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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS NASKAH DRAMA 

MENGGUNAKAN MEDIA CERPEN SISWA KELAS IX.4 SMP NEGERI 4 

MATARAM TAHUN AJARAN 2016/2017 

Oleh Rahmawati 

NIM. E1C113127 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

menulis naskah drama menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 

4 Mataram Tahun Ajaran 2016/2017. Masalah yang terjadi dalam penelitian ini 

yaitu masih rendahnya kemampuan siswa dalam menulis naskah drama. Hal 

tersebut disebabkan oleh kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dan kurangnya kreativitas guru ketika menggunakan media pembelajaran yang 

mudah dan menyenangkan, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran menulis naskah drama. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu metode observasi, metode tes (dalam bentuk penugasan menulis naskah 

drama), dan metode dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan 

analisis data kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan penelitian ini terdiri atas dua 

siklus yaitu siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil proses pembelajaran 

diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil peningkatan aktivitas guru siklus I mencapai 

88,08% meningkat menjadi 92,85% pada siklus II. Pada siklus I aktivitas 

belajaran siswa yaitu 78,78% meningkat menjadi 87,87% pada siklus II. Hasil 

belajar siswa juga mengalami peningkatan. Perolehan rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus I mencapai 70,69 meningkat menjadi 75,86 pada siklus II dengan 

ketuntasan belajar mencapai 86,21%. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa 

penggunaan media cerpen dapat meningkatkan mutu proses dan hasil belajar 

menulis naskah drama siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram tahun ajaran 

2016/2017.    

Kata kunci: Keterampilan menulis, naskah drama, media cerpen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang tidak hanya 

mendatangkan keuntungan ekonomis, tetapi juga dapat mengoreksi kemampuan 

diri sendiri. Tulisan digunakan untuk merekam, meyakinkan, melaporkan, serta 

mempengaruhi orang lain Morsey (dalam Tarigan, 1982: 4). Menulis sama halnya 

dengan tiga keterampilan berbahasa lainnya, yang merupakan suatu proses 

perkembangan. Menulis menuntut perjalanan waktu, kesempatan, pelatihan, dan 

keterampilan-keterampilan khusus lainnya yang diperoleh melalui proses belajar 

mengajar di kelas. 

Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), salah satu 

standar kompetensi yang harus dicapai siswa kelas IX yaitu mampu menulis 

naskah drama. Dalam hal ini, kompetensi dasarnya yaitu siswa mampu menulis 

naskah drama berdasarkan peristiwa nyata. Adapun indikator pencapaian 

kompetensi dalam menulis naskah drama di antaranya: Siswa mampu memilih 

peristiwa nyata yang akan didramakan, mampu menyusun urutan adegan untuk 

satu babak, dan mampu menulis naskah drama satu babak. 

Pada saat menulis naskah drama yang dibutuhkan oleh siswa tidak hanya 

sekedar menulis dialog atau percakapan antartokoh saja, tetapi juga siswa harus 

memperhatikan tema, alur, tokoh/penokohan, setting, dan bahasa yang terdapat 

dalam naskah drama. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu naskah yang 

baik dengan sajian yang menarik. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan 

kondisi yang dialami oleh siswa di sekolah. Umumnya siswa kurang tertarik 
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dalam pembelajaran menulis naskah drama. Mereka menganggap bahwa menulis 

naskah drama merupakan kegiatan yang rumit dan membosankan. Selain itu, 

kebanyakan siswa tidak mempunyai bayangan tentang apa yang akan mereka 

tulis. Kondisi yang sama juga terjadi di SMP Negeri 4 Mataram, khususnya pada 

siswa kelas IX.4.  

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 

Mataram, diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menulis naskah drama masih 

tergolong rendah. Nilai ketuntasan klasikal hanya mencapai 53% dengan standar 

KKM 75. Dalam hal ini, dari jumlah seluruh siswa sebanyak 30 orang, 16 

dinyatakan tuntas, sedangkan 14 siswa lainnya tidak tuntas atau tidak memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kemampuan siswa dalam 

menulis naskah drama diantaranya, Faktor guru: (1) guru kurang kreatif dan 

inovatif dalam menggunakan media pembelajaran yang mudah dan 

menyenangkan (sehingga pembelajaran menulis naskah drama cendrung 

monoton); (2) guru hanya menjelaskan materi pelajaran tanpa adanya peraktek 

langsung yang dilakukan siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama; (3) 

pembelajaran yang diselenggarakan masih bersifat memindahkan isi (content 

transmission) teks drama yang sudah ada; (4) guru cendrung membiarkan siswa 

untuk berimajinasi sendiri dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

Faktor siswa diantaranya: (1) siswa acuh tak acuh dalam mengerjakan 

tugas, (2) selama pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa banyak yang 

tidak fokus atau tidak serius mengikuti pelajaran, sehingga hasil menulis naskah 

dramanya banyak yang tidak tuntas atau tidak selesai, (3) siswa kesulitan untuk 
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menemukan ide dalam menulis naskah drama, (4) siswa tidak memahami cara 

mengembangkan dialog antartokoh, (5) kesulitan untuk mencari tema dan 

menyusun dialog antartokoh dalam naskah drama, hal tersebut menyebabkan tidak 

ada sesuatu apa pun yang berhasil ditulis hingga bel berbunyi.  

Berdasarkan permasalahan di atas dan mengingat betapa pentingnya 

keterampilan menulis naskah drama bagi siswa, perlu kiranya guru mengupayakan 

media atau strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama. Oleh karena itu, 

melalui penelitian ini peneliti mamberikan solusi berupa penggunaan media teks 

cerpen untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis naskah drama. 

Penulisan naskah drama ini dilakukan dengan cara mengubah atau mengkonversi 

narasi cerita yang terdapat di dalam cerpen ke dalam bentuk dialog naskah drama.  

Alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, 

salah satunya yaitu dikarenakan: (1) masih minimnya penelitian tentang menulis 

naskah drama jika dibandingkan dengan penelitian penulisan sastra seperti puisi 

dan prosa lainnya, (2) Penggunaan media cerpen ini dipercaya dapat memberikan 

inspirasi dan mempermudah siswa ketika menuangkan ide atau gagasan dalam 

menulis naskah drama. Hal tersebut menjadi dasar untuk mengadakan suatu 

penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama 

Menggunakan Media Cerpen Siswa Kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram Tahun 

Ajaran 2016/2017”. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Kerangka Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah  

1. Bagaimanakah peningkatan proses belajar menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram tahun 

ajaran 2016/2017? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil menulis naskah drama menggunakan media 

cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram tahun ajaran 2016/2017? 

1.2.2 Kerangka Pemecahan Masalah  

Berdasarkan masalah di atas, maka hal-hal yang dapat dilakukan untuk 

pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran menulis naskah drama; 

2. Guru melakukan tanya jawab untuk menggali informasi dari siswa tentang 

menulis naskah drama; 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa; 

4. Guru memperkenalkan media teks cerpen dalam pembelajaran menulis 

naskah drama; 

5. Guru menjelaskan langkah-langkah menulis naskah drama berdasarkan 

media teks cerpen; 

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait meteri 

pembelajaran yang belum dipahami; 

7. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok; 

8. Masing-masing kelompok siswa menerima teks cerpen; 
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9. Siswa diminta untuk membaca dan memahami isi cerpen secara 

keseluruhan; 

10. Siswa menghayati tema yang terdapat dalam cerpen; 

11. Siswa secara berkelompok berdiskusi mengenai konflik atau pokok cerita 

yang terdapat di dalam cerpen; 

12. Siswa mulai membuat kerangka naskah drama berdasarkan pokok cerita 

yang terdapat dalam cerpen; 

13. Siswa mengembangkan kerangka naskah drama dengan membuat 

deskripsi-deskripsi tentang alur, latar, tokoh/penokohan yang terdapat 

dalam cerita; 

14. Siswa harus bisa menggambarkannya sesuai dengan situasi yang ada, 

misalnya tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan didengar dari cerpen; 

15. Siswa menyusun dialog/percakapan antartokoh berdasarkan konflik yang 

terjadi  dalam cerita;  

16. Siswa mulai menulis naskah drama berdasarkan cerpen dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah penulisan naskah drama; 

17. Siswa menyunting hasil menulis naskah dramanya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitiana ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk meningkatan proses belajar menulis naskah drama menggunakan media 

cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram tahun ajaran 2016/2017.  

