilaian, yaitu kesesuaian 

alur, penokohan, latar, bahasa, dan tema. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 

siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran menulis teks drama apabila telah 

mencapai nilai ketuntasan belajar klasikal sebesar 70. 

3.3.2 Variabel Penggunaan Pendekatan Kontekstual Komponen 

Konstruktivisme, Inkuiri, dan Pemodelan   

Variabel pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, 

dan pemodelan adalah pendekatan yang digunakan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran menulis teks 

drama ini, siswa berkelompok dan saling bertukar pendapat untuk membahas dan 

mendiskusikan segala sesuatu mengenai teks drama setelah membaca dan 

mengamati model teks drama yang dihadirkan guru. Penghadiran model yang 

berupa contoh teks drama atau rekaman drama dapat memotivasi dan membantu 

siswa menemukan pengetahuan tentang teks drama dan meningkatkan 
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keterampilan mereka dalam menulis teks drama karena sudah ada contoh yang 

dapat dijadikan sebagai acuan. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian tindakan kelas ini berupa instrumen tes dan nontes. Instrumen tes 

digunakan untuk mengungkap tingkat keterampilan menulis teks drama siswa. 

Sedangkan instrumen nontes (lembar observasi, lembar jurnal, lembar wawancara, 

dan dokumentasi foto) digunakan untuk mengungkap perubahan tingkah laku 

siswa selama pembelajaran menulis teks drama. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

menulis teks drama. Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan menulis 

teks drama siswa. Siswa menulis teks drama bebas dengan panjang minimal satu 

kertas folio, dengan cara mengamati model teks drama atau rekaman drama 

(lembar soal terdapat pada lampiran 5). Nilai akhir menulis teks drama adalah 

jumlah bobot skor dari masing-masing aspek yang dinilai dalam mengarang. 

Tabel 2. Bobot Penilaian 

No Aspek Penilaian Bobot 

1 

2 

3 

4 

5 

Alur  

Penokohan  

Latar (setting) 

Bahasa  

Tema 

25 

25 

20 

20 

10 

 Jumlah  100 
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Aspek-aspek yang dinilai dengan rentangan skor dan kategori penilaian 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Teks Drama 

Aspek Penilaian Skor Kriteria Kategori 

Alur 

 

 

 

 

 

 

 

Penokohan 

 

 

 

 

 

 

Latar 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

20 

 

15 

 

10 

 

25 

 

20 

15 

 

10 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

 

Alur yang digunakan sangat mendukung 

adanya konflik. 

Alur yang digunakan mendukung adanya 

konflik. 

Alur yang digunakan cukup mendukung 

adanya konflik. 

Alur yang digunakan kurang mendukung 

adanya konflik. 

Penggambaran karakter tokoh sangat jelas. 

Penggambaran karakter tokoh jelas. 

Penggambaran karakter tokoh cukup jelas. 

Penggambaran karakter tokoh kurang jelas. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan suasana 

dengan sangat jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan suasana 

dengan jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan suasana 

dengan cukup jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan suasana 

dengan kurang jelas dan tepat. 

Bahasa yang digunakan sangat sesuai untuk 

tiap-tiap karakter tokoh yang berbeda.  

Bahasa yang digunakan sesuai untuk tiap-tiap 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  

 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup baik 

 

Kurang 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  
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Bahasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema  

20 

 

 

15 

 

10 

 

 

5 

 

 

10 

 

7 

 

5 

 

3 

karakter tokoh yang berbeda.  

Bahasa yang digunakan cukup sesuai untuk 

tiap-tiap karakter tokoh yang berbeda.  

Bahasa yang digunakan kurang sesuai untuk 

tiap-tiap karakter tokoh yang berbeda.  

Tema sangat relevan dengan kehidupan 

sehari-hari dan keperluan pementasan. 

Tema relevan dengan kehidupan sehari-hari 

dan keperluan pementasan. 

Tema cukup relevan dengan kehidupan 

sehari-hari dan keperluan pementasan. 

Tema kurang relevan dengan kehidupan 

sehari-hari dan keperluan pementasan. 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup  

 

Kurang 

 

Melalui pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui 

keterampilan menulis teks drama siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, 

baik, cukup, dan kurang. 

Tabel 4. Penilaian Keterampilan Menulis Teks Drama 

No Kategori Nilai 

1 

2 

Sangat baik 

Baik 

85 – 100 

70 – 84 
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3 

4 

Cukup 

Kurang 

55 – 69 

0 – 54 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi memuat jenis tingkah laku siswa selama 

pembelajaran menulis teks drama, dengan pendekatan kontekstual komponen 

inkuiri dan pemodelan berlangsung. Jenis tingkah laku yang menjadi sasaran 

amatan peneliti terbagi atas tiga kelompok, yaitu keaktifan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru, keaktifan siswa selama pembelajaran menulis teks 

drama, dan keaktifan mengerjakan tes menulis teks drama. 

3.4.2.2 Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan catatan dibuat oleh guru maupun oleh siswa. Jurnal 

guru memuat segala sesuatu yang terjadi dalam pembelajaran menulis teks drama, 

seperti minat siswa dalam pembelajaran menulis teks drama dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen inkuiri dan pemodelan, respon dan keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, tingkah laku siswa selama kegiatan diskusi 

kelompok, dan fenomena-fenomena lain yang muncul di kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Adapun,  jurnal siswa terdiri atas lima pertanyaan yang berkenaan 

dengan (1) kesan siswa terhadap cara mengajar guru dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, (2) 
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kerjasama yang terjalin antaranggota kelompok pada saat mengidentifikasi 

struktur drama, (3) kesulitan yang dialami siswa dalam kegiatan mengidentifikasi 

struktur drama, (4) pendapat siswa tentang pembelajaran menulis teks drama 

dengan pendekatan kontekstual komponen inkuiri dan pemodelan, dan (5) saran 

atau harapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang akan datang. Jurnal 

tersebut diisi oleh semua siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD pada setiap akhir 

pembelajaran. 

 

3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam 

pembelajaran menulis teks drama. Pelaksanaan wawancara tidak dilakukan pada 

semua siswa, melainkan hanya pada enam siswa yang terdiri dari dua siswa yang 

nilainya termasuk kategori kurang, dua siswa yang lainnya termasuk kategori 

cukup, dan dua siswa yang nilainya termasuk kategori baik. 

Wawancara ini berpedoman kepada lembar wawancara yang telah 

dipersiapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada siswa saat wawancara 

diantaranya, (1) apakah siswa berminat terhadap pembelajaran menulis teks drama 

dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan, (2) apakah siswa senang dengan metode pembelajaran yang 

digunakan guru, (3) kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis teks drama, (4) apakah penyebab kesulitan yang dialami 

tersebut, (5) apakah pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, 

dan pemodelan dapat membantu siswa dalam kegiatan menulis teks drama, (6) 
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apakah manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, (7) 

bagaimana saran siswa terhadap pembelajaran menulis teks drama pada 

pertemuan berikutnya. 

3.4.2.4 Dokumentasi Foto 

Foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan siswa saat 

pembelajaran berlangsung. Dari foto-foto yang diambil dapat mempermudah 

peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitiannya, khususnya yang berkaitan 

dengan tingkah laku siswa saat proses pembelajaran. Dokumentasi foto ini 

merupakan wujud nyata yang dapat dilihat dari pedoman observasi. Jadi dengan 

adanya dokumentasi foto akan membuat peneliti mengingat data kualitatif yang 

mungkin terlewatkan dan tidak teramati saat penelitian. 

  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dari penelitian tindakan kelas ini, digunakan dua 

teknik, yaitu teknik tes dan nontes. 

3.5.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dengan mengadakan 

tes. Tes dilakukan dengan menggunakan soal yang dibuat oleh peneliti. Tes ini 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II dengan 

menggunakan soal yang sama. Dalam tes, siswa diminta menulis teks drama bebas 

dengan memperhatikan alur, penokohan, latar, bahasa, dan tema 

3.5.2 Teknik Nontes  
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Teknik pengumpulan data nontes ada empat macam, yaitu observasi, 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

3.5.2.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui tingkah laku siswa selama 

pembelajaran menulis teks drama menggunakan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan berlangsung. Tingkah laku 

siswa yang diamati terbagi atas tiga kelompok yaitu keaktifan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru, keaktifan siswa selama pembelajaran menulis teks 

drama, dan keaktifan mengerjakan tes tertulis teks drama. Observasi dilakukan 

dengan cara meminta bantuan seorang teman saat pembelajaran berlangsung.  

3.5.2.2 Jurnal 

Jurnal siswa dan jurnal guru dibuat setiap akhir pembelajaran menulis 

teks drama. Jurnal guru memuat segala sesuatau yang terjadi dalam proses 

pembelajaran menulis teks drama, seperti minat siswa dalam pembelajaran 

menulis teks drama dengan menggunakan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, respon dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, tingkah laku siswa selama diskusi kelompok, dan 

fenomena-fenomena lain yang muncul di kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan, jurnal siswa terdiri atas lima pertanyaan yang berkenaan 

dengan (1) kesan siswa terhadap cara mengajar guru dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, (2) 

kerjasama yang terjalin antar anggota kelompok pada saat mengidentifikasi 

struktur drama, (3) kesulitan yang dialami siswa dalam kegiatan mengidentifikasi 
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struktur drama, (4) pendapat siswa tentang pembelajaran menulis teks drama 

dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan, dan (5) saran atau harapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang 

akan datang. Jurnal tersebut diisi oleh semua siswa kelas IX B MTs AL-

MASYHUD pada setiap akhir pembelajaran. 

 

 

3.5.2.3 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap data penyebab 

kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran menulis teks drama. Sasaran 

wawancara adalah dua siswa yang nilainya termasuk kategori kurang, dua siswa 

yang nilainya termasuk kategori cukup, dan siswa yang nilainya termasuk kategori 

baik dalam menulis teks drama. Wawancara dilaksanakan peneliti setelah 

pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan selesai dilaksanakan. 

Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam pelakasanaan wawancara 

yaitu (1) mempersiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang 

akan diajukan siswa, (2) menentukan siswa yang hasil membuat teks dramanya 

kurang, cukup, dan baik, untuk kemudian diajak wawancara, (3) merekam dan 

mencatat hasil wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir 

pertanyaan. 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 
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Pengambilan data melalui dokumentasi foto dilakukan saat pembelajaran 

menulis teks drama berlangsung, peneliti meminta bantuan teman untuk 

mengambil foto. Pengambilan foto dilakukan tanpa sepengetahuan siswa, jadi 

tidak terjadi perubahan tingkah laku siswa saat pengambilan foto. Peneliti yang 

sekaligus pengajar memusatkan perhatian siswa pada saat pelajaran, baik ketika 

berdiskusi maupun bertanya jawab, sehingga ketika dilakukan pengambilan foto, 

siswa tidak berpose atau bergaya.    

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif maupun secara 

kualitatif. Uraian tentang teknik kuantitatif dan teknik kualitatif sebagai berikut. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes menulis teks drama, yang pembelajarannya 

dilakukan dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. Nilai dari masing-masing siklus dihitung jumlahnya dalam 1 kelas, 

selanjutnya dihitung dalam persentase dengan rumus sebagai berikut. 

SP  =  SK x 100% 

    R 

 Keterangan : SP = Skor Persentase 

   SK = Skor Kumulatif 

   R = Jumlah Responden 



 

 

73 

 

Hasil penghitungan siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan yaitu antara hasil tes siklus I dengan hasil tes siklus II. Hasil ini 

akan memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan 

menulis teks drama siswa dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif. Data 

kualitatif ini diperoleh dari data nontes yaitu data observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi foto. Hasil analisis-analisis tersebut digunakan untuk 

mengetahui siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis teks drama, untuk 

mengetahui kelebihan, kekurangan pembelajaran menulis teks drama dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab IV merupakan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil 

pemaparan skripsi yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks 

Drama dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Konstruktivisme, Inkuiri, dan 

Pemodelan pada Siswa Kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten 

Kendal Tahun Ajaran 2010/2011” adalah sebagai berikut. 

4.1 Hasil Penelitian 

Faktor utama yang diteliti adalah kemampuan menulis teks drama siswa 

kelas IX B. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia di MTs AL -MASYHUD Weleri bahwa kemampuan siswa kelas 

IX B dalam menulis teks drama rendah sehingga dalam penelitian ini peneliti 

memfokuskan dua varibel penelitian yaitu: 

1. Keterampilan menulis teks drama dengan indikator menggunakan bahasa yang 

sesuai untuk mengidentifikasikan tema, penokohan, latar, alur, bahasa pada 

teks drama yang dibaca, dan mendeskripsikan karakter tokoh melalui dialog 

dalam drama; 

2. Variabel penggunaan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan   

 

 

 



 

 

75 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan tindakan awal pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Tindakan siklus I ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki dan 

memecahkan masalah yang muncul pada pembelajaran menulis teks drama di 

Kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal. Hasil pembelajaran 

menulis teks drama siklus I terdiri atas data tes dan nontes. Hasil kedua data 

tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

 

4.1.1.1 Hasil Tes 

Tes menulis teks drama siswa pada siklus I dilaksanakan setelah 

pembelajaran memahami unsur-unsur intrinsik dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. Hasil tes menulis teks drama 

siklus I ini merupakan data awal setelah diberlakukannya tindakan pembelajaran 

menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. Hasil tes kemampuan menulis teks drama dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 5. Hasil Tes Kemampuan Menulis Teks Drama Siklus I 

 

No. 

 

Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

(r) 

Presentase 

(%) 

 Skor 

(n) 

Rata-rata 

(x) 

1 A 85 – 100 0 0   

             3139 

X   =                  =  68.24 

               46 

 

Kategori nilai cukup (C) 

2 B 70 – 84 18 39.13 1344 

3 C 55 – 69 26 56.52 1691 

4 D 0 – 54 2 4.35 104 

 Jumlah 46 100 3129 

    

Data tabel 5 di atas menunjukkan bahwa tes kemampuan menulis teks 

drama siswa secara klasikal mencapai nilai rata-rata 68,24 yang masuk dalam 

kategori nilai cukup. Nilai rata-rata kelas tersebut belum memenuhi kriteria 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 70,00, nilai tersebut masih kurang yaitu 

terdapat selisih nilai 1,76 dari nilai minimal. Selain perbedaan yang sangat tipis 

tersebut, nilai rata-rata kelas yang telah dicapai juga masih termasuk dalam 

kategori nilai cukup sehingga masih diperlukan adanya upaya peningkatan 

kemampuan siswa sehingga setidak-tidaknya nilai rata-rata kelas dapat mencapai 

kategori nilai baik. 

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada siswa yang berhasil 

meraih nilai sangat baik. Jika dipresentasekan, siswa yang memperoleh nilai 

sangat baik adalah 0% dari 46 siswa. Siswa yang memperoleh nilai baik 

berjumlah 18 siswa atau 39,13%. Kategori nilai cukup menduduki posisi paling 

tinggi dengan jumlah siswa yang mendapat nilai 55 – 69 sebanyak 26 siswa atau 

56,52% dan sisanya adalah siswa yang mendapat nilai dalam kategori kurang 

sebanyak 2 siswa atau 4,35%. 
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Perolehan nilai siswa dari hasil tes pada siklus I dapat dilihat pada diagram 

1 berikut. 

Diagram 1. Hasil Tes Kemampuan Menulis Teks Drama Siswa Siklus I 

 Nilai tersebut diperoleh dari hasil tes tertulis yang telah dilakukan pada 

akhir tindakan siklus I. Rincian hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 6 

berikut. 

Tabel 6. Hasil Tes Menulis Teks Drama Siswa Siklus I  

No. 

Aspek yang dinilai Skor 

Skor 
Jumlah Nilai 

1 2 3 4 5 

1 15 10 10 10 7 52 52 

2 15 15 15 15 7 67 67 

3 10 15 15 15 7 62 62 

4 20 15 15 15 7 72 72 

5 20 15 15 10 10 70 70 

6 20 20 15 15 10 80 80 

7 15 15 15 10 7 62 62 

8 15 20 10 15 7 67 67 

9 15 20 10 15 7 67 67 

10 20 15 15 10 7 67 67 

11 15 20 15 15 10 75 75 

12 20 20 15 15 7 77 77 

13 15 15 10 15 7 62 62 

14 15 20 15 10 5 65 65 
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15 20 15 15 10 7 67 67 

16 15 15 15 10 7 62 62 

17 15 15 15 15 5 65 65 

18 15 15 15 10 7 62 62 

19 10 10 10 15 7 52 52 

20 20 20 10 15 7 72 72 

21 15 15 15 15 7 67 67 

22 15 15 10 15 7 62 62 

23 20 15 15 10 10 70 70 

24 15 15 15 15 7 67 67 

25 15 15 15 15 7 67 67 

26 15 20 15 15 5 70 70 

27 15 20 10 15 10 70 70 

28 15 20 10 15 10 70 70 

29 20 15 15 15 7 72 72 

30 15 20 10 15 7 67 67 

31 20 20 15 15 10 80 80 

32 15 15 15 15 7 67 67 

33 20 20 15 15 10 80 80 

34 20 20 15 15 7 77 77 

35 15 15 15 10 7 62 62 

36 20 20 15 15 10 80 80 

37 20 20 15 15 10 80 80 

38 15 15 10 15 7 62 62 

39 15 15 15 15 7 67 67 

40 15 15 15 15 7 67 67 

41 20 15 15 15 7 72 72 

42 15 15 15 15 7 67 67 

43 10 15 15 15 7 62 62 

44 20 20 20 10 7 77 77 

45 15 15 15 15 7 67 67 

46 20 15 10 15 5 65 65 

Jumlah  760 765 635 635 344 3139 3139 

Rata-

rata  
16.52 16.63 13.80 13.80 7.48 68.24 68.24 

 

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa secara berurutan skor nilai rata-

rata siswa/ aspek yaitu: aspek pertama (alur) mencapai 16,52, aspek kedua 

(penokohan) mencapai 16,63, aspek ketiga (latar) mencapai 13,80, aspek keempat 
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(bahasa) mencapai 13,80, dan pada aspek yang kelima (tema) mencapai 7,48. 

secara keseluruhan jumlah nilai rata-rata siswa pada siklus I adalah 68, 24. 

 

4.1.1.2 Hasil Nontes 

Hasil penelitian nontes siklus I didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal (guru dan siswa), angket, dan dokumentasi foto. Berikut 

pemaparan data nontes tersebut. 

Kegiatan observasi sekaligus pengambilan data dilakukan selama proses 

pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan pada siswa dikelas IX B MTs AL-

MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal. Pengambilan data observasi ini bertujuan 

untuk mengetahui respon terhadap materi, pendekatan, dan media pembelajaran 

serta untuk mengetahui perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran yang 

didesain dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal siswa dan jurnal 

guru. Pengisian jurnal siswa dilaksanakan oleh siswa dikelas IX B MTs AL-

MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal. Sedangkan pengisian jurnal guru 

dilakukan oleh guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan siswa dan 

guru selama pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan berlangsung.  

Jurnal siswa berisi tentang ungkapan siswa selama pembelajaran menulis 

teks drama berlangsung. Jurnal siswa harus diisi oleh siswa tanpa kecuali. 
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Pengisian jurnal dilakukan diakhir jam pembelajaran menulis teks drama dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Pengisian jurnal siswa dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan guna memperbaiki pembelajaran 

selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih optimal. 

Jurnal siswa pada siklus I meliputi 3 pertanyaan dan pesan, yaitu: (1) 

Perasaan siswa saat menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan; (2)  Kesulitan siswa saat 

menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan; (3) Perasaan siswa terhadap hasil menulis teks drama 

yang telah dibuat; (4) Pesan atau saran siswa terhadap pembelajaran menulis teks 

drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

Pada saat pembagian jurnal, siswa merasa penasaran ingin segera 

mendapatkan lembar jurnal dan mengisinya. Hal ini dikarenakan sebelumnya 

siswa tidak pernah melakukan pengisian jurnal. Hasil jurnal siklus I yang telah 

diisi siswa dapat dilihat pada tabel 7  berikut: 

 Tabel 7. Jurnal siswa Siklus I 

No. Aspek Jurnal Jumlah siswa Persentase 

1 Kesan terhadap cara mengajar yang 

digunakan oleh guru 

- Senang 

- tidak senang 

 

32 

4 

 

69.57 

8.70 

2 Kesan terhadap teknik yang 

digunakan guru 

- senang 

- tidak senang 

 

 

32 

4 

 

69.57 

8.70 
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3 Kesan terhadap materi 

- menarik 

- tidak menarik 

 

31 

15 

 

67.39 

32.61 

4 Kesulitan dalam memahami 

- ada 

- tidak ada 

 

26 

20 

 

56.52 

43.48 

5 Pesan terhadap pembelajaran yang 

akan datang 

- perlu ditingkatkan  

- sering dilakukan 

 

 

18 

28 

 

 

39.13 

60.87 

 

Pesan dan saran yang diberikan oleh siswa untuk pembelajaran menulis 

teks drama pada pertemuan selanjutnya sangat bervariasi. Pada tabel 8 di bawah 

akan diperlihatkan beberapa saran yang direkomendasikan oleh beberapa siswa. 

Tabel 8. Pesan dan Saran Siswa terhadap Pembelajaran  

No. Saran dari Siswa Frekuensi Persentase 

1 Guru harus menerangkan secara jelas dan jangan 

terlalu cepat 
7 15.22 

2 Pembelajaran tetap menggunakan media VCD 

karena cukup membantu 
16 34.78 

3 Siswa diberikan tes yang lebih banyak 3 6.52 

4 Teks drama atau VCD drama harus lebih 

bervariasi 
18 39.13 

5 Teks drama atau VCD drama dipilih yang 

menarik 
2 4.35 

   

Berdasarkan hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa banyak siswa yang 

merespon dengan positif terhadap pembelajaran menulis teks drama melalui 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Pengisian jurnal guru dilakukan oleh guru. Jurnal guru ini berisi segala hal 

yang dirasakan guru selama pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang terdapat 
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dalam jurnal guru yaitu: (1) Partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran, (2) 

Tanggapan siswa terhadap pelaksanaan materi pembelajaran (positif/ negatif), (3) 

Situasi atau suasana kelas saat pembelajaran menulis drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, (4) Siswa sudah 

terampil menulis teks drama atau belum, (5) Respon aspek-aspek penilaian dalam 

menulis drama yang meliputi tema, penokohan, bahasa, latar, dan alur sudah baik 

atau belum, (6) Tanggapan siswa setelah pembelajaran selesai. 

Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang 

diamati peneliti selama pembelajaran menulis teks drama melalui pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, pada siklus I ini 

terlihat sebagian besar siswa cukup siap mengikuti pembelajaran menulis teks 

drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. Respon siswa terhadap pembelajaran menulis teks drama melalui 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan 

adalah baik sehingga membuat peneliti merasa cukup puas terhadap proses 

pembelajaran. 

Respon siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan, dalam hal ini 

adalah Rekaman berupa VCD drama cukup membuat siswa senang dan 

menyukainya. Meskipun demikian, masih ada juga siswa yang terlihat tidak 

memperhatikan dan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Siswa juga merespon 

secara positif terhadap pendekatan pembelajaran yang digunakan peneliti, yaitu 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Mereka aktif dalam melakukan diskusi dengan kelompok, dengan ini juga 
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diketahui bahwa siswa berminat mengikuti pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran menulis teks drama 

berlangsung dapat terkendali dengan baik, meskipun masih ada beberapa siswa 

yang membuat suasana kelas menjadi ramai. Namun, secara keseluruhan siswa 

sudah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran menulis teks drama dengan baik. 

Angket berisi tentang pendapat siswa selama pembelajaran menulis teks 

drama berlangsung. Angket ini harus diisi oleh siswa tanpa kecuali. Pengisian 

angket dilakukan diakhir pembelajaran menulis teks drama melalui pendekatan 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. Pengisian angket dilakukan seluruh 

siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD Kabupaten Kendal. Pengisian angket 

siswa dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran menulis teks drama melalui 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Tujuan diadakan angket adalah untuk mengetahui minat siswa terhadap 

pembelajaran dan untuk mengetahui efektivitas pendekatan dan media 

pembelajaran yang digunakan. 

Hasil jawaban siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat 

dilihat pada tabel 9 berikut. 
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Tabel 9. Hasil Jawaban Angket Siklus I 

No. Pertanyaan Frekuensi Presentase 

1 Menurut kamu, bagaimanakah 

pelajaran menulis drama itu? 

a. sangat sulit 

b. sulit 

c. sedang 

d. mudah  

 

 

8 

23 

15 

0 

 

 

17.39% 

50% 

32.61% 

0% 

2 Bagaimanakah perasaan kamu, 

saat menerima pelajaran menulis 

drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan? 

a. sangat senang 

b. senang 

c. tidak senang 

d. sangat tidak senang 

 

 

 

 

 

 

11 

35 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

23.91% 

76.09% 

0% 

0% 

3 Menurut kamu aspek penilaian apa 

dalam menulis yang paling sulit? 

a. Menentukan latar 

b. penokohan 

c. diksi (pilihan kata)/bahasa 

d. keutuhan alur 

 

 

 

7 

5 

8 

26 

 

 

 

15.22% 

10.87% 

17.39% 

56.52% 

4 Aspek penilaian apa dalam 

menulis yang menurut kamu 

paling mudah? 

a. menentukan tema 

b. penokohan 

 

 

 

40 

4 

 

 

 

86.96% 

8.70% 
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c. diksi (pilihan kata)/bahasa 

d. keutuhan alur 

2 

0 

4.35% 

0% 

5 Bagaimana hasil kegiatan menulis 

drama yang telah kamu lakukan? 

a. baik 

b. sedang 

c. cukup baik 

d. kurang baik. 

 

 

12 

32 

2 

0 

 

 

26.09% 

69.57% 

4.35% 

0% 

    

Pada siklus I, sasaran wawancara adalah dua siswa yang berkemampuan 

baik, dua siswa yang berkemampuan cukup, dua siswa yang berkemampuan 

kurang. Wawancara ini mencakup tujuh pertanyaan, yaitu: (1) apakah siswa 

berminat terhadap pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen inkuiri dan pemodelan, (2) apakah siswa senang dengan 

metode pembelajaran yang digunakan guru, (3) kesulitan-kesulitan apa yang 

dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran menulis teks drama, (4) apakah 

penyebab kesulitan yang dialami tersebut, (5) apakah pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan dapat membantu siswa dalam 

kegiatan menulis teks drama, (6) apakah manfaat yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, (7) bagaimana saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis teks drama pada pertemuan berikutnya. 

Pada awal pelaksanaan kegiatan wawancara, siswa merasa canggung dan 

kurang memahami tujuan diadakan kegiatan wawancara ini. Namun setelah 

mendapatkan penjelasan dari guru (peneliti), siswa dapat mengetahui dan 
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memahami tujuan kegiatan wawancara tersebut. Setelah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran menulis teks drama, 3 siswa menyatakan kurang jelas dan bingung 

dengan proses pembelajaran, sedangkan 3 siswa lainnya menyatakan cukup jelas. 

4 siswa menyatakan suka terhadap penyajian materi dengan VCD, sedangkan 2 

siswa lainnya menyatakan kurang suka karena belum mengerti maksud penyajian 

VCD yang diberikan. 

Siswa merasa pembelajaran menulis teks drama melalui pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan yang dilakukan 

guru ternyata memberikan manfaat bagi siswa, siswa terlihat senang dan antusias 

serta menikmati pembelajaran yang diberikan guru. Seperti yang diungkapkan 

keempat responden ini, mereka menyatakan bahwa melalui pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri dan pemodelan dapat lebih mudah 

memahami unsur-unsur intrinsik drama serta lebih mudah dalam memahami isi 

drama. Dalam kerjasama dengan anggota kelompok terjalin hubungan yang baik 

karena siswa dituntut untuk saling kerjasama dengan kompak agar dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik drama dengan tepat. Namun, satu siswa 

menyatakan ada salah satu temannya yang kurang kompak saat kerjasama dalam 

kelompok. 

Dua siswa mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa saat 

mengidentifikasi karakter tokoh, yaitu tokoh kurang jelas perwatakannya. 

Pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan 

sangat membantu siswa karena mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Hal ini 

dirasakan oleh keempat responden, mereka menyatakan bahwa pendekatan 
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kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan lebih mudah 

untuk dipahami daripada pendekatan atau teknik yang digunakan guru 

sebelumnya. 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap enam anak yaitu 2 siswa yang 

berperilaku baik, 2 siswa yang berperilaku biasa, dan 2 siswa yang berperilaku 

buruk, hanya 2 siswa yang berperilaku buruk yang merasa kurang suka mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan empat siswa lainnya sangat suka dan senang dengan 

pembelajaran menulis teks drama. Keempat siswa tersebut menyatakan suka 

mengikuti pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan karena tidak membosankan. 

Berdasarkan hasil wawancara juga dapat diketahui saran yang diberikan 

siswa untuk pembelajaran yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut. Waktu 

pembelajaran dirasakan kurang oleh siswa, sehingga mereka memberi saran agar 

alokasi waktu ditambah. Keterbatasan waktu tersebut harus disiasati dengan cara 

melakukan pembelajaran secara lebih efektif. Mereka juga memberikan saran 

kepada guru untuk lebih tegas kepada siswa agar tidak ramai sendiri atau 

menyepelekan guru sehingga tidak ada lagi yang membuat ramai di dalam kelas. 

 

4.1.2 Hasil Siklus II   

Tindakan siklus II dilaksanakan karena pada siklus I kemampuan menulis 

teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, 

dan pemodelan pada siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten 
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Kendal masih dalam kategori cukup. Selain itu, masih tampak beberapa perilaku 

negatif siswa yang muncul selama pembelajaran berlangsung. 

Penelitian siklus II ini dilakukan dengan rencana dan persiapan yang lebih 

matang dibandingkan dengan siklus I. Dengan adanya perbaikan-perbaikan dalam 

pembelajaran di siklus II ini, maka hasil penelitian yang berupa nilai tes 

kemampuan menulis teks drama mengalami peningkatan dari kategori cukup ke 

kategori baik. Meningkatnya nilai tes ini diikuti pula dengan adanya perubahan 

perilaku siswa. Siswa menjadi aktif dan kreatif serta lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan yang menggunakan media audio visual 

sebagai alat bantu belajar. Hasil selengkapnya pada siklus II mengenai tes dan 

nontes akan diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes  

Hasil tes kemampuan menulis teks drama pada siklus II ini merupakan 

data kedua setelah digunakan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan yang disertai dengan upaya perbaikan pembelajaran. 

Kriteria penilaian dalam siklus II ini masih tetap sama dengan siklus I, yaitu 

berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat. 

Tabel 10. Hasil Tes Kemampuan Menulis Teks Drama Siklus II 

 

No. 

 

Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

(r) 

Presentase 

(%) 

 Skor 

(n) 

Rata-rata 

(x) 

1 A 85 – 100 2 4.35 170  
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2 B 70 – 84 33 71.74 2486              3368 

X   =                  =  73.22 

               46 

 

Kategori nilai baik (B) 

3 C 55 – 69 11 23.91 712 

4 D 0 – 54 0 0 0 

 Jumlah 46 100 3368 

 

Data pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa tes kemampuan menulis 

teks drama siswa secara klasikal mencapai nilai rata-rata 73,22 yang masuk dalam 

kategori nilai baik. Dari hasil tersebut terlihat adanya kenaikan nilai sebesar 4.98. 