2. Untuk meningkatkan hasil belajar menulis naskah drama siswa kelas IX.4 

SMP Negeri 4 Mataram tahun ajaran 2016/2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang dipaparkan sebagai berikut.  

1. Bagi Siswa 

a. Diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kreatifitas menulis 

naskah drama siswa menggunakan media cerpen. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi beajar siswa dalam menulis 

naskah drama menggunakan media cerpen. 

2. Bagi Guru 

a. Diharapkan guru lebih kreatif dalam memilih media pembelajaran, seperti 

penggunaan media cerpen dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pengalaman guru dan 

peneliti agar lebih profesional tentang penggunaan media cerpen dalam 

pembelajaran menulis naskah drama.  

3. Bagi  Sekolah 

a. Dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran menulis naskah drama dengan 

menggunakan media cerpen. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi sekolah 

dengan menghasilkan siswa-siswa terampil dalam menulis naskah drama 

dengan menggunakan media cerpen.  

 

 

 



7 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori yang Relevan 

1. Variabel Harapan   

a. Hakikat  Menulis 

1) Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan (1982: 3-4) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis harus terampil 

memanfaatkan grafelogi, struktur bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis ini 

tidak akan datang secara otomatis, tatapi harus melalui latihan dan praktik yang 

banyak dan teratur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan 

bahwa menulis adalah mencoretkan huruf atau angka di atas kertas atau yang 

lainnya.  Di samping itu, Joseph F. Trimer (dalam Antoni Ludfi Arifin, 2013: 13), 

mendefinisikan bahwa menulis adalah “Kesempatan” yang memungkinkan 

penulis mengekspresikan diri, menyampaikan ide, dan menanggapi pendapat 

orang lain.  

Pengertian lainnya menurut Trianto (dalam Hidayanti, 2009: 16) 

menyebutkan bahwa menulis merupakan tulisan yang bersifat apresiatif dan 

ekspresif. Apresiatif maksudnya melalui kegiatan menulis seseorang akan mampu 

mengenali, menyenangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali secara 

kritis berbagai hal yang dijumpai dalam teks-teks kreatif karya orang lain dengan 

caranya sendiri dan memanfaatkan berbagai hal tersebut ke dalam kehidupan 
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nyata. Ekspresif dalam arti bahwa kita dimungkinkan untuk mengekspresikan dan 

mengungkapkan berbagai pengalaman kepada orang lain melalui tulisan kreatif 

(karya sastra) sebagai suatu yang bermakna. Dari beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan seseorang yang bersifat 

apresiatif dan ekspresif. 

2) Tujuan Menulis 

Setiap orang yang hendak menulis tentu mempunyai niat atau maksud di 

dalam hati atau pikiran apa yang hendak dicapainya dengan menulis itu. Niat atau 

maksud itulah yang dinakan tujuan menulis. Jika kamu mempunyai suatu tujuan, 

maka dengan sendirinya berusaha memikirkan gagasan atau ide yang hendak 

disampaikan dan dituangkan ke dalam karya tulis. Mengenal  tujuan merupakan 

langkah awal yang penting dalam menulis. Dengan demikian, apa saja tujuan 

orang menulis? Secara umum, tujuan menulis adalah sebagai berikut (Semi, 2007: 

14-21). 

1. Untuk Menceritakan Sesuatu 

Menceritakan sesuatu kepada orang lain mempunyai maksud agar orang 

lain atau pembaca tahu tentang apa yang dialami bersangkutan. Pembaca tahu apa 

yang diimpikan, dikhayalkan, dan dipikirkan penulis. Dengan begitu, terjadi 

kegiatan berbagi pengalaman, perasaan, dan pengetahuan. 
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2. Untuk Memberikan Petunjuk atau Pengarahan 

Tujuan menulis yang kedua ialah untuk memberikan petunjuk atau 

pengarahan. Bila seseorang mengajari orang lain begaimana mengerjakan sesuati 

dengan tahapan yang benar, berarti dia sedang memberi petunjuk atau pengarahan. 

3. Untuk Menjelaskan Sesuatu 

Apabila kamu menghadapi atau membaca berbagai buku pelajaran sehari-

hari, baik itu buku pelajaran bahasa Indonesia, matematika, PMP, biologi, maupun 

buku pelajaran agama, tentu kamu akan merasakan bahwa buku itu berisi berbagai 

penjelasan. Apabila suatu kali menulis tentang manfaat berlatih bela diri, maka 

tulisan itu dapat digolongkan ke dalam tulisan yang bertujuan menjelaskan 

sesuatu. 

4. Untuk Meyakinkan 

Ada kalanya orang menulis untuk meyakinkan orang lain tentang pendapat 

atau pandangannya mengenai sesuatu. Mengapa seseorang perlu meyakinkan 

orang lain tentang pandangan atau buah pikirannya? Karena orang sering berbeda 

pendapat tentang banyak hal.  

5. Untuk Merangkum 

Dengan menuliskan rangkuman, berarti mereka akan sangat tertolong dan 

sangat mudah dalam mempelajari isi buku yang panjang dan tebal. Merangkum 

sesuatu tidak saja dilakukan pada saat kita membaca, tetapi juga pada saat 

mendengarkan sesuatu. Oleh karena itu, dengan merangkum atau mencatat pokok 

yang disampaikan pembicara, akan mempermudah seseorang memperoleh 

tambahan ilmu pengetahuan. 
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3) Proses Menulis 

Menulis itu merupakan proses kreatif yang harus dilalui secara bertahap 

sampai pada terwujudnya sebuah karya tulis. Menurut Semi, 2007: 46-52 tahapan 

atau proses penulisan itu bila dilihat secara garis besar dapat dibagi atas tiga tahap, 

yaitu (1) tahap pratulis, (2) tahap penulisan, dan (3) tahap penyuntingan. Ketiga 

tahap tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Pratulis 

Tahap pertama dalam menulis yang sangat menentukan kelanjutan proses 

menulis adalah tahap pratulis. Artinya, sebelum kita menulis ada kegiatan 

persiapan yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut terdiri dari empat jenis, yaitu 

sebagai berikut. 

Pertama, menetapkan topik. Artinya memilih secara tepat dari berbagai 

kemungkinan topik yang ada. Penulis, pada tahap ini mempertimbangkan menarik 

atau tidaknya sebuah topik. Dalam kaitan ini, yang dperhatikan adalah nilai topik 

tersebut ditinjau dari kepentingan pembaca. Selain itu, dipertimbangkan pula 

apakah topik tersebut dapat dikembangkan oleh penulis mampu memperoleh 

bacaan penunjang yang dapat memperkaya topik tersebut saat ditulis.  

Kedua, menetapkan tujuan. Artinya, menentukan apa yang hendak dicapai 

atau diharapkan penulis dengan tulisan yang hendak disusunnya. Mengetahui 

tujuan memang sangat penting, karena dengan begitu penulis dapat mengarahkan 

tulisan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, dan memilih cara penyajian yang 

lebih tepat. Tanpa memahami tujuan, tentu saja tidak mungkin sebuah tulisan itu 

dapat diarahkan dengan baik. 
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Ketiga, mengumpulkan informasi pendukung. Artinya, sebuah topik yang 

dipilih akan layak ditulis setelah dikumpulkan informasi yang memadai tentang 

topik itu, seperti pendapat beberapa ahli atau penulis tentang topik tersebut. 

Setelah semua itu dianggap memadai, barulah sebuah topik layak untuk dituliskan. 

Akan tetapi, apabila dalam pencarian informasi tambahan, penulis gagal 

mendapatkannya, tentu saja topik tersebut dapat dikatakan belum siap untuk 

ditulis. Penulis dihapakan untuk mempertimbangkannya kembali atau menukarnya 

dengan topik lain. 