Peningkatan tersebut tergolong cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran pada siklus II ini berhasil optimal. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 2 siswa yang berhasil 

meraih nilai sangat baik. Jika dipersentasekan, siswa yang memperoleh nilai 

sangat baik adalah 4,98% dari 46 siswa. Siswa yang memperoleh nilai baik 

meningkat dari 18 siswa atau 39,13% pada siklus I, meningkat menjadi 33 atau 

71,74% pada siklus II. Kategori nilai cukup yang tadinya menduduki posisi paling 

tinggi dengan jumlah siswa yang mendapat nilai 55 – 69 sebanyak 26 siswa atau 

56,52% kini hanya terdapat 11 siswa atau 23,91% siswa yang memperoleh nilai 

pada kisaran tersebut dan sisanya adalah siswa yang mendapat nilai dalam 

kategori kurang yang pada siklus I sebanyak 2 siswa atau 4,35%, kini hanya 0 

atau 0%. 

Perolehan nilai siswa dari hasil tes siklus II tersebut dapat dilihat dari 

diagram 2 berikut. 
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Diagram 2. Nilai Tes Menulis Teks Drama Siswa Siklus II 

 

Nilai tersebut diperoleh dari hasil tes tertulis yang telah dilakukan pada 

akhir tindakan siklus I. Rincian hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 11 

berikut. 

Tabel 11. Hasil Tes Menulis Teks Drama Siswa Sklus II 

No. 

Aspek yang dinilai Skor 

Skor 
Jumlah Nilai 

1 2 3 4 5 

1 20 20 15 15 7 77 77 

2 20 20 15 15 10 80 80 

3 15 20 15 15 10 75 75 

4 20 15 15 15 7 72 72 

5 15 15 15 15 7 67 67 

6 20 20 15 15 7 77 77 

7 20 15 15 10 10 70 70 

8 15 20 15 10 3 63 63 

9 20 15 15 15 7 72 72 

10 20 20 15 15 10 80 80 

11 20 15 15 15 10 75 75 

12 15 15 15 15 3 63 63 

13 15 20 15 15 10 75 75 

14 15 15 10 15 7 62 62 

15 20 15 10 15 10 70 70 

16 20 15 15 15 7 77 77 

17 20 20 15 15 10 80 80 

18 25 20 15 15 10 85 85 

19 20 20 10 15 7 72 72 
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20 20 20 15 15 10 80 80 

21 15 15 15 15 7 67 67 

22 20 20 15 15 7 77 77 

23 20 15 15 15 7 72 72 

24 20 20 15 15 10 80 80 

25 15 20 15 15 10 75 75 

26 15 20 15 15 7 72 72 

27 20 20 15 15 10 80 80 

28 10 15 15 15 7 62 62 

29 15 20 10 15 10 70 70 

30 15 15 15 15 7 67 67 

31 20 25 15 15 10 85 85 

32 20 20 15 15 7 77 77 

33 15 20 15 15 10 75 75 

34 20 20 15 15 10 80 80 

35 10 15 15 15 7 62 62 

36 20 20 20 15 7 82 82 

37 15 20 15 15 10 75 75 

38 15 20 15 15 10 75 75 

39 20 15 15 10 10 70 70 

40 20 20 15 15 10 80 80 

41 20 15 15 10 7 67 67 

42 20 15 10 15 10 70 70 

43 15 15 15 15 7 67 67 

44 20 15 15 15 7 72 72 

45 10 15 15 10 10 60 60 

46 15 20 20 15 7 77 77 

Jumlah  815 825 675 665 383 3368 3368 

Rata-

rata  
17.72 17.93 14.67 14.46 8.33 73.22 73.22 

 

Dari tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa secara berurutan skor nilai 

rata-rata siswa per aspek pada siklus II yaitu: aspek pertama (alur) dari 16,52 

menjadi 17,72, aspek kedua (penokohan) dari 16,63 menjadi 17,93, aspek ketiga 

(latar) dari 13,80 menjadi 14,67, aspek keempat (bahasa) dari 13,80 menjadi 

14,46, dan pada aspek yang kelima (tema) dari 7,48 menjadi 8,33. Dari siklus I ke 

siklus II, nilai aspek secara keseluruhan mengalami peningkatan dan dapat 

diketahui pula bahwa jumlah nilai rata-rata siswa pada siklus II adalah 73,22. 
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4.1.2.2 Hasil Nontes 

Hasil penelitian nontes siklus I didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal (guru dan siswa), angket, dan dokumentasi foto. Berikut 

pemaparan data nontes tersebut. 

Kegiatan observasi sekaligus pengambilan data dilakukan selama proses 

pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan konstruktivisme, inkuiri, 

dan pemodelan pada siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten 

Kendal. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk mengetahui respon 

terhadap materi, pendekatan dan media pembelajaran serta untuk mengetahui 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran yang didesain dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal siswa dan jurnal 

guru. Pengisian jurnal siswa dilaksanakan oleh siswa dikelas IX B MTs AL-

MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal. Adapun pengisian jurnal guru dilakukan 

oleh guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan siswa dan guru selama 

pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan berlangsung.  

Jurnal siswa berisi tentang ungkapan siswa selama pembelajaran menulis 

teks drama berlangsung. Jurnal siswa harus diisi oleh siswa tanpa kecuali. 

Pengisian jurnal dilakukan diakhir jam pembelajaran menulis teks drama melalui 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Pengisian jurnal siswa dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 
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pembelajaran yang telah dilaksanakan guna memperbaiki pembelajaran 

selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih optimal. 

Jurnal siswa pada siklus I meliputi 3 pertanyaan dan pesan, yaitu: (1) 

Perasaan siswa saat menulis drama dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan?; (2)  Kesulitan siswa saat menulis 

drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan; (3) Perasaan siswa terhadap hasil menulis drama yang telah dibuat; 

(4) Pesan atau saran siswa terhadap pembelajaran menulis drama dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Hasil jurnal siklus I yang telah diisi siswa dapat dilihat pada tabel 12  

berikut: 

 Tabel 12. Jurnal siswa Siklus II 

No. Aspek Jurnal Jumlah siswa Presentase 

1 Kesan terhadap cara mengajar yang 

digunakan oleh guru 

- Senang 

- tidak senang 

 

42 

4 

 

91.30 

8.70 

2 Kesan terhadap teknik yang 

digunakan guru 

- senang 

- tidak senang 

 

 

46 

0 

 

100 

0 

3 Kesan terhadap materi 

- menarik 

- tidak menarik 

 

37 

9 

 

80.43 

19.57 

4 Kesulitan dalam memahami 

- ada 

- tidak ada 

 

12 

34 

 

26.09 

73.91 

 

5 Pesan terhadap pembelajaran yang 

akan datang 

- perlu ditingkatkan  

- sering dilakukan 

 

 

16 

30 

 

 

34.78 

65.22 
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Pesan dan saran yang diberikan oleh siswa untuk pembelajaran menulis 

teks drama pada pertemuan selanjutnya sangat bervariasi. Pada tabel 13 di bawah 

akan diperlihatkan beberapa saran yang direkomendasikan oleh beberapa siswa. 

Tabel 13. Pesan dan Saran Siswa terhadap Pembelajaran  

No. Saran dari Siswa Frekuensi Presentase 

1 Guru harus menerangkan secara jelas dan jangan 

terlalu cepat 
7 15.22 

2 Pembelajaran tetap menggunakan media VCD 

karena cukup membantu 
16 34.78 

3 Televisi harus lebih besar biar jelas 3 6.52 

4 Siswa diberikan tes yang lebih banyak 1 2.17 

5 Teks drama atau VCD drama harus lebih 

bervariasi 
15 32.61 

6 Teks drama atau VCD drama dipilih yang 

menarik 
4 8.70 

 

Berdasarkan hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa banyak siswa yang 

merespon dengan positif terhadap pembelajaran menulis teks drama dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Pengisian jurnal guru dilakukan oleh guru. Jurnal guru ini berisi segala hal 

yang dirasakan guru selama pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang terdapat 

dalam jurnal guru yaitu: (1) Partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran, (2) 

Tanggapan siswa terhadap pelaksanaan materi pembelajaran (positif/ negatif), (3) 

Situasi atau suasana kelas saat pembelajaran menulis teks drama dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, (4) 

Siswa sudah terampil menulis teks drama atau belum, (5) Respon aspek-aspek 
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penilaian dalam menulis teks drama yang meliputi tema, penokohan, bahasa, latar, 

dan alur sudah baik atau belum, (6) Tanggapan siswa setelah pembelajaran 

selesai. 

Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang 

diamati peneliti selama pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, pada siklus I ini 

terlihat sebagian besar siswa cukup siap mengikuti pembelajaran menulis teks 

drama melalui pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. Respon siswa terhadap pembelajaran menulis teks drama dengan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan 

adalah baik sehingga membuat peneliti merasa cukup puas terhadap proses 

pembelajaran. 

Respon siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan, dalam hal ini 

adalah Rekaman berupa VCD drama cukup membuat siswa senang dan 

menyukainya. Meskipun demikian, masih ada juga siswa yang terlihat tidak 

memperhatikan dan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Siswa juga merespon 

secara positif terhadap pendekatan pembelajaran yang digunakan peneliti, yaitu 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Mereka aktif dalam melakukan diskusi dengan kelompok, dengan ini juga 

diketahui bahwa siswa berminat mengikuti pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

Situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran menulis teks drama 

berlangsung dapat terkendali dengan baik, meskipun masih ada beberapa siswa 
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yang membuat suasana kelas menjadi ramai. Namun, secara keseluruhan siswa 

sudah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran menulis teks drama dengan baik. 

Angket berisi tentang pendapat siswa selama pembelajaran menulis teks 

drama berlangsung. Angket ini harus diisi oleh siswa tanpa kecuali. Pengisian 

angket dilakukan diakhir pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. Pengisian angket dilakukan seluruh 

siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal. Pengisian 

angket siswa dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran menulis teks drama 

melalui pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. Tujuan diadakan angket adalah untuk mengetahui minat siswa 

terhadap pembelajaran dan untuk mengetahui efektivitas pendekatan dan media 

pembelajaran yang digunakan. 

Hasil jawaban siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat 

dilihat pada tabel 14 berikut. 

Tabel 14. Hasil Jawaban Angket Siklus II 

No. Pertanyaan Frekuensi Persentase 

1 Menurut kamu, bagaimanakah 

pelajaran menulis drama itu? 

a. sangat sulit 

b. sulit 

c. sedang 

d. mudah  

 

 

0 

4 

30 

2 

 

 

0% 

8.70% 

65.22% 

4.35% 
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2 Bagaimanakah perasaan kamu, 

saat menerima pelajaran menulis 

drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan? 

a. sangat senang 

b. senang 

c. tidak senang 

d. sangat tidak senang 

 

 

 

 

 

 

28 

18 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

60.87% 

39.13% 

0% 

0% 

3 Menurut kamu aspek penilaian 

apa dalam menulis yang paling 

sulit? 

a. Menentukan latar 

b. penokohan 

c. diksi (pilihan kata)/bahasa 

d. keutuhan alur 

 

 

 

5 

4 

2 

35 

 

 

 

10.87% 

8.70% 

4.35% 

76.09% 

4 Aspek penilaian apa dalam 

menulis yang menurut kamu 

paling mudah? 

a. menentukan tema 

b. penokohan 

c. diksi (pilihan kata)/bahasa 

d. keutuhan alur 

 

 

 

42 

2 

2 

0 

 

 

 

91.30% 

4.35% 

4.35% 

0% 

5 Bagaimana hasil kegiatan menulis 

drama yang telah kamu lakukan? 

a. baik 

b. sedang 

c. cukup baik 

d. kurang baik. 

 

 

15 

29 

2 

0 

 

 

32.61% 

63.04% 

4.35% 

0% 
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   Pada siklus I, sasaran wawancara adalah dua siswa yang berkemampuan 

baik, dua siswa yang berkemampuan cukup, dua siswa yang berkemampuan 

kurang. Wawancara ini mencakup tujuh pertanyaan, yaitu: (1) apakah siswa 

berminat terhadap pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen inkuiri dan pemodelan, (2) apakah siswa senang dengan 

metode pembelajaran yang digunakan guru, (3) kesulitan-kesulitan apa yang 

dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran menulis teks drama, (4) apakah 

penyebab kesulitan yang dialami tersebut, (5) apakah pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan dapat membantu siswa dalam 

kegiatan menulis teks drama, (6) apakah manfaat yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, (7) bagaimana saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis teks drama pada pertemuan berikutnya. 

Pada awal pelaksanaan kegiatan wawancara, siswa merasa canggung dan 

kurang memahami tujuan diadakan kegiatan wawancara ini. Namun setelah 

mendapatkan penjelasan dari guru (peneliti), siswa dapat mengetahui dan 

memahami tujuan kegiatan wawancara tersebut. Setelah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran menulis teks drama, 3 siswa menyatakan kurang jelas dan bingung 

dengan proses pembelajaran, sedangkan 3 siswa lainnya menyatakan cukup jelas. 

4 siswa menyatakan suka terhadap penyajian materi dengan VCD, sedangkan 2 

siswa lainnya menyatakan kurang suka karena belum mengerti maksud penyajian 

VCD yang diberikan. 
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Siswa merasa pembelajaran menulis teks drama melalui pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan yang dilakukan 

guru ternyata memberikan manfaat bagi siswa, siswa terlihat senang dan antusias 

serta menikmati pembelajaran yang diberikan guru. Seperti yang diungkapkan 

keempat responden ini, mereka menyatakan bahwa melalui pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri dan pemodelan dapat lebih mudah 

memahami unsur-unsur intrinsik drama serta lebih mudah dalam memahami isi 

drama. Dalam kerjasama dengan anggota kelompok terjalin hubungan yang baik 

karena siswa dituntut untuk saling kerjasama dengan kompak agar dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik drama dengan tepat. Namun, satu siswa 

menyatakan ada salah satu temannya yang kurang kompak saat kerjasama dalam 

kelompok. 

Dua siswa mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa saat 

mengidentifikasi karakter tokoh, yaitu tokoh kurang jelas perwatakkannya. 

Pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan 

sangat membantu siswa karena mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Hal ini 

dirasakan oleh keempat responden, mereka menyatakan bahwa pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan lebih mudah 

untuk dipahami daripada pendekatan atau teknik yang digunakan guru 

sebelumnya. 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap enam anak yaitu 2 siswa yang 

berperilaku baik, 2 siswa yang berperilaku biasa, dan 2 siswa yang berperilaku 

buruk, hanya 2 siswa yang berperilaku buruk yang merasa kurang suka mengikuti 
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pembelajaran. Sedangkan empat siswa lainnya sangat suka dan senang dengan 

pembelajaran menulis teks drama. Keempat siswa tersebut menyatakan suka 

mengikuti pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan karena tidak membosankan. 