Memang ada tulisan yang tidak terlalu mementingkan pengumpulan 

informasi pendukung, yaitu tulisan yang berbentuk fiksi seperti novel dan cerpen, 

serta puisi. Akan tetapi, keharusan untuk melakukan penambahan informasi tetap 

diperlukan, terutama jika menyangkut penyebutan dan pembahasan tentang suatu 

konsep dalam cerita tersebut. 

Keempat, merancang tulisan. Artinya, topik tulisan yang telah ditetapkan 

dipilah-pilah menjadi subtopik atau sub-subtopik. Hasil pemilihan ini disusun 

dalam suatu susunan yang disebut dengan kerangka tulisan atau outline. Kerangka 

tulisan ini akan sangat memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan. Selain 

itu, dengan perancangan tulisan dapat dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang 

tumpang tindih. 

2. Tahap Penulisan 

Tahap penulisan merupakan tahap yang paling penting karena pada tahap 

ini semua persiapan yang telah dilakukan pada tahap pratulis dituangkan ke dalam 

kertas. Pada tahap ini, diperlukan adanya konsentrasi penuh penulis terhadap apa 
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yang sedang dituliskan. Tanpa konsentrasi penuh, tulisan yang berbobot sulit 

dihasilkan. 

Pada saat mencurahkan gagasan ke dalam konsep tulisan, penulis 

berkonsentrasi pada tiga hal. 

a. Pertama, konsentrasi terhadap gagasan pokok tulisan; 

b. Kedua, konsentrasi terhadap tujuan tulisan; 

c. Ketiga, konsentrasi terhadap kriteria calon pembaca; 

d. Keempat, konsentrasi terhadap kriteria penerbitan. 

3. Tahap Pascatulis  

Setelah draf atau konsep tulisan selesai, ada tahap ketiga yaitu tahap 

pascatulis, yaitu tahap penyelesaian akhir tulisan. Tahap ini penting dilakukan 

karena pada saat menulis draf atau naskah pertama, tentu semuanya masih serba 

kasar, masih dipenuhi oleh berbagai kesalahan dan kelemahan. Dalam tahap 

pascatulis ini terdapat dua kegiatan utama, yaitu penyuntingan dan penulisan 

nakah jadi. Kedua hal ini akan dibicarakan berikut ini. 

Pertama, kegiatan penyuntingan yaitu kegiatan membaca kembali dengan 

teliti dari draf tulisan dengan melihat ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan 

tulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Selain melihat ketepatan dan gaya 

penulisan, juga penambahan yang kurang serta penghilangan yang berlebihan. 

Dalam kegiatan penyuntingan, harus diperhatikan dengan teliti kesalahan yang 

kentara. Kegiatan penyuntingan amatlah penting. Sama pentingnya dengan 

kegiatan penulisan. Sebuah penulisan belum dapat dikatakan selesai apabila belum 

selesai disunting. Cara penyuntingan yang paling baik ialah dengan membiarkan 
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draf tulisan itu mengendap beberapa waktu, misalnya satu atau dua malam, 

kemudian baru dilakukan penyuntingan dengan membaca secara teliti.  

Kedua, penulisan naskah jadi yaitu, kegiatan paling akhir yang dilakuan. 

Setelah penyuntingan dilakukan, barulah naskah jadi ditulis ulang dengan rapi dan 

dengan memperhatikan secara serius maslah perwajahan. Di dalam penulisan 

naskah trakhir perlu kembali diwaspadai agar jangan terulang kembali kesalahan 

pemakaian ejaan dan tanda baca. 

4) Penilaian/ Evaluasi Menulis 

Evaluasi hasil pembelajaran bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa 

dalam menguasai kompetensi dasar. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui 

kompetensi dasar mana, materi mana, indikator mana yang belum mencapai 

ketuntasan. Dengan mengevaluasi hasil pembelajaran, guru akan mendapatkan 

manfaat yang besar untuk melakukan program perbaikan yang tepat (Aries, Pebru 

Erna S, 2011: 17). 

 Evaluasi pembelajaran menulis naskah drama dengan media cerpen 

hampir sama dengan evaluasi pembelajaran keterampilan lainnya. Dalam hal ini  

menggunakan dua jenis evaluasi. Munurut Kooper (dalam Jana M. Mason, 1986: 

196) menjelaskan bahwa teknik penilaian yang dilakukan terhadap keterampilan 

menulis siswa biasanya bersifat holistis dan analitis. Penilaian secara holistis yaitu 

penilaian secara menyeluruh berdasarkan kesan yang diperoleh dari hasil 

membaca tulisan secara selintas (Nurgiyantoro, 1998: 279). Menurut Omaggio 

(1986: 293), penilaian holistis ialah suatu penilaian yang memungkinkan penilai 

mencoba manafsirkan tingkat keterampilan menulis yang disajikan di dalam 

tulisannya. Penilaian holistis ini dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa sebuah 
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tulisan merupakan suatu rangkaian utuh yang bagian-bagiannya tidak bisa 

dipisahkan (Latief, 1990).  

b.  Hakikat Naskah Drama  

1) Pengertian Naskah Drama 

Naskah drama adalah kesatuan teks yang membuat kisah (Endraswara 

2011: 37). Pendapat lain diungkapkan oleh Wiyanto (dalam Hidayanti, 2009: 21) 

bahwa naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah 

drama tersebut termuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan 

oleh tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. Naskah drama ditulis 

selengkap-lengkapnya, bukan saja berisi percakapan, melainkan juga disertai 

keterangan atau petunjuk. Petunjuk itu, misalnya gerakan-gerakan yang dilakukan 

oleh pemain, tempat terjadinya peristiwa, benda-benda atau peralatan yang 

diperlukan setiap babak, dan keadaan panggung setiap babak.  

Waluyo (dalam Hidayanti, 2009: 21) mengatakan bahwa naskah drama 

dapat diberi batasan sebagai salah satu jenis karya sastra yang ditulis dalam 

bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin yang mempunyai kemungkinan 

dipentaskan. Sebagai salah satu genre sastra, drama juga disebut sastra lakon. 

Senada dengan pendapat di atas, Sumardja dan Saini K.M (dalam Zulfiana, 2011: 

17) juga mengemukakan bahwa naskah drama adalah wacana yang disampaikan 

dalam bentuk dialog-dialog. Dalam naskah drama, yang dipahami ialah pesan-

pesan yang terkandung di dalam naskah tersebut. Dalam membawakan pesan dan 

nilai-nilai itu, pembaca akan terlibat konflik dan pertentangan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa naskah drama adalah 

salah satu bentuk karya sastra yang berisi dialog-dialog atau percakapan 
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antartokoh yang temanya diambil dari konflik yang terjadi di dalam kehidupan 

manusia. Sama halnya dengan teks sastra lainnya, naskah drama juga berfungsi 

sebagai sarana pengungkapan ide atau gagasan penulis kepada pembaca, sehingga 

pembaca dapat berkontemplasi mengenai makna cerita yang telah dibacakan. 

2) Unsur-unsur Naskah Drama 

Dibandingkan dengan fiksi, maka unsur intrinsik drama dapat dikatakan 

kurang sempurna. Di dalam drama tidak ditemukan adanya unsur pencerita, 

sebagaimana terdapat di dalam fiksi. Alur di dalam drama lebih dapat ditelusuri 

melalui motivasi yang merupakan alasan untuk munculnya suatu peristiwa. 

Motivasi di dalam drama menjadi penting, karena aspek ini sudah menjadi 

perhatian pengarang suwaktu karya drama ditulis. Di dalam fiksi, unsur 

pemaparan dan pembeberan merupakan sarana ampuh pengarang dalam 

mengembangkan daya imajinasinya dalam membentuk satuan-satuan peristiwa. 

Dengan begitu, alur di dalam fiksi terasa lebih mengalir, menyentuh wawasan dan 

dataran yang lebih tak terbatas jika dibandingkan dengan karya drama. Masalah-

masalah yang menyangkut pikiran, perasaan, ide-ide, dan konsep para tokoh dapat 

dengan mudah didapat pembaca.   

Membandingkan unsur intrinsik drama dengan unsur intrinsik fiksi bukan 

bertujuan untuk melihat kelemahan dan keunggulan masing-masing unsur, 

melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Bukankah 

telah disadari bahwa antara drama dan fiksi cerpen dan novel adalah karya sastra 

dengan genre yang berbeda. Adapun unsur-unsur naskah drama menurut (WS. 

Hasanuddin, 2015: 93-123) diantaranya: (1) Tokoh, Peran, dan Karakter; (2) 
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Motivasi, Konflik, Peristiwa, dan Alur; (3) Latar dan Ruang; (4) Penggarapan 

Bahasa; (5) Tema (premisse) dan Amanat. 

Kosasih (2012: 135-136) mengungkapkan bahwa unsur-unsur naskah 

drama meliputi plot, penokohan, dialog, dan latar. Pendapat lain diungkapkan oleh 

Waluyo (dalam Zulfiana, 2011: 17-18) menyebutkan ada delapan unsur 

pembangun naskah drama yaitu plot, penokohan dan perwatakan, dialog, tema, 

setting, amanat, petunjuk teknis, dan drama sebagai interfretasi kehidupan.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur drama 

meliputi tema, alur, latar, tokoh/penokohan, dialog, petunjuk teknis atau petunjuk 

lakuan, bahasa, dan amanat.  

1. Tema  

Istilah tema menurut Scharbach (dalam Aminuddin, 2011: 91) berasal dari 

bahasa Latin yang berarti „tempat meletakkan suatu perangkat‟. Disebut demikian 

karena tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperanan juga 

sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang 

diciptakannya. Seorang pengarang harus memahami tema cerita yang akan 

dipaparkan sebelum melaksanakan proses kreatif penciptaan, sementara pembaca 

baru dapat mamahami tema bila mereka telah selesai memahami unsur-unsur 

signifikan yang menjadi pemapar tema tersebut.  

Lebih lanjut Brooks (dalam Aminuddin, 2011: 92) mengungkapkan bahwa 

dalam mengapresiasi tema suatu cerita, apresiator harus memahami ilmu-ilmu 

humanitas karena tema sebenarnya merupakan pendalaman dan hasil kontemplasi 

pengarang yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan serta masalah lain yang 

bersifat universal. Pendapat lain dikemukakan oleh Sayuti, 1996-1997: 118 tema 
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adalah makna cerita, gagasan sentral, atau dasar cerita. Dalam upaya pemahaman 

tema, pembaca perlu memperhatikan beberapa langkah berikut secara cermat. 

1. Memahami setting dalam prosa fiksi yang dibaca; 

2. Mamahami penokohan dan perwatakan para pelaku dalam prosa fiksi yang 

dibaca; 

3. Mamahami satuan peristiwa, pokok pikiran serta tahapan peristiwa dalam 

prosa fiksi yang dibaca; 

4. Memahami plot atau alur cerita dalam prosa fiksi yang dibaca; 

5. Menghubungkan pokok-pokok pikiran yang satu dengan yang lainnya yang 

disimpulkan dari satuan-satuan peristiwa yang terpapar dalam suatu cerita; 

6. Menentukan sikap penyair terhadap pokok-pokok pikiran yang 

ditampilkannya; 

7. Mengidentifikasi tujuan pengarang memaparkan ceritanya dengan bertolak 

dari suatu pokok pikiran serta sikap penyair terhadap pokok pikiran yang 

ditampilkannya; 

8. Manafsirkan tema dalam cerita yang dibaca serta menyimpulkannya dalam 

satu dua kalimat yang diharapkan merupakan ide dasar cerita yang dipaparkan 

pengarangnya. 

Berdasarkan teori tentang tema di atas, dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah gagasan, inti atau ide pokok cerita yang terdapat di dalam sebuah karya 

sastra. Dari cerita yang dikembangkan itulah pembaca berusa menafsirkan ide 

pokok cerita itu.  

2. Alur atau Plot 
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Alur atau plot mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sastra 

drama, karena tanpa penggunaan plot, sastra drama tidak akan tercipta. Pengertian 

alur pada umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan 

peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam 

suatu cerita (Aminuddin, 2011:83).  

Istilah alur sama dengan istilah plot maupun struktur cerita. Plot adalah 

alur atau jalan cerita. Alur ini akan mengantarkan lakon menjadi semakin 

menarik. Tanpa garapan alur yang matang, drama sering terasa memuakkan. 

Drama memiliki alur seperti halnya prosa. Plot drama ada yang lurus dan ada yang 

zig-zag (Endraswara, 2014: 24). Hal ini tergantung kemampuan penulis naskah 

menata alur, sehingga menciptakan suasana drama yang mengalir. Drama yang 

bagus dibangun atas plot yang tidak membosankan. Plot adalah lakon atau 

kisahan, yang mengulur drama. Plot yang bagus adalah yang selalu “menunda” 

kejadian sampai akhir drama, sehingga  penonton dapat menebak permainan plot 

itu. 

Plot manjadi kunci sukses drama. penataan plot akan menahan emosi 

penonton. Plot menurut Hudson (dalam Endraswara, 2014: 25) terbentuk oleh 

“events and action”, kejadian-kejadian dan laku. Kejadian itu muncul atas 

gerakan, adanya tindakan yang sering dinamakan akting. Akting juga disebut laku.  

Laku secara fisik, muncul dalam gerak dipentas. Namun drama juga perlu laku 

batin, penjiwaan. Gejolak batin adalah laku yang akan mewarnai drama.  

Di samping fungsi (faal) utamanya untuk mengungkapkan buah pikiran, 

plot melaksanakan faal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu menangkap, 

membimbing, dam mengarahkan perhatian pembaca atau penonton. Tugas 
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menarik pembaca dan penonton itu diemban plot  dengan mempergunakan unsur-

unsurnya. Unsur-unsur plot sebenarnya banyak, namun yang utama adalah sebagai 

berikut (Endraswara, 2014: 27-28). 

Pertama, ketegangan (suspense) adalah ketegangan dalam drama. plot 

yang baik akan menimbulkan ketegangan pada diri pembaca atau penonton 

melalui kemampuannya untuk menumbuhkan dan memelihara rasa ingin tahu dan 

kepenasaran penonton dari awal sampai akhir.  

Kedua, dadakan (surprise). Telah dikemukakan bahwa dalam membaca 

atau menonton cerita yang baik, pembaca atau penonton akan selalu menduga-

duga mengenai apa yang akan terjadi kemudian. Pengarang yang baik akan 

menyusun ceritanya demikian rupa hingga dugaan-dugaan pembaca atau 

penontonnya selalu keliru dan peritiwa membelok kea rah lain yang tidak 

diangka-sangka dan bahkan mengagetkan. 

Ketiga, ironi dramatik (dramatic irony). Ironi dramatic dapat berbentuk 

pernyataan-pernyataan atau perbuatan-perbuatan tokoh cerita yang seakan-akan 

meramalkan apa yang akan terjadi kemudian.  