Berdasarkan hasil wawancara juga dapat diketahui saran yang diberikan 

siswa untuk pembelajaran yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut. Waktu 

pembelajaran dirasakan kurang oleh siswa, sehingga mereka memberi saran agar 

alokasi waktu ditambah. Keterbatasan waktu tersebut harus disiasati dengan cara 

melakukan pembelajaran secara lebih efektif. Mereka juga memberikan saran 

kepada guru untuk lebih tegas kepada siswa agar tidak ramai sendiri atau 

menyepelekan guru sehingga tidak ada lagi yang membuat ramai di dalam kelas. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas dua hal yaitu peningkatan 

keterampilan menulis teks drama dan perubahan tingkah laku siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Drama dengan Pendekatan 

Kontekstual, Inkuiri, dan Pemodelan 

Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan pada observasi awal dan 

wawancara terhadap guru dan beberapa siswa yang peneliti lakukan sebelum 

melaksanakan pembelajaran pada tiap siklus. Selain itu, pembahasan juga 

didasarkan pada hasil siklus I, dan hasil siklus II. Pembahasan hasil penelitian ini 
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meliputi hasil tes dan nontes. Pemerolehan hasil penelitian mengacu pada 

pemerolehan skor yang dicapai siswa ketika melakukan tes kemampuan menulis 

teks drama. Pembahasan hasil nontes berpedoman pada enam bentuk instrumen 

penelitian, yaitu (1) pedoman observasi, (2) jurnal, baik jurnal siswa maupun 

guru, (3) angket, (4) pedoman wawancara, (5) dokumentasi foto. 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, kemampuan siswa 

dalam menulis teks drama masih sangat rendah. Kemampuan menentukan 

penokohan, jenis dan bagian-bagian alur, serta ide kreatif dalam membuat sebuah 

teks drama masih sangat kurang, sehingga mereka merasa kesulitan dalam 

membuat teks drama yang menarik dan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa siswa, rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis teks drama tersebut disebabkan oleh pola 

pengajaran yang kurang tepat atau penggunaan pendekatan pembelajaran yang 

tidak sesuai sehingga siswa merasa tidak tertarik untuk mempelajari drama. Selain 

itu, rendahnya kemampuan siswa juga dipengaruhi oleh rendahnya minat baca 

siswa. Kebanyakan siswa lebih memilih bermain atau sekedar berbincang-bincang 

dengan rekannya daripada harus mengisi waktu luangnya untuk membaca. 

Ketidaktertarikan siswa dalam mempelajari drama tersebut mengakibatkan 

mereka tidak bersemangat dalam belajar sehingga hasil belajar mereka, terutama 

dalam menulis teks drama masih rendah. Selain itu, suasana gaduh juga tercipta 

ketika pembelajaran menulis teks drama di kelas. 

Dari 46 siswa di kelas tersebut terdapat 65,22% siswa atau 30 siswa yang 

nilainya masih di bawah rata-rata, sedangkan 34,78% siswa atau 16 siswa telah 
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mampu meraih nilai di atas batas minimal nilai ketuntasan belajar siswa. Adapun 

nilai rata-rata kelas adalah 67,37. dari kondisi kelas yang demikian, maka peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan 

tujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks drama serta merubah 

perilaku siswa menjadi lebih baik. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tindakan siklus I dan siklus II 

dengan melakukan pembelajaran menulis teks drama melalui pendekatan 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. Pada pembelajaran siklus I dan siklus II 

selalu diawali dengan melakukan apersepsi dengan menanyakan keadaan siswa 

dan memancing siswa dengan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi pembelajaran hari itu agar siswa selalu terlatih untuk berpikir. Kemudian 

guru menjelaskan segala kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Kegiatan inti 

pembelajaran diawali dengan penjelasan tentang pengertian dan unsur-unsur 

instrinsik drama yang sebelumnya guru telah membagikan buku pedoman belajar 

yang berisi tentang materi drama hasil rangkuman dari guru. Kemudian guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan menjelaskan kegiatan 

pembelajaran secara klasikal kemudian setelah siswa dapat memahami, mereka 

berkumpul dalam kelompok masing-masing. 

Dalam kegiatan kelompok ini siswa mulai bekerja sesuai tugasnya yaitu 

mengidentifikasi teks drama, kemudian melakukan wawancara dan observasi di 

dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah untuk menentukan 

karakter tokoh, setting, dan judul yang cocok sebagai bahan pembuatan teks 

drama. Kemudian masing-masing siswa membuat teks drama secara individu 
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dengan bahan yang telah dikumpulkan oleh kelompoknya masing-masing. Hasil 

dari kerja kelompok dan individu tersebut dikumpulkan dan dipilih salah satu teks 

drama terbaik. Kelompok lain memberikan tanggapan dari hasil karya kelompok 

yang sedang dinilai. Selanjutnya guru bersama siswa merefleksi pembelajaran hari 

itu. 

Hasil tes menulis teks drama kemudian direkap untuk mendapatkan hasil 

keseluruhan dari tes menulis teks drama. Hasil menulis teks drama tersebut dapat 

dilihat dari tabel 15 di bawah ini. 

Tabel 15. Hasil Tes Kemampuan Menulis Teks Drama Siklus I dan II 

No. Kategori 
Siklus I Siklus II Peningkatan 

Frekuensi  NA X Frekuensi  NA X  NA X 

1 A 0 0 0 2 170 85 170 85 

2 B 18 1344 74.66 33 2486 75.33 1142 0.67 

3 C 26 1691 65.04 11 712 64.73 - - 

4 D 2 104 52 0 0 0 - - 

 Jumlah 46 3129 68.24 46 3368 73.22 239 4.98 

   

Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes kemampuan menulis teks drama 

siklus I dan siklus II, dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang memperoleh nilai 

kategori A bertambah dari 0 siswa menjadi 2 siswa, sedangkan jumlah siswa yang 

memperoleh nilai kategori B mengalami kenaikan yang pesat yaitu sebesar 15 

siswa. Pada siklus I siswa yang memperoleh nilai kategori B hanya sejumlah 18 

siswa tetapi pada siklus II meningkat menjadi 33 siswa. Peningkatan frekuensi ini 

juga diikuti oleh peningkatan nilai rata-rata kelas untuk siswa yang mendapat 
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kategori nilai A yaitu peningkatan terjadi sebesar 85. Pada siklus I nilai rata-rata 

siswa adalah 85. 

Hasil tes menulis teks drama siklus I dengan nilai rata-rata klasikal 

mencapai 68,24 termasuk dalam kategori cukup karena berada pada rentang nilai 

55 – 69. Hasil tes menulis teks drama pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 73,22. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut 

termasuk dalam kategori baik yakni berada dalam rentang antara 70 – 84. 

pencapaian skor tersebut berarti sudah memenuhi bahkan melampaui target yang 

sudah ditetapkan. 

Kenaikan kemampuan siswa dalam menulis teks drama jika 

dipresentasikan adalah sebesar 36,96% Kenaikan tersebut terlihat dari 

kemampuan siswa pada siklus I hanya sebesar 39,13%, yaitu hanya terdapat 18 

siswa yang memperoleh nilai di atas batas ketuntasan belajar, yaitu 70. Adapun 28 

siswa lainnya belum lulus karena nilai yang diperoleh masih di bawah rata-rata. 

Hasil tes pada siklus II menunjukkan adanya perubahan yang sangat baik. Pada tes 

siklus II hanya ada 11 siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Hal tersebut 

berarti 76,09% siswa atau 35 siswa telah mencapai nilai di atas rata-rata kelas. 

Dengan demikian, tindakan siklus III tidak perlu dilakukan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks drama telah mengalami 

kenaikan sebesar 4,98 dari rata-rata pada siklus I sebesar 68,24 sehingga rata-rata 

kelas setelah dilakukan tindakan siklus II menjadi 73,22. 

Berdasarkan uraian tersebut telah terbukti bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan siswa dalam menulis teks drama setelah dilakukan pembelajaran 



 

 

105 

 

menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan mulai dari keadaan awal sampai siklus I. Adapun 

peningkatannya dapat dilihat melalui diagram 3 berikut. 

Diagram 3. Peningkatan Kemampuan Siswa 

 

Dari diagram 3 tersebut dapat diketahui kemampuan siswa dalam menulis 

teks drama pada keadaan awal sebesar 34,78% kemudian pada siklus I terjadi 

peningkatan sebesar 4,35% menjadi 39,13% dan pada siklus II terjadi peningkatan 

lagi sebesar 36,96%, yaitu kemampuan siswa menjadi 76,09%   

4.2.2 Perubahan Tingkah Laku Siswa 

Perilaku siswa dalam pembelajaran juga turut mempengaruhi kemampuan 

siswa. Perilaku siswa yang kurang baik ketika mengikuti pembelajaran seperti 

berbicara sendiri dengan teman sebangkunya, tidak memperhatikan penjelasan 

guru, dan yang melamun atau bahkan mengantuk. Selain itu masih ada siswa yang 
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kurang begitu bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan mengeluh saat 

diberikan tugas. 

Perilaku siswa yang kurang baik tersebut jelas akan mengganggu jalannya 

proses belajar mengajar. Perilaku negatif siswa seperti yang tampak pada gambar 

1  berikut ini mengakibatkan pembelajaran menulis teks drama kurang kondusif.  

 

Gambar 1 Perilaku Negatif Siswa saat Pembelajaran Siklus I 

 

Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat beberapa perilaku negatif yang 

ditunjukkan siswa, yaitu saat guru memberikan penjelasan, siswa belum 

bersemangat. Siswa merasa waktu yang diberikan guru untuk mengidentifikasi 

teks drama terlalu singkat sehingga masih ada beberapa siswa yang bertanya atau 

melihat pekerjaan teman sebangkunya. Saat guru merefleksi pembelajaran, ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran dan mengantuk. Jadi, 

perilaku negatif siswa harus diperbaiki lagi ke arah yang lebih baik. 
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Kondisi tersebut disebabkan oleh guru yang masih merupakan hal baru 

bagi siswa sehingga perlu adanya penyesuaian. Dalam kegiatan diskusi siswa juga 

banyak yang tidak aktif, pada saat berdiskusi kelompok siswa belum aktif dalam 

menuangkan idenya bersama temannya. Dari data yang diperoleh melalui 

wawancara dan jurnal, ternyata sebagian siswa masih mengalami kesulitan dan 

belum paham dalam menulis teks drama melalui pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. Hal ini merupakan hal yang 

wajar karena guru siswa sering menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

yang tradisional. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, angket, dan jurnal pada siklus I, 

perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa diantaranya adalah tidak menyimak 

pemodelan yang diberikan guru berupa VCD drama  dengan penuh perhatian 

seperti meremehkan kegiatan menyimak. Ini disebabkan siswa kurang mengetahui 

pentingnya pembelajaran menyimak sehingga berakibat pada kurangnya minat 

dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut 

guru berusaha memotivasi siswa dengan menanamkan pada siswa bahwa 

menyimak merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dan mendasar 

yang dapat berpengaruh terhadap pemahaman mata pelajaran yang lain. Meskipun 

masih terdapat siswa yang berperilaku negatif dalam mengikuti pembelajaran, 

namun pada dasarnya mereka senang dan tertarik terhadap pembelajaran menulis 

teks drama dengan pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, 

dan pemodelan.    
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Siswa sangat antusias dan senang dalam mengikuti pembelajaran menulis 

teks drama dan menurut mereka penggunaan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan sangat menyenangkan dan tidak 

membosankan, karena mereka dapat belajar mandiri dengan berwawancara, 

memahami karakter orang lain, dan keberanian untuk berbicara atau 

mengutarakan pendapat. Hal tersebut tercermin pada sikap siswa yang terlihat 

gembira seperti pada gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2 Sikap Siswa Ketika Mengikuti Pembelajaran Menulis Teks 

Drama Melalui Pendekatan Kontekstual Komponen 

Konstruktivisme, inkuiri, dan Pemodelan 
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Pada siklus I ini terdapat beberapa perilaku siswa yang terdeskripsikan 

melalui observasi. Selama pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, tidak semua 

siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal tersebut dapat peneliti 

mengerti karena pendekatan pembelajaran yang diterapkan merupakan hal baru 

bagi siswa sehingga perlu proses untuk menyesuaikannya. 

Perilaku siswa dalam mengikuti pelajaran dapat dilihat pada tabel 16 di 

bawah ini. 

Tabel 16. Perilaku Siswa selama Pembelajaran Siklus I 

No. Perilaku Siswa Frekuensi Persentase 

1 Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis drama. 

 

21 

 

45.65% 

2 Kemampuan siswa bertanya 

mengenai materi menulis drama 

dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

 

15 

 

 

32.61% 

3 Antusias siswa selama proses 

pembelajaran menulis drama 

dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

 

 

16 

 

 

 

34.78% 

4 Kerja sama siswa saat belajar 

berkelompok dan menulis 

drama dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

 

 

 

27 

 

 

 

58.70% 
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komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 
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5 Keseriusan siswa dalam menulis 

drama dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

 

18 

 

 

39.13% 

6 Antusias siswa saat menulis 

drama dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

 

18 

 

 

39.13% 

 

Data pada tabel 16 di atas menunjukkan bahwa keaktifan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran menulis teks drama melalui pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan dapat dikategorikan kurang 

karena belum ada setengah atau 50% dari siswa yang antusias untuk mengikuti 

pembelajaran melalui pendekatan tersebut. Siswa yang tampak aktif sebanyak 21 

orang atau sebesar 45,65%. Hal ini terjadi karena siswa merasa bahwa drama 

merupakan sesuatu yang membosankan dan sulit untuk dipelajari. 

Siswa yang bertanya mengenai materi dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan sebanyak 15 atau 32,61%. 

Jumlah tersebut masih sangat kecil sehingga perlu diadakan upaya perubahan 

perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Kecilnya perhatian siswa dengan 

pertanyaan yang diajukan disebabkan oleh siswa merasa asing dengan guru yang 

mengajar dan malu dengan teman-teman sekelasnya. Hal ini terjadi karena guru 
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yang mengajar pada pembelajaran menulis teks drama adalah peneliti dan bukan 

guru yang biasa mengajar mereka. 

Siswa yang bersemangat dan antusias selama proses pembelajaran sebesar 

34,78%. Pada pembelajaran siklus I ini masih terlihat beberapa siswa yang 

mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya dan tidak memperhatikan 

pelajaran. Sedangkan kerjasama siswa dalam berkelompok dan menulis teks 

drama mencapai 58,70%, yang terlihat ketika mereka berdiskusi untuk 

menentukan bahan-bahan pembuatan teks drama kelompok dan individu. 

Keseriusan dan antusias siswa saat menulis teks drama masing-masing 

39,13%, hal tersebut dapat terlihat ketika siswa melakukan wawancara dan 

observasi, banyak yang hanya duduk-duduk dan bahkan bersantai ria di mushola 

tanpa ada kagiatan atau diskusi untuk membuat teks drama. 

Dari hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa 

dalam pembelajaran masih perlu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Guru harus 

mengubah strategi pembelajaran agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

Selain sikap siswa yang kurang baik tersebut, masih ada lagi kekurangan 

yang terjadi pada siklus I, yaitu masih tampak beberapa siswa yang kurang serius 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ketika berwawancara, masih 

tampak beberapa siswa yang terlihat menganggur atau bersantai saja. Hal tersebut 

tampak pada gambar 4 berikut. 
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Gambar 4 Sikap Siswa Ketika Melakukan Tugas Berwawancara 

 

Kondisi pada siklus I merupakan permasalahan yang harus dicari 

solusinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti melakukan kembali rencana 

pembelajaran pada siklus II yang lebih baik. Pada pembelajaran siklus II juga 

merupakan pertimbangan pendapat dari siswa yang tercantum pada wawancara, 

jurnal, dan pengamatan guru. Dengan demikian, pembaharuan yang dilakukan 

antara lain guru memberikan motivasi kepada siswa, yaitu dengan membuat 

suasana pembelajaran menjadi lebih santai, menyenangkan, dan menjelaskan 
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kekurangan-kekurangan yang dilakukan siswa pada saat mengidentifikasi dan 

membuat teks drama. Pembaharuan ini meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis teks drama pada siklus II. Hal tersebut terbukti dari perilaku siswa yang 

tenang dan serius saat mengikuti pembelajaran seperti pada gambar 5 berikut. 

 

 

Gambar 5 Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

 

Pada siklus II, kegiatan pembelajaran masih tetap menggunakan 

pendekatan dan media pembelajaran yang sama, hanya saja strategi 
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pembelajarannya diubah dari pembelajaran yang terbatas menjadi lebih luas ruang 

lingkupnya. Jadi siswa lebih leluasa untuk menuangkan idenya tanpa harus 

terpatok pada tema yang ditentukan. 

Penekanan di siklus II ini lebih diutamakan pada proses pembelajaran 

yang merangsang siswa untuk lebih aktif dan terfokus pada pembelajaran. Melalui 

pembelajaran kelompok dan individu, siswa dapat aktif terlibat dalam kegiatan 

berdiskusi dan melatih individu untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tugas. 