Mengenai plot, Freytag (dalam Zulfiana 2011: 19) menguraikan bagian-

bagian plot adalah sebagai berikut. 

a. Tahap eksposisi atau pelukisan awal cerita 

Tahap ini merupakan tahap di mana para pembaca diperkenalkan dengan 

tokoh-tokoh dalam cerita tersebut serta perwatakan masing-masing. Melalui tahap 

ini pembaca akan tahu siapakah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam 

cerita tersebut dan pertalian antara mereka. 

b. Komplikasi atau pertikaian awal 
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Tahap ini akan ditunjukkan hal-hal yang mengakibatkan konflik yang 

semakin mananjak, seakan-akan konflik tersebut tidak akan terpecah oleh apapun. 

c.  Klimak atau titik puncak cerita  

Tahap ini merupakan tahap dimana konflik yang terjadi terus meningkat 

dan berkembang sehingga mencapai klimaks atau titik puncak kegawatan dalam 

suatu cerita. Pada tahap ini pembaca akan dituntut untuk menebak-nebak 

bagaimana resolusi akhir dari konflik tersebut.  

d. Resolusi atau Penyelesaian (Falling action) 

Dalam tahap ini konflik yang tadi sempat berkembang dan memanas akan 

mulai mereda atau menurun. Tokoh-tokoh yang memanaskan situasi akan 

meruncingkan konflik telah mati atau menemukan jalan perpecahan. Selain itu, 

penyelesaian cerita tersebut juga akan mulai tampak.  

e.  Keputusan 

Dalam drama-drama modern, cerita akan berhenti pada klimaks atau 

resolusi. Pada drama tradisional, cerita diakhiri dengan penjelasan akhir. 

3. Latar atau setting 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu yang mengarah 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan.  Menurut Kosasih, 2012: 38 latar atau setting 

merupakan tempat dan waktu berlangsungnya kejadian dalam cerita. Latar 

berfungsi untuk memperkuat dan mempertegas keyakinan pembaca terhadap 

jalannya cerita ataupun pada karakter tokoh.  

Pengertian Setting juga dikemukakan oleh Aminuddin, 2011: 67 

mengemukakan bahwa setting adalah latar peristiwa pada karya fiksi, baik berupa 
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tempat, waktu, maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi 

psikologis.  Fungsi latar yang bersifat fisikal untuk membuat suatu cerita menjadi 

logis. Ia juga memiliki fungsi psikologis sehingga setting pun mampu 

menuansakan makna tertentu serta mampu menciptakan suasana-suasana tertentu 

yang menggerakkan emosi atau aspek kejiwaan pembacanya. Lebih lanjut Leo 

Hamalian dan Frederick R. Karel menjelaskan bahwa setting dalam karya fiksi 

bukan hanya berupa tempat, waktu, peristiwa, suasana serta benda-benda dalam 

lingkungan tertentu, melainkan juga dapat berupa suasana yang berhubungan 

dengan sikap, jalan pikiran, prasangka dan gaya hidup suatu masyarakat dalam 

menanggapi suatu problema tertentu. Setting yang terakhir itu dapat dimasukkan 

ke dalam setting yang bersifat psikologis. 

Unsur latar dapat dibedakan dalam tiga unsur pokok. Tiga unsur pokok itu 

meliputi (a) latar tempat, (b) latar waktu, (c) latar sosial (Nurgiyantoro, 2002: 227-

333).  (a) Latar tempat ialah lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah drama. (b) Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan peristiwa itu 

terjadi. (c) Latar sosial menyangkut status sosial seorang tokoh, penggambaran 

keadaan masyarakat, kebiasaan hidup, pandangan hidup, adat istiadat, cara 

berpikir dan bersikap, termasuk status sosial seorang tokoh yang bersangkutan. 

4. Tokoh dan Penokohan  

Tokoh dan penokohan merupakan salah satu unsur penting dalam drama. 

istilah tokoh digunakan untuk menunjuk pada orang atau pelaku cerita. Sedangkan 

istilah penokohan dipakai untuk melukiskan gambaran yang jelas tentang 

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita Jones (dalam Nurgiyantoro 2007: 
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152). Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan 

mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita (Kosasih, 2012: 36).   

Waluyo (2008: 27) menyatakan bahwa penokohan berarti cara pandang 

pengarang menampilkan tokoh-tokohnya, jenis-jenis tokoh, hubungan tokoh 

dengan unsur cerita yang lain dan watak tokoh-tokoh itu. Dengan penggambaran 

watak-watak yang terdapat pada pelaku cerita tersebut bertingkah laku seperti 

halnya manusia hidup. Intraksi antartokoh dengan penokohannya memunculkan 

konflik yang kemudian berkambang menjadi peristiwa. Penokohan yang baik 

adalah penokohan yang berhasil menggambarkan tokoh-tokoh dalam suatu cerita 

tersebut yang mewakili tipe-tipe manusia yang dikehendaki oleh tema dan amanat. 

Lebih jelasnya penokohan itu merupakan gambaran watak atau sifat tokoh di 

dalam sebuah cerita.    

Boulton (Aminuddin, 2011: 79) mengungkapkan bahwa cara pengarang 

menggambarkan atau memunculkan tokohnya itu dapat berbagai macam. 

Mungkin pengarang menampilkan tokoh sebagai pelaku yang hanya hidup di alam 

mimpi, pelaku yang memiliki semangat perjuangan dalam mempertahankan 

hidupnya, pelaku yang memiliki cara sesuai dengan kehidupan manusia yang 

sebenarnya, maupun pelaku yang egoi, kacau, dan mementingkan diri sendiri.  

Untuk menggambarkan watak tokoh-tokoh, Robert Humper (dalam 

Waluyo, 2008: 33) menyebutkan empat cara, yaitu: 

a. Teknik monolog interior taklangsung artinya cerita yang kehadirannya tidak 

ditujukan kepada siapa pun, baik pembaca maupun tokoh lain; 

b. Teknik interior langsung kehadirannya ditujukan kepada siapa saja; 
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c. Teknik pengarang serba tahu artinya pengarang menjelaskan semua tentang 

diri tokoh-tokoh dan mencampuri segala tindakan seolah-olah pada diri setiap 

tokoh pengarang ada di dalamnya; 

d. Teknik solilokui artinya penggambaran watak melalui percakapan tokoh itu 

sendiri. 

Lain halnya dengan Kenney (dalam Nurhayati, 2013: 17) menyebutkan 

ada lima teknik penampilan watak tokoh cerita, yaitu (a) secara diskursif, yaitu 

pengarang menyebutkan watak tokoh-tokoh satu demi satu; (b) secara dramatik 

artinya penampilan watak melalui dialog atau tingkah laku; (c) melalui tokoh lain 

yang berarti tokoh lain menceritakan tokoh tersebut atau sebaliknya; (d) secara 

kontekstual artinya penampilan watak dari konteks lingkungan atau dunia yang 

dipilih oleh tokoh tersebut; (e) dengan metode campuran (mixing methods), yaitu 

metode penampilan watak melalui pencampuran teknik-teknik yang sudah 

dikemukakan terdahulu.  Waluyo (2008:32) menanggapi beberapa cara pengarang 

untuk menggambarkan watak tokoh-tokoh menjadi tujuh, yaitu (a) penggambaran 

secara langsung; (b) secara langsung dengan diperindah; (c) melalui pernyataan 

oleh tokoh-tokohnya sendiri; (d) melalui dramatisasi; (e) melalui pelukisan 

terhadap keadaan sekitar pelaku; (f) melalui analisis psikis pelaku; dan (g) melalui 

dialog-dialog pelakunya. 

Berdasarkan peran tokoh dalam suatu cerita, para tokoh di dalam suatu 

cerita memiliki peranan yang berbeda-beda. Seorang tokoh yang memiliki peranan 

penting di dalam suatu cerita disebut dengan tokoh inti atau tokoh utama. 

Sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak penting karena pemunculannya 

hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku utama disebut tokoh tambahan 
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atau tokoh pembantu (Aminuddin, 2011:79-80). Tokoh dalam cerita seperti halnya 

manusia dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, selalu memiliki watak-watak 

tertentu. Dalam upaya memahami watak pelaku, pembaca dapat menelusurinya 

lawat (1) tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya, (2) gambaran yang 

diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya maupun caranya 

berpakaian, (3) menunjukkan bagaimana perilakunya, (4) melihat bagaimana 

tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri, (5) memahami bagaimana jalan 

pikirannya, (6) melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya, (7) melihat 

bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, (8) melihat bagaimana tokoh-tokoh 

yang lain itu memberikan reaksi terhadapnya, dan (9) melihat bagaimana tokoh itu 

dalam mereaksi tokoh yang lainnya. 

5.Dialog 

Dialog adalah bahan dasar sebuah drama. Melalui dialog, akan timbul 

suatu komunikasi antar tokoh dengan tokoh lain maupun dengan lingkunganya 

sehingga membentuk alur yang diinginkan. Dialog dalam dramaberfungsi untuk: 

(a) mengemukakan persoalan secara langsung (b) menjelaskan tentang tokohatau 

perannya (c) menggerakkan plot maju (d) membuka fakta. Dialog juga akan 

mengungkap dan memperjelas perwatakan dan alur suatu drama. Watak seorang 

tokoh yang mungkin tidak jelas atau kabur pada awalnya, akan semakin diperjelas 

oleh dialog-dialog yang akan diucapkan oleh tokoh tersebut. 

6. Petunjuk teknis  

Dalam teks drama diperlukan juga petunjuk teknis, yang sering disebut  

dengan teks samping. Teks samping ini biasanya ditulis dengan tulisan berbeda 

dari dialog (misalnya dengan huruf miring atau huruf besar semua). Teks samping 
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berguna sekali untuk memberikan petunjuk kapan aktor harus diam, pembicaraan 

pribadi, lama waktu sepi antar kedua pemain, jeda-jeda kecil atau panjang, dan 

sebagainya. Hal-hal yang bersifat simbolik sebaiknya diberi teks samping oleh 

penulisnya (Waluyo 2003: 29). 

7. Penggarapan Bahasa  

Di dalam sebuah drama, dialog merupakan situasi bahasa utama. Namun, 

begitu, pengertian penggarapan bahasa di sini bukanlah tentang dialog itu sendiri, 

melainkan bagaimana bahasa dipergunakan pengarang sehingga terjadi situasi 

bahasa. Bagaimana bahasa dipergunakan barangkali menyangkut tentang gaya.  

Dalam karya sastra istilah gaya mengandung pengertian cara seorang 

pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang 

indah dan harmonis serta menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh 

daya intlektual dan emosi pembaca (Aminuddin, 2011: 72). Penggunaan bahasa 

harus relevan dan menunjang permasalahan-permasalahan yang hendak 

dikemukakan; harus serasi dengan teknik-teknik yang digunakan; dan harus tepat 

merumuskan alur, penokohan, latar dan ruang, dan tentu saja semua itu bermuara 

pada ketepatan perumusan tema atau premisse teks drama.  

Teeuw (dalam WS. Hasanuddin, 2015: 118) menyebutkan tujuh ciri 

bahasa tulis. Di dalam ke tujuh ciri bahasa tulis itu terkandung keunggulan dan 

kelemahannya. Bahasa tulis jika dibandingkan dengan bahasa lisan telah 

kehilangan unsur penunjang seperti isyarat, ekspresi, intonasi, serta peragaan. 

Menggunakan bahasa tulis sebagai sarana teks drama, pengarang berarti tidak 

berhadapan langsung dengan pembaca, sehingga ada celah kelemahan komunikasi 

dibandingkan bahasa lisan. Akan tetapi karena situasi bahasa utama di dalam 
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drama adalah dialog, maka meskipun menggunakan bahasa tulis, kesan kelisanan 

dalam bahasa langsung menonjol dan dominan dalam drama  dibandingkan pada 

fiksi. 

8. Amanat  

Amanat yang hendak disampaikan pengarang melalui dramanya harus 

dicari oleh pembaca atau penonton. Seorang pengarang drama sadar atau tidak 

sadar pasti menyampaikan amanat dalam karyanya itu (Waluyo 2003: 25). 

Amanat dalam karya sastra biasanya menecerminkan pandangan hidup pengarang 

yang bersangkutan, pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran. Melalui cerita, 

sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan dapat mengambil 

hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan. Moral dalam karya sastra 

dipandang sebagai amanat, pesan, message (Nurgiyantoro 2007: 321). 

3) Kaidah Penulisan Naskah Drama 

Sistematika penulisan teks drama dewasa ini mengalami perubahan-

perubahan yang semuanya itu berkembang sesuai dengan kekreatifan para 

sastrawan untuk mencapai kepuasan estetikanya. Dalam hal ini jika pengajar ingin 

membuat skenario nasakah drama dari cerpen berikut persyaratan skenario yang 

baik, yaitu:  Sistematika penulisan teks drama secara umum dibagi menjadi tujuh 

bagian sebagai berikut (Zulfiana, 2011: 23). 

1. Judul   

Penempatan judul teks drama pada umumnya sama seperti penulisan pada 

karya sastra prosa dan puisi. Judul ditulis pada bagian atas dan terletak di tengah 

tetapi terpisah dari uraian teksnya, biasanya ditulis menggunakan huruf kapital 

tebal. 



27 

 

2.Prolog  

Prolog adalah bagian naskah yang ditulis pengarang pada bagian awal. 

Biasanya memuat pengenalan pemain. Pemain dengan ekspos yang berbeda-beda 

keluar panggung, dikenalkan oleh pembawa acara. Hal ini terjadi pada drama-

drama yang alur ceritanya tidak klasik. Untuk drama klasik, biasanya prolog tidak 

diikuti pemain yang keluar panggung. Prolog hanya disebutkan nama dan peran 

dari balik panggung, dengan iringan sayup-sayup.   

Pada dasarnya, prolog merupakan pengantar naskah yang dapat berisi satu 

atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang akan 

disajikan. Keterangan itu dapat mengenai masalah, gagasan, pesan di dalam 

kurung atau petunjuk pengarang-pengarang, jalan atau alur cerita (plot), latar 

belakang cerita, tokoh cerita, dan lain-lain, yang semuanya diharapkan pengarang 

dapat memahami, menghayati, dan menikmati cerita itu. 

3. Penulisan Nama Tokoh  

Penulisan nama tokoh dalam teks drama pada umumnya ditempatkan di 

sebelah kiri dengan huruf kapital. Pada awal naskah harus dijelaskan siapa saja 

tokoh yang terlibat dalam cerita dan bagaimana pelukisan kondisi tiap-tiap tokoh. 

4. Dialog 

Bagian lain yang sangat penting dan secara lahiriah membedakan sastra 

drama dari jenis fiksi lain ialah dialog. Dialog ialah bagian dari naskah drama 

yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan yang lain. Begitu pentingnya 

kedudukan dialog di dalam sastra drama, sehingga tanpa kehadirannya, suatu 

karya sastra tidak dapat digolongkan ke dalam karya sastra drama. Kekuatan 

dialog terletak pada percakapan pemain yang selalu tanggap. Pemain yang lincah 
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berdialog, penuh muatan filosofi, tentu akan menarik penonton (Endraswara, 

2014: 21-22).  

5. Teks Samping  

Penjelas laku dalam teks drama disebut catatan samping yang berfungsi 

sebagai penjelas laku dan action para pelaku drama. Catatan samping tersebut 

ditulis terpisah dari teks drama yang penulisanya di dalam tanda kurung. 

Penempatan catatan pinggir dapat terletak sebelum penulisan dialog dan dapat 

pula ditempatkan setelah penulisan dialog. 

6. Epilog  

Epilog adalah bagian penutup pada karya sastra drama yang berfungsi 

menyampaikan intisari atau sekedar menyimpulkan isi drama. Drama yang 

lengkap tentu ada epilog. Epilog akan memberikan simpul nilai drama.  

Dari keenam struktur itu, biasanya satu sama lain tidak dapat terpisahkan. 

Ke enam hal ini merangkai sebuah cerita yang unik. Drama yang menarik apabila 

mengikuti pola struktur itu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaidah penulisan naskah 

drama  adalah aturan mengenai penulisan sebuah naskah drama. Kaidah penulisan 

naskah drama meliputi judul, prolog, tokoh, penulisan dialog, petunjuk teknis, dan 

epilog. 

2. Variabel Tindakan  

a. Media Pembelajaran  

1) Pengertian Media  

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 
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perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Banyak 

batasan yang diberikan tentang media. Gerlanch & Ely (dalam Arsyad 2011: 3) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cendrung diartikan sebagai alat-

alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kambali informasi visual atau verbal. 