Walaupun pada akhirnya masing-masing siswa harus mengerjakan tugasnya 

secara individu untuk melatih kemandirian dan mengasah kemampuannya dalam 

menulis teks drama. Hasil dari penerapan perbaikan-perbaikan pada siklus II ini 

ternyata berdampak positif dan cukup memuaskan. Ini dibuktikan dengan adanya 

perubahan perilaku siswa yang menggambarkan suasana yang kondusif. Siswa 

tampak siap dan bersemangat mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. Keadaan tersebut tercermin pada perilaku siswa seperti 

pada gambar 6 di bawah ini. 
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Gambar 6 Perilaku Siswa saat Berdiskusi Di Kelas 

Selain itu, siswa juga tampak lebih aktif dalam kegiatan berdiskusi dan 

aktif mengeluarkan pendapat maupun mengajukan pertanyaan. Dengan latihan, 

siswa semakin terlatih dan tidak dapat dipungkiri lagi kemampuan siswa dalam 

menulis teks drama akan semakin baik. Kenyataan ini telah dibuktikan pada hasil 

tes dari siklus I ke siklus II yang semakin meningkat. 

Pada siklus II ini terdapat beberapa perilaku siswa yang terdeskripsikan 

melalui observasi. Selama pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan, sudah tampak 

adanya perubahan perilaku positif siswa dalam pembelajaran meskipun tidak 

semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal tersebut merupakan bukti 

perbaikan dari proses tindakan dari siklus I ke siklus II. 
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Perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari tabel 17 di 

bawah ini. 

Tabel 17. Perilaku Siswa selama Pembelajaran Siklus II  

No. Perilaku Siswa Frekuensi Persentase 

1 Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis drama. 

 

30 

 

65.22% 

2 Kemampuan siswa bertanya 

mengenai materi menulis drama 

dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

 

25 

 

 

54.35% 

3 Antusias siswa selama proses 

pembelajaran menulis drama 

dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

 

 

28 

 

 

 

60.87% 

4 Kerja sama siswa saat belajar 

berkelompok dan menulis 

drama dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

 

 

35 

 

 

 

76.09% 

5 Keseriusan siswa dalam menulis 

drama dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

 

26 

 

 

56.52% 

6 Antusias siswa saat menulis   
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drama dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, 

inkuiri, dan pemodelan. 

 

24 

 

52.17% 

 

Data pada tabel 17 di atas menunjukkan bahwa keaktifan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran menulis teks drama dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan dapat dikategorikan baik 

karena lebih dari setengah atau 50% dari siswa yang antusias untuk mengikuti 

pembelajaran melalui pendekatan tersebut. Siswa yang tampak aktif yang tadinya 

pada siklus I sebanyak 21 orang atau sebesar 45,65% meningkat sebesar sembilan 

orang menjadi 30 siswa atau 65,22%.  

Siswa yang bertanya mengenai materi dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan sebanyak 25 atau 54,35%. 

Jumlah tersebut merupakan suatu peningkatan yang sangat baik. Hal ini 

membuktikan bahwa adanya perubahan cara mengajar guru sehingga mampu 

menarik perhatian dan keberanian siswa untuk bertanya atau menanggapi 

pertanyaan dari guru atau temannya.  

Siswa yang bersemangat dan antusias selama proses pembelajaran sebesar 

60,87%. Pada pembelajaran siklus II sudah tidak terlihat siswa yang mengobrol 

sendiri dengan teman sebangkunya atau tidak memperhatikan pelajaran. 

Sedangkan kerjasama siswa dalam berkelompok dan menulis teks drama 

mencapai 76,09%, yang terlihat ketika mereka aktif berdiskusi untuk menentukan 

bahan-bahan pembuatan teks drama kelompok dan individu. 
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Keseriusan dan antusias siswa saat menulis teks drama masing-masing 

56,52% dan 52,17%, hal tersebut dapat terlihat ketika siswa aktif melakukan 

wawancara dengan guru, teman, atau kerabatnya dan dapat dibuktikan dengan 

adanya lembar wawancara yang telah dilakukan untuk membuat teks drama. Hal 

ini juga sangat berbeda dengan situasi kelas pada tindakan I sehingga dapat 

dikatakan terjadi perubahan sikap yang baik oleh siswa selama pembelajaran 

berlangsung.  

Hasil observasi tersebut membuktikan bahwa perilaku siswa dalam 

pembelajaran sudah sangat baik. Berdasarkan hasil observasi, secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa perilaku negatif siswa sudah banyak mengalami 

perubahan menuju perilaku positif. Sebagian besar siswa sudah mampu mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Peningkatan perilaku siswa ini merupakan hal yang 

sangat mendukung peningkatan keterampilan siswa dalam menulis teks drama, 

sehingga pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan dapat mengarahkan siswa pada perilaku positif.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan siswa kelas XI IPA 1 SMA PGRI Slawi Kabupaten 

Tegal dalam menulis teks drama. Selain itu, kualitas, kreativitas, dan kerjasama 

siswa juga semakin baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini, 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam menulis teks drama pada siswa 

kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal mulai dari 

keadaan awal, siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata siswa meningkat dari 67,37 

menjadi 68,24. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan sebesar 0,87 dan pada 

tindakan selanjutnya terjadi kenaikan lagi sebesar 4,98 dari rata-rata pada 

siklus I sebesar 68,24 menjadi 73,22 pada siklus II. Sebelum diadakan 

kegiatan siklus I dan siklus II, siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata 

hanya 16 atau 34,78%, namun setelah diadakan kegiatan pembelajaran siklus 

I, siswa yang telah mencapai nilai di atas rata-rata pada siklus I sebanyak  18 

siswa atau 39,13%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,35% 

dan pada siklus II meningkat lagi menjadi  76,09% atau 35 siswa. Keadaan 

tersebut menggambarkan adanya kenaikan kemampuan siswa sebesar 36,96%. 

2. Perilaku siswa kelas IX B MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

setelah mengikuti pembelajaran kemampuan menulis teks drama melalui 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan 

menunjukkan adanya perubahan ke arah positif. Perubahan tersebut dibuktikan 

dari hasil data nontes yang meliputi observasi, wawancara, jurnal, angket, dan 
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dokumentasi. Sikap atau perilaku siswa mengalami perubahan dari perilaku 

yang negatif berubah menjadi positif. Kesiapan siswa untuk menerima 

pelajaran belum terlihat pada siklus I, siswa masih ada yang memperlihatkan 

perilaku negatif, seperti berbicara sendiri dengan temannya, dan tidak 

bersemangat dalam pembelajaran telah berubah. Pada siklus II, mereka sudah 

siap menerima pelajaran, bahkan siswa sudah aktif bertanya dan semakin 

bersemangat serta senang saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, mereka 

terlihat antusias dan menikmati proses pembelajaran serta tugas-tugas yang 

diberikan dapat dikerjakan dan dilaksanakan dengan baik. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan pada simpulan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Para guru hendaknya menggunakan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran menulis teks drama sebagai alternatif dalam pembelajaran 

menulis teks drama karena telah terbukti mampu meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami unsur-unsur intrinsik drama pada siswa kelas IX B 

MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal dan merubah perilaku siswa 

ke arah positif. 

2. Para guru yang akan menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran 

hendaknya didesain dengan pembelajaran kelompok dan individu. 
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Lampiran  1 

 

                       RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

                                                  (RPP) 

   TAHUN PELAJARAN : 2010/2011  

 

 

 

(Tindakan Kelas Siklus I) 

SATUAN PENDIDIKAN   : MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

MATA PELAJARAN          : Bahasa Indonesia 

KELAS/SEMESTER           : IX/2 

ALOKASI WAKTU            : 2 x 45 menit 

PERTEMUAN                     : ke 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

      16. Menulis Teks Drama. 

B. KOMPETENSI DASAR 

      16.1. Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog teks drama. 

C. INDIKATOR 

      Menulis Teks drama dengan menngunakan bahasa yang sesuai untuk : 

a. Mengidentifikasikan tema, penokohan, latar, alur, dan bahasa pada teks 

drama yang dibaca. 

b. Mendeskripsikan karakter tokoh melalui dialog dalam drama. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

      1. Menulis teks drama. 

      2. Unsur-unsur drama (tema, penokohan,latar, alur dan bahasa). 

E. Pendekatan, Strategi, dan Metode 

     1. Pendekatan : Kontekstual 

     2. Strategi       : Konstruktivisme 

     3. Metode       : Pemodelan dan penemuan terbimbing melalui diskusi 

                              kelompok kecil. 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

 

    Langkah-langkah kegiatan pembelajaran : 

Tahap Pengalaman Mengajar Pengalaman Belajar Metode Waktu 

1.Apersepsi Pendahuluan 

- Guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai: keterampilan menulis teks 

drama. 

 

- Tanya jawab tentang manfaat menulis 

teks drama bagi kehidupan. 

 

Siswa mendengarkan 

 

 

Siswa menyampaikan 

manfaat menulis teks 

drama 

 

Ceramah 

 

 

Tanya 

jawab 

 

     5  
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- Guru bertanya tentang pengalaman teks 

drama 

2.Eksplorasi Kegiatan Inti 

- Guru menyediakan buku pedoman 

belajar, teks, dan VCD drama karya 

siswa/guru yang terpilih. 

 

- Guru memberikan teks drama dan 

memutarkan VCD drama karya 

siswa/guru yang terpilih. 

 

- Guru memotivasi siswa dengan tanya 

jawab tentang menulis teks drama. 

 

 

- Guru meminta siswa membaca teks 

drama untuk diobservasi dan menemukan 

unsur-unsur drama yang perlu 

dipersiapkan sebagai bahan menulis teks 

drama. 

- Guru meminta siswa untuk 

mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah dalam bentuk pertanyaan 

berkaitan dengan materi. 

 

Siswa menempatkan diri 

untuk menyimak, 

menyaksikan dan 

mencermati teks drama 

dan tayangan VCD drama. 

Siswa menyimak, 

menyaksikan, dan 

mencermati tayangan 

VCD drama. 

Siswa mencari/menggali 

informasi dari buku teks 

dan tayangan VCD tentang 

aspek tema, penokohan, 

latar, alur dan bahasa. 

Siswa membaca teks 

drama yang telah diberikan 

 

 

Siswa mengidentifikasi 

dan merumuskan masalah 

dalam bentuk pertanyaan 

berkaitan dengan materi. 

Pemodelan: 

-Teks 

drama 

-VCD 

pementasan 

drama 

-Buku 

pedoman 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

    

    20 

 3. Diskusi 

dan 

penjelasan 

konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan kelompok, langkah-

langkah: 

1. Guru membagi kelompok, 

masing-masing 4-5 siswa. 

2. Guru meminta siswa menyiapkan 

bahan-bahan teks drama melalui 

penelitian/observasi kelompok. 

 

 

 

3. Guru meminta siswa untuk 

menyusun hipotesa berkaitan 

dengan materi yang diajarkan. 

 

4. Guru memberi tugas individual 

 

- Siswa menempatkan diri 

dalam posisi berdiskusi. 

- Siswa berkelompok 

melakukan 

penelitian/observasiuntuk 

mempersiapkan bahan-

bahan teks drama. 

- Membahas hasil 

observasi dan memberikan 

penjelasan. 

- Siswa menyusun 

hipotesa berkaitan dengan 

materi. 

- Siswa secara individu 

menulis teks drama. 

 

-Diskusi 

-LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pemberian 

tugas 

 

   25 
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teks drama berdasarkan hasi 

observasi. 

4. Aplikasi 

dan 

pengemban

gan 

 

- Guru membimbing siswa dalam 

membuat teks drama. 

- Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi pokok 

untuk membuktikan hipotesa. 

   

   30 

5.Penutup 

 

 

 

 

 

- Guru bersama siswa melakukan 

penilaian. 

 

- Guru meminta siswa agar 

mengumpulkan hasil karyanya 

(dapat dipajang di papan tulis) 

 

Siswa menilai karyanya 

sendiri. 

Siswa dibantu guru 

membuat kesimpulan atas 

materi pokok sebagai 

pembuktian hipotesa. 

Siswa mengumpulkan 

karya siswa/memajang 

karyanya. 

Pedoman 

penilaian 

Pedoman 

penilaian 

  

  10 

 

 

     90 

 

G. PENILAIAN    

Jenis tagihan        : Produk 

Teknik                  :  Non tes 

Bentuk instrumen : Unjuk kerja (performent) 

Keterangan aspek yang dinilai : 

1. Alur 

2. Penokohan 

3. Latar 

4. Bahasa 

5. Tema 

 



 

 

 

127 

 Kriteria Penilaian Teks Drama 

Aspek Penilaian Skor Kriteria Kategori 

Alur 25 

 

20 

15 

10 

Alur yang digunakan sangat 

mendukung adanya konflik. 

Alur yang digunakan mendukung 

adanya konflik. 

Alur yang digunakan cukup 

mendukung adanya konflik. 

Alur yang digunakan kurang 

mendukung adanya konflik. 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang  

Penokohan 25 

20 

15 

10 

Penggambaran karakter tokoh sangat 

jelas. 

Penggambaran karakter tokoh jelas. 

Penggambaran karakter tokoh cukup 

jelas. 

Penggambaran karakter tokoh kurang 

jelas. 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang 
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Latar   

 

 

 

 

 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan 

suasana dengan sangat jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan 

suasana dengan jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan 

suasana dengan cukup jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan 

suasana dengan kurang jelas. 

 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang  

 

Bahasa 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Bahasa yang digunakan sangat sesuai 

untuk tiap-tiap karakter tokoh yang 

berbeda.  

Bahasa yang digunakan sesuai untuk 

tiap-tiap karakter tokoh yang berbeda.  

Bahasa yang digunakan cukup sesuai 

untuk tiap-tiap karakter tokoh yang 

berbeda.  

Bahasa yang digunakan kurang sesuai 

untuk tiap-tiap karakter tokoh yang 

berbeda. 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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Tema 10 

 

7 

5 

 

        3 

 

 Tema sangat relevan dengan 

kehidupan sehari-hari dan keperluan 

pementasan. 

Tema relevan dengan kehidupan 

sehari-hari dan keperluan 

pementasan. 

Tema cukup relevan dengan 

kehidupan sehari-hari dan keperluan 

pementasan. 

Tema kurang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari dan keperluan 

pementasan. 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

 

NA  = ( Jumlah Skor Siswa ) X 100 

                   Skor Maksimal 

 

 

Penilaian Keterampilan Menulis Teks Drama 

No Kategori Nilai 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85 – 100 

70 – 84 

55 – 69 

0 – 54 
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H. MEDIA 

1. Teks drama 

2. VCD Drama 

3.Lembar diskusi 

I. SUMBER BELAJAR 

 

1. Ari Konoysan.2007.Jadi penulis fiksi? Gampang kok !. Yogyakarta: Andi 

2. LKS menulis teks drama 

3. Model atau contoh teks drama karya siswa MTs AL-MASYHUD Weleri, teks 

drama sastrawan, teks drama karya guru. 
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Lampiran  2 

 

                       RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

                                                  (RPP) 

   TAHUN PELAJARAN : 2010/2011  

 

 

 

(Tindakan Kelas Siklus II) 

SATUAN PENDIDIKAN   :  MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

MATA PELAJARAN         :  Bahasa Indonesia 

KELAS/SEMESTER          :  IX/2 

ALOKASI WAKTU           : 2 x 45 menit 

PERTEMUAN                    :  ke 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

      16. Menulis Teks Drama. 

B. KOMPETENSI DASAR 

      16.1. Mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog teks drama. 

C. INDIKATOR 

      Menulis Teks drama dengan menngunakan bahasa yang sesuai untuk : 

a. Mengidentifikasikan alur, penokohan, latar, bahasa dan tema pada teks 

drama yang dibaca. 

b. Mendeskripsikan karakter tokoh melalui dialog dalam drama. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

      1. Menulis teks drama. 

      2. Unsur-unsur drama (alur, penokohan,latar, bahasa dan tema). 

E. Pendekatan, Strategi, dan Metode 

     1. Pendekatan : Kontekstual 

     2. Strategi       : Konstruktivisme 

     3. Metode       : Pemodelan dan penemuan terbimbing melalui diskusi 

                              kelompok kecil. 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

    Langkah-langkah kegiatan pembelajaran : 

Tahap Pengalaman Mengajar Pengalaman Belajar Metode         Waktu 

1.Apersepsi Pendahuluan 

- Guru melanjutkan materi yang 

diberikan sebelumnya. 