Batasan lain telah pula dikemukakan oleh para ahli yang sebagian di 

antaranya akan diberikan sebagai berikut. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi 

Pendidikan (Association of Education and Communication Technology/AECT: 

1977) di Amerika Serikat misalnya, membatasi media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Di 

samping sebagai sistem penyampai atau pengentar, media yang sering diganti 

dengan kata mediator menurut Fleming (1987: 234) adalah penyebab atau alat 

yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah 

mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan 

yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. 

Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-

pesan pembelajaran.  Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud pengejaran maka 

media itu disebut media pengajaran.  
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Hamidjojo (dalam Arsyad, 2011: 4)) memberi batasan medium sebagai 

semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau 

menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 

dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Acapkali kata media 

pendidikan digunakan secara bergantian dengan istilah alat bantu atau media 

komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (1986) di mana ia melihat 

bahwa hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal 

apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi.   

Agak berbeda dengan itu semua adalah batasan yang diberikan oleh 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA). Dikatakan 

bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual 

serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar 

dan dibaca. Istilah “media”bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan 

kata “teknologi” yang berasal dari kata latin tekne (bahasa Inggris art) dan logos 

(bahasa Indonesia “ilmu”). Menurut Webster (1983: 105), “art” adalah 

keterampilan (skill) yang membahas tentang keterampilan yang diperoleh lewat 

pengalaman, studi, dan observasi. Bila dihubungkan dengan pendidikan dan 

pembelajaran, maka teknologi mempunyai pengertian sebagai berikut.  

Perluasan konsep tentang media, di mana teknologi bukan sekedar benda, 

alat, atau bahan perkakas, tetapi tersimpul pula sikap perbuatan, organisasi dan 

menejemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu Achsin (dalam Arsyad, 

2011: 5). Apa pun batasan yang diberikan, ada persamaan-persamaan di antaranya 

yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 
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pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi.  

 Berdasarkan pengartian di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah 

alat bantu atau perantara yang dapat menimbulkan perhatian, minat, dan motivasi 

siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oleh kerena itu, dengan 

penggunaan media proses belajar menjadi lebih mudah, dapat mempercepat 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, serta tujuan pembelajan dapat 

tercapai.  

2) Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas 

dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan 

konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat 

dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Hamalik (dalam Arsyad, 2011: 15) mengemukakan bahwa pemekaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi, dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga 
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dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan penefsiran data, dan memadatkan 

informasi. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Arsyad (2011: 21) bahwa media 

berfungsi untuk tujuan intruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu 

harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk 

aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. 

 Mengingat penggunaan media sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, dipaparkan beberapa manfaat dari media 

pembelajaran. Menurut (Sudjana dan Rivai 2015:2) mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu sebagai berikut. 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar; 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran lebih baik; 

3.  Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajara; 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Manfaat media juga dikemukakan oleh Encyclopedia of Educational 

Research dalam Hamalik (1994:15) merincikan manfaat media pendidikan 

sebagaai berikut. 
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1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 

2. Memperbesar perhatian siswa. 

3. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh 

karena itu membuat pembelajaran lebih mantap. 

4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri dikalangan siswa. 

5. Manumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui gambar 

hidup. 

6. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa. 

7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman lebih banyak dalam belajar. 

3) Media Cerpen   

Media dalam pembelajaran ini adalah teks cerpen. Sifat yang ada di dalam 

cerpen adalah normatif, yaitu bersifat mengajarkan budi pekerti kepada siswa. 

Jumlah cerpen sesuai dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas, sehingga 

setiap siswa mendapatkan satu cerpen. Media teks cerpen berfungsi mengasah 

kecerdasan naratif siswa, yaitu melatih dan meningkatkan kemampuan siswa 

mengembangkan suatu cerita menurut daya khayalnya sendiri. Menggunakannya 

dengan cara setiap kelompok dibagikan cerpen tersebut secara acak. Setiap 

anggota kelompok memahami cerpen yang ada di tangannya. Dalam waktu yang 

relatif singkat, siswa harus membuat dialog-dialog yang relevan dengan tema 

dalam cerpen masing-masing. Kecerdasan naratif siswa akan terasah dengan baik 
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ketika siswa mencurahkan seluruh perhatian dan imajinasinya untuk berusaha 

menghidupkan para tokoh di dalam cerpen, sekaligus membangun alur cerita 

melalui dialog-dialog para tokoh di dalamnya. Siswa diberi kebebasan untuk 

mengembangkan ide dan kreativitasnya masing-masing.  Dengan demikian, teks 

cerpen merupakan media yang berfungsi memberikan stimulus pada siswa untuk 

meningkatkan kecerdasan naratifnya dalam menulis naskah drama. 

4) Pembelajaran Menulis Naskah Drama dengan Media Cerpen 

Media cerpen dipilih sebagai salah satu cara untuk membelajarkan menulis 

naskah drama bagi siswa. Dengan media cerpen akan dapat membantu siswa 

mengembangkan kualitas menulis karya sastra drama.  

(Endraswara, 2011:42) mengungkapkan, jika pengajar akan membuat 

skenario naskah drama dari cerpen berikut beberapa persyaratan skenario yang 

baik, yaitu:  

1. Adanya nama-nama tokoh, 

2. Sinopsis cerita, 

3. Latar/setting, 

4. Urutan dialog dengan nama-nama tokoh, 

5. Pencantuman tanda baca, (,.?!) pada tempatnya, 

6. Keterangan dalam kurung sebagai catatan, 

7. Keterangan di bagian mana harus ada musik, lampu sorot, dan lain-lain, 

8. Penggunaan bahasa yang jelas, 

9. Menampilkan poko-pokok cerita secara tegas, jangan berlebihan, 

10. Pencantuman nama babak, dan 

11. Akhir cerita dengan menggunakan kalimat yang padat. 
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Naskah drama dapat juga kita kembangkan bersama dengan subjek didik 

dari pengalaman mereka sendiri. pengajar sebagai fasilitator dapat mengarahkan 

mereka. Dalam cerita-cerita sederhana ini dapat dikembangkan bersama, ada yang 

menuliskan di papan tulis, ada yang merancang latar, sambil ceritanya 

dikembangkan. 

Berikut ini akan dipaparakan beberapa langkah-langkah penerapan media 

cerpen dalam menulis naskah drama meliputi:  

1. Guru membagikan media  berupa teks cerpen kepada masing-masing siswa; 

2. Guru meminta siswa untuk membaca dan memahami isi cerpen secara 

keseluruhan; 

3. Guru meminta siswa untuk menghayati tema yang terdapat di dalam cerpen. 

Tema merupakan ide pokok yang mendasari penafsiran sebuah cerita. 

Berangkat dari tema dapat diketahui ide pokok sebuah cerita; 

4. Guru menjelaskan bahwa cerpen dibagi menjadi beberapa bagian penting 

untuk kemudian diubah menjadi babak. Cerpen biasanya terdiri atas beberapa 

bagian, bagian-bagian itu memuat beberapa peristiwa penting yang melandasi 

cerita. Bab-bab yang tergolong penting itu selanjutnya diubah menjadi 

beberapa babak untuk memaparkan peristiwa-peristiwa tertentu;  

5. Siswa secara berkelompok berdiskusi mengenai konflik atau pokok cerita 

yang terdapat di dalam cerpen;  

6. Siswa mulai membuat kerangka naskah drama berdasarkan pokok cerita yang 

terdapat dalam cerpen; 

7. Siswa mengembangkan kerangka naskah drama dengan membuat deskripsi-

deskripsi tentang alur, latar, tokoh/penokohan yang terdapat dalam cerita; 
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8. Siswa harus bisa menggambarkannya sesuai dengan situasi yang ada, 

misalnya tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan didengar dari cerpen; 

9. Siswa menyusun dialog/percakapan berdasarkan konflik yang terjadi  

antartokoh dalam cerita;  

10. Siswa menulis naskah drama berdasarkan cerpen dengan memperhatikan 

kaidah-kaidah penulisan naskah drama. 