- Tanya jawab tentang materi teks drama 

yang diberikan sebelumnya. 

 

Siswa mendengarkan. 

 

Siswa menanggapi dan 

menjawab pertanyaan dari 

guru. 

 

Ceramah 

 

 

Tanya 

jawab 

 

     5  

2.Eksplorasi Kegiatan Inti  Pemodelan:     
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- Guru menyediakan buku pedoman 

belajar, teks, dan VCD drama karya 

siswa/guru yang terpilih. 

 

- Guru memberikan teks drama dan 

memutarkan VCD drama karya 

siswa/guru yang terpilih. 

 

- Guru memotivasi siswa dengan tanya 

jawab tentang menulis teks drama. 

 

 

- Guru meminta siswa membaca teks 

drama untuk diobservasi dan menemukan 

unsur-unsur drama yang perlu 

dipersiapkan sebagai bahan menulis teks 

drama. 

- Guru meminta siswa untuk 

mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah dalam bentuk pertanyaan 

berkaitan dengan materi. 

 

Siswa menempatkan diri 

untuk menyimak, 

menyaksikan dan 

mencermati teks drama 

dan tayangan VCD drama. 

Siswa menyimak, 

menyaksikan, dan 

mencermati tayangan 

VCD drama. 

Siswa mencari/menggali 

informasi dari buku teks 

dan tayangan VCD tentang 

aspek tema, penokohan, 

latar, alur dan bahasa. 

Siswa membaca teks 

drama yang telah diberikan 

 

 

Siswa mengidentifikasi 

dan merumuskan masalah 

dalam bentuk pertanyaan 

berkaitan dengan materi. 

-Teks 

drama 

-VCD 

pementasan 

drama 

-Buku 

pedoman 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

    20 

 3. Diskusi 

dan 

penjelasan 

konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan kelompok, langkah-

langkah: 

1.Guru membagi kelompok, masing-

masing 4-5 siswa. 

2.Guru meminta siswa menyiapkan 

bahan-bahan teks drama melalui 

penelitian/observasi kelompok. 

 

3.Guru meminta siswa untuk menyusun 

hipotes berkaitan dengan materi yang 

diajarkan. 

 

4.Guru memberi tugas individual teks 

drama berdasarkan hasi observasi. 

 

- Siswa menempatkan diri 

dalam posisi berdiskusi. 

- Siswa berkelompok 

melakukan 

penelitian/observasiuntuk 

mempersiapkan bahan-

bahan teks drama. 

- Membahas hasil 

observasi dan memberikan 

penjelasan. 

- Siswa menyusun 

hipotesa berkaitan dengan 

materi. 

- Siswa secara individu 

menulis teks drama. 

 

-Diskusi 

-LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pemberian 

tugas 

 

   25 
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4. Aplikasi 

dan 

pengemban

gan 

 

 

 

- Guru membimbing siswa dalam 

membuat teks drama. 

- Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi pokok 

untuk membuktikan hipotesis. 

   

   30 

5.Penutup 

 

 

 

 

 

- Guru bersama siswa melakukan 

penilaian. 

 

- Guru meminta siswa agar 

mengumpulkan hasil karyanya 

(dapat dipajang di papan tulis) 

 

Siswa menilai karyanya 

sendiri. 

Siswa dibantu guru 

membuat kesimpulan atas 

materi pokok sebagai 

pembuktian hipotesa. 

Siswa mengumpulkan 

karya siswa/memajang 

karyanya. 

Pedoman 

penilaian 

Pedoman 

penilaian 

  

  10 

 

 

     90 

 

G. PENILAIAN    

Jenis tagihan        : Produk 

Teknik                  : Non tes 

Bentuk instrumen : Unjuk kerja (performent) 

Keterangan aspek yang dinilai : 

1. Alur 

2. Penokohan 

3. Latar 

4. Bahasa 

5. Tema 
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 Kriteria Penilaian Teks Drama 

Aspek Penilaian Skor Kriteria Kategori 

Alur 25 

 

20 

 

15 

10 

Alur yang digunakan sangat 

mendukung adanya konflik. 

Alur yang digunakan mendukung 

adanya konflik. 

Alur yang digunakan cukup 

mendukung adanya konflik. 

Alur yang digunakan kurang 

mendukung adanya konflik. 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang  

Penokohan 25 

20 

15 

10 

Penggambaran karakter tokoh sangat 

jelas. 

Penggambaran karakter tokoh jelas. 

Penggambaran karakter tokoh cukup 

jelas. 

Penggambaran karakter tokoh kurang 

jelas. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang 
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Latar   

 

 

 

 

 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan 

suasana dengan sangat jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan 

suasana dengan jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan 

suasana dengan cukup jelas dan tepat. 

Deskripsi latar waktu, tempat, dan 

suasana dengan kurang jelas. 

 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang  

 

Bahasa 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Bahasa yang digunakan sangat sesuai 

untuk tiap-tiap karakter tokoh yang 

berbeda.  

Bahasa yang digunakan sesuai untuk 

tiap-tiap karakter tokoh yang berbeda.  

Bahasa yang digunakan cukup sesuai 

untuk tiap-tiap karakter tokoh yang 

berbeda.  

Bahasa yang digunakan kurang sesuai 

untuk tiap-tiap karakter tokoh yang 

berbeda. 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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Tema 10 

 

7 

5 

 

        3 

 

 Tema sangat relevan dengan 

kehidupan sehari-hari dan keperluan 

pementasan. 

Tema relevan dengan kehidupan 

sehari-hari dan keperluan 

pementasan. 

Tema cukup relevan dengan 

kehidupan sehari-hari dan keperluan 

pementasan. 

Tema kurang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari dan keperluan 

pementasan. 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

 

NA  = ( Jumlah Skor Siswa ) X 100 

                   Skor Maksimal 
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Penilaian Keterampilan Menulis Teks Drama 

No Kategori Nilai 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85 – 100 

70 – 84 

55 – 69 

0 – 54 

 

H. MEDIA 

1. Teks drama 

2. VCD Drama 

3.Lembar diskusi 

 

 

 

I. SUMBER BELAJAR 

 

1. Ari Konoysan.2007.Jadi penulis fiksi? Gampang kok !. Yogyakarta: Andi 

2. LKS menulis teks drama 

3. Model atau contoh teks drama karya siswa MTs AL-MASYHUD Weleri, teks 

drama sastrawan, teks drama karya guru. 
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Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI 

Observasi terhadap responden dari pandangan peneliti 

Berilah tanda chek (  ) pada setiap aspek yang dilakukan oleh responden! 

No. 

Respond

en 

Aspek yang di Nilai Keterangan 

 1 2 3 4 5 6  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Keaktifan dalam mengikuti 

pembelajaran menulis drama. 

2. Kemampuan siswa bertanya 

mengenai materi menulis drama 

dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, 

dan pemodelan. 

3. Antusias siswa selama proses 

pembelajaran menulis drama 

dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

4. Kerjasama siswa saat belajar 

berkelompok dan menulis drama 

dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

5. Keseriusan siswa dalam menulis  

drama    dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 
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6. Antusias siswa saat menulis drama 

drama    dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

 

 

Keterangan :  = melakukan                                              -  = tidak melakukan 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI 

Observasi terhadap responden dari pandangan peneliti 

Berilah tanda chek (  ) pada setiap aspek yang dilakukan oleh responden! 

No. 

Respond

en 

Aspek yang di Nilai Keterangan 

 1 2 3 4 5 6  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Keaktifan dalam mengikuti 

pembelajaran menulis drama. 

2. Kemampuan siswa bertanya 

mengenai materi menulis drama 

dengan pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme, inkuiri, 

dan pemodelan. 

3. Antusias siswa selama proses 

pembelajaran menulis drama 

dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 
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pemodelan. 

4. Kerjasama siswa saat belajar 

berkelompok dan menulis drama 

dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

5. Keseriusan siswa dalam menulis  

drama    dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

6. Antusias siswa saat menulis drama 

drama    dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, inkuiri, dan 

pemodelan. 

 

 

Keterangan : = melakukan                                            -  = tidak melakukan 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR SOAL 

Berdasarkan bahan-bahan atau materi yang telah ditemukan oleh kelompokmu 

(observasi dan wawancara) 

 Secara individu buatlah suatu karya sastrateks drama dengan memilih tema 

dari masalah sehari-hari yang kalian alami! 
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Lampiran 6 

 

SIKLUS I 

JURNAL SISWA 

Nama Siswa              : ............................................................................. 

Nomer Absen            : .............................................................................. 

Kelas                         : .............................................................................. 

Tempat                      : MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

Hari / tanggal            : .............................................................................. 

Waktu                       : .............................................................................. 

 

Jurnal siswa berisi tentang kesan dan pesan siswa setelah selesai proses 

pembelajaran. 

 

Kesan: 

1. Perasaan siswa saat menulis drama dengan pendekatan kontekstual 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

2. Kesulitan siswa saat menulis drama dengan pendekatan kontekstual 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

3. Perasaan siswa terhadap hasil menulis drama yang telah dibuat. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Pesan: 

Pesan atau saran siswa terhadap pembelajaran menulis drama dengan pendekatan 

kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 7 

 

SIKLUS II 

JURNAL SISWA 

Nama Siswa              : ............................................................................. 

Nomer Absen            : .............................................................................. 

Kelas                         : .............................................................................. 

Tempat                      : MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

Hari / tanggal            : .............................................................................. 

Waktu                       : .............................................................................. 

 

Jurnal siswa berisi tentang kesan dan pesan siswa setelah selesai proses 

pembelajaran. 

 

Kesan: 

1. Perasaan siswa saat menulis drama dengan pendekatan kontekstual 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

2. Kesulitan siswa saat menulis drama dengan pendekatan kontekstual 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

3. Perasaan siswa terhadap hasil menulis drama yang telah dibuat. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Pesan: 

Pesan atau saran siswa terhadap pembelajaran menulis drama dengan pendekatan 

kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 8 

 

SIKLUS I 

JURNAL GURU 

 

 

Pengampuh                        : 

Sekolah                              : 

Kelas / Semester                :   

Tanggal pembelajaran       : 

Tema / subtema                 : 

 

Jurnal guru berisi tentang uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat 

ditangkap oleh guru pengampu, tentang :  

 

1. Partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

2. Tanggapan siswa terhadap pelaksanaan materi pembelajaran (positif/ negatif) : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

3. Situasi atau suasana kelas saat pembelajaran menulis drama  dengan 

pendekatan kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

4.Siswa sudah terampil menulis drama atau belum: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

5.Respon aspek-aspek penilaian dalam menulis drama yang meliputi tema, 

penokohan,latar, alur dan bahasa sudah baik atau belum : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 9 

 

SIKLUS II 

JURNAL GURU 

 

 

Pengampuh                        : 

Sekolah                              : 

Kelas / Semester                :   

Tanggal pembelajaran       : 

Tema / subtema                 : 

 

Jurnal guru berisi tentang uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat 

ditangkap oleh guru pengampu, tentang :  

 

1.Partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

2. Tanggapan siswa terhadap pelaksanaan materi pembelajaran (positif/ negatif) : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

3. Situasi atau suasana kelas saat pembelajaran menulis drama  dengan 

pendekatan kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

4.Siswa sudah terampil menulis drama atau belum: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

5.Respon aspek-aspek penilaian dalam menulis drama yang meliputi tema, 

penokohan,latar, alur dan bahasa sudah baik atau belum : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 10 

SIKLUS I 

ANGKET SISWA 

Nama Siswa              : ............................................................................. 

Nomer Absen            : .............................................................................. 

Kelas                         : .............................................................................. 

Tempat                      : MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

Hari / tanggal            : .............................................................................. 

Waktu                       : .............................................................................. 

 

Jawablah pertayaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan 

yang menurut kamu benar! 

1.Menurut kamu, bagaimanakah pelajaran menulis drama itu? 

a. sangat sulit 

b. senang 

c. sedang 

d. mudah 

2.Bagaimanakah perasaan kamu, saat menerima pelajaran menulis drama  dengan 

pendekatan kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan? 

a. sangat senang 

b. senang 

c. tidak senang 

d. sangat tidak senang 

3. Menurut kamu aspek penilaian apa dalam menulis yang paling sulit? 

a. menentukan tema 

b. penokohan 

c. diksi (pilihan kata) atau bahasa 

d. keutuhan alur 

4.Aspek penilaian apa dalam menulis yang kamu paling mudah? 

a. menentukan tema  

b.penokohan 

c. diksi (pilihan kata) atau bahasa 

d. keutuhan alur 

5.Bagaimanakah hasil kegiatan menulis drama yang telah kamu lakukan? 

a.baik 

b.sedang 

c.cukup baik 

d.kurang baik 
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Lampiran 11 

SIKLUS II 

ANGKET SISWA 

Nama Siswa              : ............................................................................. 

Nomer Absen            : .............................................................................. 

Kelas                         : .............................................................................. 

Tempat                      : MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

Hari / tanggal            : .............................................................................. 

Waktu                       : .............................................................................. 

 

Jawablah pertayaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan 

yang menurut kamu benar! 

1.Menurut kamu, bagaimanakah pelajaran menulis drama itu? 

a. sangat sulit 

b. senang 

c. sedang 

d. mudah 

2.Bagaimanakah perasaan kamu, saat menerima pelajaran menulis drama  dengan 

pendekatan kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan? 

a. sangat senang 

b. senang 

c. tidak senang 

d. sangat tidak senang 

3. Menurut kamu aspek penilaian apa dalam menulis yang paling sulit? 

a. menentukan tema 

b. penokohan 

c. diksi (pilihan kata) atau bahasa 

d. keutuhan alur 

4.Aspek penilaian apa dalam menulis yang kamu paling mudah? 

a. menentukan tema  

b.penokohan 

c. diksi (pilihan kata) atau bahasa 

d. keutuhan alur 

5.Bagaimanakah hasil kegiatan menulis drama yang telah kamu lakukan? 

a.baik 

b.sedang 

c.cukup baik 

d.kurang baik 
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Lampiran 12 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Siswa) 

 

Tujuan : Menggali informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan 

penerapan pendekatan kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

 

Responden        : Siswa yang mendapat nilai baik, cukup dan kurang 

Pewawancara    : Peneliti 

Tempat              : MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

Hari / tanggal    : ................................................................................ 

Waktu               : ................................................................................ 

 

Topik Wawancara 

1.Sikap siswa terhadap pembelajaran menulis. 

2.Sikap siswa terhadap pembelajaran menulis drama dengan pendekatan 

kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan.  

3.Tanggapan siswa terhadap cara yang digunakan guru dalam mengajar menulis 

drama dengan pendekatan kontekstual, inkuiri, dan pemodelan. 

4.Tanggapan siswa terhadap pemodelan yang digunakan dalam menulis drama. 

 

Wawancara ini bukan merupakan pedoman terstruktur, jadi dapat berkembang. 
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Lampiran 13 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Siswa) 

 

Tujuan : Menggali informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan 

penerapan pendekatan kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. 

 

Responden        : Siswa yang mendapat nilai baik, cukup dan kurang 

Pewawancara    : Peneliti 

Tempat              : MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

Hari / tanggal    : ................................................................................ 

Waktu               : ................................................................................ 

 

Topik Wawancara 

1.Sikap siswa terhadap pembelajaran menulis. 

2.Sikap siswa terhadap pembelajaran menulis drama dengan pendekatan 

kontekstual konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan.  

3.Tanggapan siswa terhadap cara yang digunakan guru dalam mengajar menulis 

drama dengan pendekatan kontekstual, inkuiri, dan pemodelan. 

4.Tanggapan siswa terhadap pemodelan yang digunakan dalam menulis drama. 

 

Wawancara ini bukan merupakan pedoman terstruktur, jadi dapat berkembang. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Lakukan wawancara dengan toloh-tokoh yang akan dijadikan model dari teks 

drama kamu (ayah, ibu, teman, pacar, guru, kepala sekolah, staf TU. Dan lainnya). 

 

Tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan : 

1.Nama 

2.Umur 

3.Latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan/kegiatan, gaya hidupnya, dan 

lainnya. 

4.Agama dan kepercayaan. 

5.Hubungan tokoh dengan lingkungannya. 

6.Pikiran tentang pekerjaan/belajar/kegiatannya. 

7.Tujuan dan keinginan tokohnya. 

8.Hobi. 

9.Siapa yang membantu dan menghalangi tokoh mencapai tujuan/cita-citanya. 

10.Pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. 

 

Hasil dari wawancara dapat dipergunakan untuk mengetahui karakter 

(penokohan), latar dan aluryang dapat memperkuat cerita sehingga teks drama 

karya kamu  menjadi lebih unik dan berkualitas. 

 

Weleri,......................... 

                                                                                             Petugas wawancara 

 

 

                                                                                          ...................................... 
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Lampiran 14 

 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

 

Pengambilan dokumentasi dilakukan pada saat : 

 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2. Siswa secara berkelompok menulis drama yang telah ditentukan/bebas. 

3. Beberapa siswa menampilkan hasil dramanya di depan kelas 

4. Siswa brdiskusi kelompok tentang menulis drama. 
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Lampiran 15 

 

Panduan Belajar 

Menulis Teks Drama 

 

Sekilas Tentang Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

  

Pembelajaran menulis teks drama ini menerapkan pendekatan kontekstual 

konstruktivisme, inkuiri, dan pemodelan. Pembelajaran kontekstual adalah 

konsepsi pembelajaranyang membantu guru menghubungkan mata pelajaran 

dengan situasi dunia nyata  dan memotivasi agar siswa menghubungkan 

pengetahuan dan penerapannya dalm kehidupan sehari-hari. Asumsi sentral 

metode kontruktivisme adalah bahwa belajar itu menemukan. Dimulai dari 

masalah yang sering muncul dari siswa sendiri. Dan selanjutnya guru membantu 

siswa menyelesaikan dan menemukan pemecahan masalah tersebut. Dalam 

memecahkan masalah ada model (karya guru atau siswa atau karya para ahli) 

yang dapat ditiru sebagai contoh dalam membuat teks drama.  

 

Saat menulis, menulislah dengan percaya diri (self confident)  dan semangat, 

maka tulisan akan mengalir deras karena tanpa beban apa-apa. Agar menulis teks 

drama bisa “ GAMPANG ”, kamu dapat meniru model tulisan drama karya siswa, 

guru atau ahli. Ada sebuah rumusan yang mungkin bisa kamu jadikan patokan 

dalam “belajar” yaitu Niteni, Nirokke, Nambahi. Tiga kata dalam bahasa jawa 

yang kurang lebih memiliki arti mengamati, menirukan dan menambahi. Rumus 

3N ini sangat populer dikalangan para penulis, khususnya para penulis muda. Jadi 

janganlah pernah ragu dan malu unyuk meniru atau mengambil beberapa gaya 

tulisan dari beberapa buku yang telah kamu baca. Asalkan kamu tidak lupa untuk 

memberikan N yang ketiga yaitu nambahi, jangan hanya meniru saja, tapi berikan 

juga ide-ide yang kamu miliki walaupun hanya sedikit dengan demikian kualitas 

tulisanmu akan lebih berbobot. 

 

Kamu ingin berkarya membuat tulisan teks drama? Mulailah dengan sepotong ide, 

cari satu kata yang mencakup tema dari karya kamu. Setelah itu, lakukan riset 

sederhana di lingkungan sekelilingmu untuk menyiapkan bahan-bahan untuk 

menciptakan setting atau latar, menciptakan tokoh yang hidup, menciptakan 

konflik-konflik, penulisan adegan, dan secara keseluruhan dikonstruksi kedalam 

sebuah skenario. Dengan riset ini tulisan kamu lebih berkualitas karena didasarkan 

dunia nyata bukan hanya sekedar khayalan atau imajinasi saja. 
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SELAMAT BERKREASI 

MENULIS TEKS DRAMA 

 

 

Info Menulis Teks Drama 

Pengertian Drama 

Secara etimologis, kata drama berasal dari bahasa Yunani “ Dramoi” yang artinya 

menirukan. Drama adalah jenis cerita yang diambil dari kisah nyata atau fiksi 

yang menceritakan kehidupan manusia secara manusiawi. Oleh karena itu , uraian 

skenarionya harus dapat diterima akal atau memungkinkan terjadinya pada 

manusia. Drama sering disebut Sandiwara atau teater. Kata Sandiwara berasal dari 

bahasa Jawa, sandi yang berarti  rahasia dan warah yang berarti  pengajaran. 

Sandiwara berarti berarti ajaran yang diajarkan secara rahasia atau terang-

terangan. Tontonan drama memang menonjolkan percakapan (dialog) dan gerak-

gerik para pemain (acting) di panggung. Percakapan dan gerak-gerik itu 

memperagakan cerita yang ditulis dalam teks. Dengan demikian, penonton dapat 

langsung melihat, mengikuti, dan menikmati cerita tanpa harus membaca naskah 

dan membayangkannya.  

 

Teks Drama 

Unsur terpenting dari drama adalah teks drama. Bila kita akan mengadakan 

pertunjukan drama, yang kita butuhkan pertama-tama adalah teks drama. Teks 

drama menurut  Wiyanto dalam Didik Komeidi (2007:230) adalah karangan yang 

berisi cerita atau lakon. Dalam naskah tersebut termuat nama-nama tokoh dalam 

cerita, dialog yang diucapkan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. 

Bahkan kadang-kadang juga dilengkapi dengan tata busana, tata lampu (lighting), 

dan tata suara (musik pengiring). 

 

Pertanyaan bagaimana menulis naskah drama? Tulisan ini akan menjelaskan 

secara singkat bagaimana  menulis teks drama dengan sederhana. Teks drama 

bentuk dan susunannya berbeda dengan naskah cerita pendek atau novel. Naskah 

novel atau cerpen berisi cerita lengkap dan langsung tentang peristiwa yang 

terjadi. Sebaliknya, naskah drama tidak mengisahkan cerita secara langsung. 

Penuturan ceritanya diganti dengan dialog para tokoh. Jadi, teks drama itu 

mengutamakan ucapan-ucapan atau pembicaraan para tokoh. Dari pembicaraan 

para tokoh itu penonton dapat menangkap dan mengerti seluruh ceritanya. 

 

Permainan drama dibagi dalam babak demi babak. Setiap babak mengisahkan 

peristiwa tertentu. Peristiwa itu terjadi di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, 

suasana tertentu, berarti ada babak I, babak II dan babak III. Tiap babak 

menggambarkan peristiwa yang berbeda. Dengan pembagian seperti itu, penonton 

memperoleh gambaran yang  jelas bahwa setiap peristiwa berlangsung di tempat 

tertentu, waktu, dan suasana berbeda. 

 

Untuk memudahkan pemain drama, teks drama ditulis selengkap-lengkapnya, 

bukan saja berisi percakapan, melainkan juga disertai keterangan atau petunjuk. 
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Petunjuk itu, misalnya gerakan-gerakan yang dilakukan pemain, tempat 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 berbisik. Pendek kata, naskah drama itu benar-

benar sudah lengkap dan sudah siap dimainkan di panggung. 

 

Penulisan teks dram (teater) merupakan suatu proses yang utuh, yang mempunyai 

keseluruhan. Ada unsur-unsur fundamental dalam naskah drama antara lain 1) 

penciptaan latar; 2) penciptaan tokoh yang hidup ; 3) penciptaan konflik-konflik ; 

penulisan adegan. Secara keseluruhan disusun dalam skenario. Jadi penulis naskah 

drama adalah menulis tiap adegan secara rinci, misalnya bagaimana suatu dialog 

antar pelaku harus ditulis, bagaimana keadaan pelaku, marah, sedih, gembira atau 

apa saja, settingnya ada dimana di dalam atau di luar ruangan, bagaimana 

pencahayaannya, dsb. 

 

Penentuan Tema Cerita 

Tema cerita yang kita buat berkaitan dengan sasaran yang hendak kita tuju. Akita 

harus pintar menentukan tema agar cerita atau tulisan kita berkarakter dan beda 

dari tulisan yang sudah ada. Perlu diingat bahwa tema cerita biasanya dibagi 

menjadi beberapa jenis, seperti berikut : 

1.Percintaan 

Tema seputar percintaan adalah tema yang paling umum dan paling sering ditulis. 

Coba perhatiakn tulisan teks drama, tentang anak-anak, remaja, maupun dewasa. 

Sebagian besar membahas tentang cinta. 

2.Persahabatan 

Tema persahabatan biasa ada di dalam cerita-cerita dengan sasaran anak-anak dan 

remaja. Cerita dewasa sedikit sekali yang membahas tema demikian, karena 

masalah orang dewasa sudah kompleks. 

3. Rumah Tangga  

Tema kehidupan rumah tangga, seputar perkawinan, menguru anak, hubungan 

menantu mertua, dan pekerjaan di luar rumah untuk ibu rumah tangga dengan 

tujuan konsumsi jelas untuk orang dewas. 

4.Perselingkuhan 

Tema perselingkuhan tidak hanya dalam lingkungan orang dewasa, tetapi juga 

dikalangan remaja. Misal pacar selingkuh dengan sahabat. 

5.Asimilasi Budaya 

Tema yang membahas perpaduan budaya dari satu tempat A ke tempat B, 

sehingga kemudian muncul budaya baru yang tidak dapat disebut budaya A atau 

B, tetapi disebut budaya C. Misalnya, suami istri dari budaya berbeda, kemudian 

melahirkan anak-anak yang punya kebiasaan dari kebudayaan ayah dan ibunya 

dengan konflik dan keunikan masing-masing. 

6.Religius 

Kisah-kisah atau cerita yang didasari oleh agama tertentu. 
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7.Kepahlawanan 

Cerita yang dilandasi oleh cerita-cerita kepahlawanan yang semangat dan 

pengorbanannya patut ditiru oleh generasi muda. 

8.Petualangan 

Cara menemukan harata karun di tengah laut adalah kisah petualangan. 

9.Balas Dendam 

Balas dendam biasanya ada dalam kisah-kisah laga. 

10.Kriminal 

Ini adalah kisah-kisah yang berhubungan dengan cerita-cerita misteri, seputar 

teka-teki pembunuhan dan tindak pidana lainnya.  

 

 

Penentuan Judul 

Judul paling penting karena merupakan kata-kata pertama yang dibaca/didengar, 

jadi judul harus : 

1. Unik, menarik, perhatian, dan bikin orang penasaran. 

2. Memberi gambaran tentang isi dan jenis tulisannmu. 

3. Pendek agar gampang diingat. 

Kalau kamu mau menulis, tapi belum menemukan judul yang pas, tidak 

apa-apa. Tulis saja judul sementara. Nanti waktu proses menulis kamu 

menemukan judul yang cocok, kamu bisa menggantinya. Namun kalau 

kamu bisa menentukan judul terakhir kali, juga tidak masalah. Yang 

penting, syarat-syarat judul diatas mesti kamu penuhi agar tulisanmu 

banyak dibaca orang. 

 

  

Unsur-unsur yang harus ada dalam teks drama adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Plot (rangkaian cerita/alur cerita) 

Plot dapat disusun dengan pola eksposisi, konflik awal, komplikasi, 

klimak, penurunan, dan penyelesaian. 

a. Pada tahap eksposisi, pengarang memperkenalkan masalah, tokoh 

dan karakter tokoh, serta waktu dan tempat terjadinya peristiwa. 

b. Pada tahap konflik awal, tokoh mulai terlibat persoalan dengan 

tokoh lain, baik secara individual maupun kelompok. Biasanya 

konflik ini merupakan titik tolak untuk membangun konflik lain 

yang lebih panas. 

c. Pada tahap komplikasi, tokoh terlibat persoalan yang lebih serius, 

baik dengan tokoh yang telah berkonflik sebelumnya, atau dengan 

tokh lain, sehingga konflik semakin menajam. Masing-masing 
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tokoh semakin memperlihatkan keinginan atau tujuan yang hendak 

dicapai. 

d. Pada tahap klimak, konflik menajam bergerak ke arah puncak. 

Masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran jalan 

keluar. Tokoh jahat dan tokoh baik sama-sama memberikan 

tawaran atau pilihan. Untuk itu masing-masing tokoh dapat 

memanfaatkan tokoh lain untuk memihak kepadanya. 

e. Pada tahap penurunan laku, konflik mulai meredah. Masing-

masing tokoh menempuh penyelesaian yang diputuskan masing-

masing atau tanpa percakapan. 

f. Pada tahap penyelesaian, pertemuan antar kekuatan telah berakhir. 

Jika penulis naskah menghendaki tema untuk mengedepankan 

kebaikan, lazimnya tokoh antagonis akan mengalami kekalahan. 

Akan tetapi, jika pengarang ingin menunjukan bahwa sebuah 

kebaikan itu tidak mudah diraih, maka biasanya tokoh baik 

diletakkan pada posisi kalah. 

 

2. Penokohan 

Tokoh penentang tokoh utama dan penokohan berkaitan erat dengan 

tokoh-tokoh dalam drama tersebut, yang meliputi : 

1. Tokoh protogonis umumnya disebut karakter utama, yang 

mewakili sisi kebaikan dan menunjukkan hal-hal yang benar dalam 

kegiatannya di cerita dan berperan penting untuk melakukan alur 

cerita. 

2. Tokoh antagonis, karakter antagonis selalu bertentangan dengan 

tokoh protogonis dan selalu berusaha menggagalkan tujuan 

karakter protogonis. 

3. Tokoh pembantu ; 

a. Tokoh yang membantu tokoh protagonis untuk mencapai 

tujuannya. 

b. Tokoh kantagonis yaitu tokoh yang memiliki karakter 

pembantu karakter antagonis untuk menghancurkan tokoh 

protogonis. 

 

3. Dialog 

Ciri khas sebuah drama adalah berbentuk percakapan atau dialog. 

Ragam bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan yang komunikatif 

dan bukan ragam tulis bahasa. 
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Sebelum kamu membaca dan menyaksikan tayangan VCD drama 

Puteri Mayang, terlebih dahulu kamu mengerti kriteria teks yang baik. 

 

No. Aspek Kriteria teks drama yang baik 

1. 

2 

3 

 

4 

5. 

Tema 

Penokohan 

Alur 

 

Latar(setting) 

Bahasa 

 

Tema yang relevan/sesuai dengan kehidupan. 

Penggambaran tokoh jelas. 

Alur yang digunakan mendukung adanya 

konflik. 

Identifikasi dan deskripsi latar jelas. 

Bahasa yang digunakan sesuai untuk tiap-tiap 

karakter tokoh yang berbeda. 

 

Sekarang bacalah dan saksikan tayangan VCD Drama Putri Mayang 

. 

MEMPERSEMBAHKAN DRAMA YANG BERJUDUL 

PUTRI MAYANG 

Karya siswa MTs AL-MASYHUD Weleri Kabupaten Kendal 

 

 

Tokoh Pemain  

1. Deni                  : berperan sebagai seorang raja 

2. Siti Aminah      : berperan sebagai ratu 

3. Damayanti        : berperan sebagai Putri Mayang 

4. Novi Arum       : berperan sebagai Dayang Melati 

5. Siti Umri          : berperan sebagai Dayang Mawar 

6. Roulto              : berperan sebagai Dayang Beo 

7. Rudi                 : berperan sebagai Dayang Nuri 

8. Erina                : berperan sebagai Dayang Rose 

9. Adi Asih          : berperan sebagai pengawal 

10. Warasandi        : berperan sebagai Pangeran dari Indonesia 

11. Adi                   : berperan sebagai Pangeran dari China 

12. Dedi                 : berperan sebagai Pangeran dari Malaysia 

13. Dul Kholik       : berperan sebagai Pangeran dari Arab 
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PUTRI MAYANG 

 

Cerita drama ini menggambarkan fenomena sebuah kerajaan yang tentram 

dan damai. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan 

oleh seorang ratu yang ramah. Sang raja dan ratu mempunyai seorang putri 

cantik bernama Putri Mayang. Kecantikan Putri Mayang sudah terkenal. 

diseluruh negeri. Selain cantik, Putri Mayang juga ramah dan lincah, 

sehingga dayang-dayang pun sangat menyayanginya. Tapi entah dalam 

beberapa hari ini sang putri terlihat sedih dan termenung. Entah apa yang 

yang menyebabkan Putri Mayang menjadi termenung dan sedih. 

 

Dayang Mawar  : “ Putri....mengapa wajahmu terlihat sedih ada apa 

Putri?” 

Dayang Rose     : “Ia, Putri ada apa?” 

                              “Apa kami punya kesalahan?” 

Dayang Mawar  :  “Dayang Melati coba panggil dayang Nuri dan 

dayang          Beo. Mungkin...... 

Dayang Melati   : ”Baik, Dayang Mawar”? 

Dayang Melati   :  “ Dayang Nuri.....Dayang Beo.....” 

Dayang Beo       :  “ Ada apa? Dayang Melati panggil-panggil aku, 

kangen ya...?” Ngomong aja kamu cinta sama aku 

Dayang Melati    :  “Huh geer,ngaca dulu” 

Dayang Nuri      :  “Melati...Melati....” 

Dayang Nuri  :  “ Apa kamu panggil-panggil aku..” 

Dayang Nuri  :  “ Hari ini kamu kelihatan cantik sekali, nanti malam 

nonton yuk?” 

Dayang Melati  :  “ nggak mau?” 

Dayang Nuri  :  “ Beli bakso...” 

Dayang Melati  :  “ Kamu sendiri saja?” 

Dayang Nuri  :   “ Lalu apa,nonton nggak mau, bakso juga nggak 

mau...?” 

Dayang Melati  :  “ aku koko diajak beli bakso, yang elitan dikit 

kenapa, di restauran gitu?” 

Dayang Mawar  :  “ Sudah-sudah kalian kok malah pacaran?” kamu 

dipanggil sang putri?” 

Dayang Beo  :  “ Emangnya sang Putri kenapa?” 

Dayang Mawar  :  “ Putri Mayang hari ini terlihat termenung dan 

sedih?” 

Dayang Nuri            : “Oo.......mungkin Putri Mayang mau menikah?” 

Dayang Melati         : “ E..e..ngawur kamu...?” 
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Dayang Beo             : “ Sudah, sekarang dengerin aku mau nyanyi...?” 

                                  (Dayang Beo menyanyi dan menari menghibur sang 

Putri). 

Raja                          : “ Istriku.., coba kamu perhatikan! Mengapa akhir-

akhir ini putri kita bersedih dan termenung.”? 

Ratu                          : “ Aku pun sedang memikirkan puteri kita”? 

Dayang Rose          : “ Maaf Ratu, kami dayang-dayang sudah berusaha 

menghibur sang puteri tapi ternyata Putri Mayang 

tetap Sedih?” 

Ratu                        : “ Suamiku,...sebaiknya kita umumkan sayembra. 

                                  Barang siapa yang dapat membuat Putri Mayang 

tersenyum, dia akan menjadi Pangeran?” 

Raja                        : “ Baiklah istriku....?” 

 

                 ( Datang 2 pengawal kerajaan mengumumkan sayembara) 

“Pengumuman-pengumuman...” 

“ Barang siapa yang bisa membuat Putri Mayang tersenyum maka dia akan 

menjadi Pangeran di kerajaan ini, demikian pengumuman dari Raja.” 

 

(Lalu berkumpullah beberapa pangeran dari beberapa negara) 

“ Dan inilah...”  

“(1) pangeran dari China......” 

Datang sambil menari menghibur Putri Mayang. 

“(2) pangeran dari negeri Malaysia.......” 

Datang sambil menari Menghibur Putri Mayang. 

“pangeran dari negeri Arab............” 

Datang sambil menari menghibur Putri Mayang. 

 

(Dari ketiga pangeran,China, Malaysia, Arab tidak membuat Putri Mayang 

tersenyum). 

Dan akhirnya datang (4) pangeran dari negeri Indonesia. Dan akhirnya 

Putri Mayang mau tersenyum dan menemukan pangeran pujaan hatinya. 

( Di dalam istana sangat ramai, merayakan kebahagiaan Putri Mayang dan 

Pangeran) 

Tapi Dayang Melati tidak ikut bersenang-senang sia bersedih entah 

kenapa. 

 

Dayang Mawar          : “ Dayang Melati sedang apa sendirian, kenapa tidak     

ikut bersenang-senang?”  

Dayang Melati           : “ Nggak mau..?” 
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Dayang Mawar          : “ Ayo.....Melati...?” 

Dayang Melati           : “ Aku bilang nggak mau, ya nggak mau..?” 

Dayang Mawar          : “ Lalu kenapa?” 

Dayang Melati           : “ Aku memang bahagia karena Putri sudah 

menemukan pangeran pujaan hatinya...?” 

Dayang Mawar           : “ Tapi kenapa Melati...?” 

Dayang Melati      : “ Sebenarnya pangeran ini dulu kekasihku..?” 

Dayang Mawar     : “ Apa kamu bilang, Pangeran ini kekasihmu?” 

“ Tidak mungkin, mana mungkin pangeranini kekasihmu” 

Dayang Melati      : “ Kalu tidak percaya tanyakan saja pada Pangeran..?” 

( Lalu di taman Pangeran sedang duduk sendirian bertemu dengan Dayang 

Mawar)  

Dayang Mawar     : “ Maaf... Pangeran, saya ingin bertanya apa kabar...?” 

“Pangeran dulu punya kekasih namanya Melati..?” 

Pangeran               : “ Ya....dulu aku memang punya kekasih yang bernama          

Melati, tapi sudah lam saya tidak bertemu...?” 

Dayang Melati      : “ Akulah.... Melati kekasihmu dulu Pangeran. ” 

Pangeran               : “ Melati....” 

Dayang Melati      : “ Pangeran.....karena Pangeran sudah bahagia dengan 

Putri Mayang, aku yang mengalah, aku akan kembali ke desa bersam 

orang tuaku.” 

Pangeran              : “ Melati jangan pergi.............?” 

Dayang Melati     : “ Maafkan aku Pangeran.....” 

Dayang-dayang    : “ Melati....Melati....”  

 

Akhirnya Dayang melati merelakan  Pangeran pujaan hatinya dan dayang 

Melati kembali ke kampung halaman bersama orang tuanya. 

 

PANDUAN RISET BERKELOMPOK MELALUI OBSERVASI DAN 

WAWANCARA 

 

OBSERVASI SETTING DAN TOKOH DRAMA 

 

Cobalah kamu keluar kelas, kemudian cari dan observasilah lokasi untuk 

setting drama. Misal : halaman sekolah, ruang kelas, kantin, mushola, 

ruang guru, ruang TU, ruang BP, atau tempat terbuka lainnya. Amatilah 

orang-orang, benda-benda sebagai pembentuk setting dan karakter tokog 

drama. Kemudian pelajari interaksi antara orang-orang dan benda-benda 

yang ada di tempat itu sebagai setting drama. 
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Gunakan rumus “5 Di Plus”, yaitu apa yang Dilihat, Didengar, Dibaca, 

Dialami dan Dilakukan, dan Pus apa yang Di...di..dilainnya untuk 

melakukan observasi dunia sekelilingmu. Seluruh hasil observasi 

rangkailah menjadi mata rantai yang saling berhubungan secara 

komplementer dan merupakan bahan-bahan dalam latihan menulis teks 

drama. 

Tugas Individu 

 

1. Berdasarkan bahan-bahan atau materi yang telah ditemukan oleh 

kelompokmu. 

2. Secara individu buatlah suatu karya satra teks drama dengan memilih 

tema dari masalah sehari-hari yang kalian alami di lingkungan sekolah. 

 

 

Evaluasi 

1. Menilai karyanya sendiri : Lakukan penilaian atas karyamu sendiri 

dengan menggunakan pedoman penilaian. 

2. Melalui karya teman : Lakukan penilaian atas karya temanmu dalam 

satu kelompok dengan menggunakan pedoman penilaian. 

3. Musyawarahkan dan pilih karya terbaik pada kelompokmu untuk 

dipentaskan di depan kelas. 

4. Buatlah kesimpulan syarat-syarat tulisan teks drama yang baik. 

5. Tindak lanjut dikerjakan di luar kelas : berlatih akting sesuai dengan 

karya teks drama pilihan kelompok. 

 

 

 

 

Tiada kata yang paling tepat 

yang dapat saya ucapkan untuk menutup perjumpaan 

kita kali ini selain sebuah pesan singkat 

agar anda selalu menulis segala sesuatu yang ingin anda tulis. 

Salurkan ide-ide yang ada dipikiran anda pada tempat yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT BERKARYA.........!!!!!! 
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EXTRAVAGANZA 

 

 

Musik            : Yutopia ( Antara Ada dan Tiada ). 

 Musik serem ( Mbah Jin datang sambil jalan-jalan dan duduk) Kemudian Drakula 

dan Kuntilaanak datang melaporkan hasil kerja mereka. 

Mbah Jin      : Hai.....Drakula dan Kuntilanak cepat laporkan hasil kerja kalian 

selama ini...di dunia! 

Drakula        : Baik Mbah, wah hari ini Mba, wah penghasilan darahku berkurang 

nich, Mbah... 

Mbah Jin      : Memangnya kenapa? 

Drakula        : Masalahnaya...manusia-manusia di dunia banyak yang donor darah 

Mbah, jadi semua jadi KD.... 

Mbah Jin      : Apa itu KD...?  

Kuntilanak   : Itu lho Mbah....artis pop Krisdayanti saudara kembarnya 

Krisdianah...? 

Drakula        : Salah Mbah, bukan saudara kembarnya Krisdianah, tapi KD itu 

Kurang darah. 

Mbah Jin      : O...lalu kamu? Kuntilanak mana laporanmu! 

Kuntilanak   : Wah!! Beres Mbah, hari ini banyak ibu-ibu hamil yang 

berguguran....jadi stocknya kurang. Tapi tenang Mbah saya bawa oleh-oleh buat 

Mbah. 

Mbah Jin      :  Apa itu? 

Kuntilanak   :  He..he.. Molen. 

Mbah Jin      : Dasar.....!!! sudah-sudah kalian bukan setan yang profesional. Lalu 

mana si Manis Jin Kiprit. 

Kuntilanak   : Hallo! 

Si Manis      : Ya Hallo, ada apa? 

Kuntilanak   :  Hai Manis kamu dimana? 

Si Manis      : Aku di jembatan Merah. 

Kuntilanak   : Apa..? Kamu di jembatan Merah mana...? 

( Si Manis datang sambil telepon mendekati Kuntilanak) 

 

Si Manis      : Walah..walah kamu gimana sich? Aku di jembatan merah 

pesayangan. Dasar kuntiklanak masa nggak tahu? 

Kuntilanak  : O...Sory aku nggak tahu. 

Si Manis     : Gimana kamu, aku lagi enak-enakan di jembatan diganggu. Dasar 

pengrusak. 

( Bunyi telepon : Samsons lagu kenangan terindah) 

Si Manis       : Itu ada telepon...? hai sayang, tunggu aku di jembatan lagi ya..? 

Kuntilanak   : Hei Manis, cepet tuh! Mbah sudah nunggu laporanmu. 

Si Manis       : Oke....oke! 

( Si Manis melewati Simbah karena tidak tahu ada Simbah di situ) 

Mbah Jin      : Hai Manis mau kemana kamu? 

( Si Manis tengak tengok cari Mbah Jin dan tanya ke Kuntilanak) 
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Si Manis       : Hai Kuntil. 

Kuntilanak   : Itu.... 

Si Manis       : He..he..kamu kayak roker manis? 

Simbah        : Kurang ajar kamu? Cepat mana laporanmu 

 Si Manis     : Oh ya Mbah aku di Tegal ketemu sama Mbah, disana cowoknya 

ganteng-ganteng tapi sayang masih kampungan. 

( Si Kiprit datang sambil meniup peluit)  

Mbah Jin    : Hai kamu Kiprit mana laporanmu? 

Jin Kiprit    : O...ini Mbah. Kalau catatan Kiprit sich lengkap Mbah.Dengerin 

ya...ada yang tawuran, korupsi, maling, minum minuman..terus... 

Si Manis    : Stop, sebentar dulu, kamu laporan kayak daftar menu saja. Panjang 

sekali. 

Mbah Jin  : Diam kamu manis! Lanjutkan Jin Kiprit. 

Jin Kiprit  : Terus Mbah, ada anak sekolah yang hamil. 

Serentak   : Apa.... hamil....? 

Tapi bukan anak sekolah sini tapi Sekolahnaya sekolah-sekolahan. 

Mbah Jin  : Bagus..bagus memeng kamu Jin yang teladan. Nih.... Mbah kasih 

hadiah. 

Jin Kiprit  : Haaaah Hadiah...? apa hadiahnya? 

Mbah        : Nich hadiahnya ( MASKOT PATENG) 

Serentak   : Apa itu MASKOT PATENG. 

Mbah Jin  : Maskot Kepala Tengkorak. 

Wa...ha....ha...ha...  

 

 

 

****SELAMAT BERKARYA**** 
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Lampiran 16  

 

DAFTAR NAMA SISWA 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

Kelas IX B MTs AL-MASYHUD WELERI 

 

 

No NAMA KETERANGAN 

1 Aditya Candra J.Soekarno  

2 Adela Imaniar Muadi  

3 Agung Dwi Raharjo  

4 Arinta Indra Pratama  

5 Atik Atun Afwah  

6 Danang Wietjayanto  

7 Deasy ayufani Harlim  

8 Dwi Sari Putri Yuliani  

9 Edy Setio  

10 Erlin Apriliyani  

11 Estika Agustina  

12 Evin Septi Widyaningrum   

13 Faizal Kuncoro  

14 Hana Nurfitasari  

15 Ike latif Nurjanah  

16 Indra Eka Permana  

17 Iska Nurafrianto  

18 Juharsih  

19 Kholifatun  

20 Lilis Suryani  

21 Lily Maharani  

22 Miya Irmawati  

23 Mohamad Sakunto  

24 Muhamad Iwan  

25 Muhamad Imam Isnani  

26 Muhamad Taufi Ginanjar  

27 Muslim  

28 Mustika Resti  

29 Warda Duko  

30 Nurul Ekasari  

31 Oktafiani  

32 Okti Nurjayanti  

33 Pipit Winarni  

34 Qonitatul Fasikhah  

35 Reny Oktaviani Purwanti  

36 Reski Desti Aralia  
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37 Retno Sari Saraswati  

38 Rizal Nuriawan  

39 Rizka Mei Aisyah  

40 Romalia Isnin Faninfasha  

41 Sarini  

42 Slamet Riyanto  

43 Toisah  

44 Umicha Rosinta   

45 Warikhatin  

46 Wasripah  

 

 

 