Kegiatan membaca cerpen sebelum menulis naskah drama sejalan dengan 

definisi yang diberikan Siahaan yang dikutip oleh Alek yaitu “Proses mengolah 

bacaan secara kritis dan kreatif yang dilakukan dengan tujuan memperoleh 

pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang bacaan itu.” Cerpen tersebut 

dihadirkan untuk memberitahukan kepada siswa tentang cerita yang terkandung di 

dalamnya serta unsur-unsur penting seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, latar 

dan lainnya untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami unsur-

unsur yang terdapat di dalam naskah drama.  Begitulah, guru bahasa harus melihat 

intruksi dan pengajarannya dalam konteks yang tepat lagi wajar.  

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian tentang meningkatkan keterampilan menulis dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia telah banyak dilakukan, di antaranya: Penelitian 

yang dilakukan oleh Zulfiana (2011) Peningkatan Keterampilan Menulis Teks 

Drama Melalui Teknik Transformasi Cerpen Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Blora 

Jawa Tengah Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan keterampilan menulis teks drama siswa dapat dilakukan  dengan 

menggunakan teknik transformasi cerpen. Terbukti dengan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa dari hasil prasiklus, siklus I dan siklus II bahwa hasil data dari 



37 

 

tes prasiklus, siklus I dan siklus II terus meningkat. Hasil tes prasiklus 

menunjukan skor rata-rata sebesar 60,5 termasuk dalm kategori kurang dan pada 

siklus I diperoleh skor rata-rata sebesar 68,5 dalam kategori cukup. Jadi, dari 

prasiklus ke siklus I terjadi peningkatan sebesar 8,01 atau 14,35% . Pada siklus II 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 76,5 termasuk dalam kategori baik dan melebihi 

nilai rata-rata klasikal yang ditetapkan yaitu 7,5. Jadi, dari siklus I ke siklus II 

terjadi peningkatan sebesar 8,1 atau 12,54% dan dari prasiklus ke siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 16,12 atau 28,85%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Devy (2013) dengan judul penelitiannya 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Satu Babak Melalui Media 

Gambar Berseri Dengan Menggunakan Teknik Pengandaian Diri Pada Siswa 

Kelas VIII SMP N 2 Kramat Kab. Tegal Jawa Tengah.” Pada siklus I, diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 55,2 sedangkan padasiklus II, diperoleh nilai rata-rata 

sebesar75,15, jadi mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 19,95 

poin atau sebesar 36,14% dari rata-rata siklus I.  

Komariah (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan Media 

Gambar untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII MTS. 

Darul Aman Mataram Tahun Pelajaran 2009/2010,” menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan media gambar telah mampu meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran menulis puisi Kelas VIII MTS. Darul Aman. Keberhasilan 

penggunaan media terbukti pada saat pelaksanaan kegiatan siklus I penggunaan 

media yang tidak menarik bagi mereka tidak dapat meningkatkan nilai rata-rata 

secara optimal. Sedangkan pada siklus II penulis mencoba menghadirkan media 

gambar yang cukup menarik dan familiar bagi mereka dan hal ini ternyata dapat 
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meningkatkan proses kreatif mereka dalam menulis puisi. Perbandingan hasil 

yang diperoleh mulai dari nilai rata-rata siklus I semula 59,6 atau 32% tes awal 

dan 68,8 atau 76% pada siklus I meningkat menjadi 76,4 atau 96% pada siklus II. 

Winingsih (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Naskah Drama dengan Media  Boneka (Stick Wayang 

Orang) pada Siswa Kelas VIII B SMPN 2 Sentolo Yogyakarta.” Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran penulisan naskah drama dengan 

menggunakan media boneka (stick wayang orang) dapat meningkatkan kualitas 

keterampilan menulis naskah drama siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Sentolo. 

Peningkatan keterampilan menulis tampak pada kualitas proses pembelajaran 

yang ditunjukkan oleh ketepatan dan kesesuaian hasil tulisan siswa dengan 

kriteria penulisan naskah drama.  Imajinasi siswa menjadi lebih berkembang 

dengan adanya media boneka (stick wayang orang). Motivasi belajar siswa 

menjadi lebih baik dilihat dari keantusiasan siswa dalam membuat media boneka 

(stick wayang orang). Apresiasi sastra siswa terbangun dengan baik. Peningkatan 

secara produk dapat dilihat dari peningkatan rata-rata skor dari hasil sebelum 

pelaksanaan tindakan sebesar 5,38, setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I 

menjadi 6,38, dan setelah pelaksanaan tindakan pada siklus II menjadi 7,15. 

Kenaikan skor rata-rata mulai dari pratindakan hingga siklus I sebesar 1,00. 

Peningkatan skor rata-rata mulai dari siklus I hingga siklus II sebesar 0,75. 

Berdasarkan perolehan skor di atas, dapat disimpulkan bahwa mulai dari awal 

sebelum tindakan hingga sesudah tindakan skor kemampuan penulisan naskah 

drama siswa telah mengalami peningkatan sebesar 1,75 atau sebesar 32,52% atau 

33% yaitu dari skor 5,38 menjadi 7,15.   
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, cendrung mengatakan bahwa peranan media dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan minat, kreatifitas, dan pemahaman siswa dalam proses belajar 

mengajar. Media pada dasarnya adalah bahasa guru, artinya dalam proses 

penyampaian pesan guru harus pandai memilih bahasa apa yang paling mudah 

dimengarti dan dipahami oleh siswanya.  

C. Kerangka Berfikir 

Penggunaan media sangat potensial untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berbagai keterampilan khususnya keterampilan menulis naskah 

drama. Kehadiran media pembelajaran sebagai komponen dalam proses belajar 

mengajar sangat diperlukan karena fungsi media tidak hanya sebagai alat bantu, 

tetapi juga merupakan bagian integral dalam pembelajaran yang berpotensi 

meningkatkan prestasi belajar Soeharto (dalam Musaddat, 2014: 61). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa untuk mencapai prestasi belajar, akan lebih maksimal apabila 

ditunjang oleh penataan faktor-faktor eksternal pembelajaran. Menurut Gagne 

(dalam Soeharto, dkk. 2003: 100), penataan (instruction) berarti mengatur faktor-

faktor di luar diri siswa yang berpengaruh pada terlaksananya proses belajar 

mengajar yang efektif. Proses semacam ini memerlukan rangsangan dari luar 

siswa yang dapat berupa sumber belajar. Salah satunya adalah media 

pembelajaran.  

Aktivitas menulis naskah drama marupakan sebuah tingkahlaku yang 

dapat diamati, dianalisis, dan ditiru sekaligus pengetahuan prosedural yang 

penguasaannya sangat tergantung pada latihan dan umpan balik Dahar (dalam 
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Musaddat, 2014: 61) sehingga sangat tepat bila digunakan media cerpen dalam 

pembelajaran menulis naskah drama.  

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika dalam pembelajaran menulis 

naskah drama dengan menggunakan media cerpen ini diterapkan dengan 

maksimal, maka hasil pembelajaran menulis naskah drama siswa kelas IX.4 SMP 

Negeri 4 Mataram tahun pelajaran 2016/2017 akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen” ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 4 Mataram, alamat sekolah yaitu Jalan RA Kartini No. 30 Mataram.  

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2, tahun ajaran 2016/2017. 

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama satu bulan, yaitu dimulai sejak 

bulan  Februari-Maret 2017.  

Tabel 3.1 

 Tahap dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

No. Hari/Tanggal Kegiatan 

 

1. Senin, 13 Februari 2017 Melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah 

terkait akan dilaksanakannya penelitian 

tindakan kelas di SMP Negeri 4 Mataram, 

khususnya di kelas IX.4. 

2. Selasa, 14 Februari 2017 Pelaksanaan observasi awal, terkait 

pengambilan data awal nilai siswa. 

3. Senin, 20 Februari 2017 Melakukan koordinator dengan guru kalaborator 

untuk menentukan jadwal penelitian. 

4. Selasa, 21 Februari 2017 Pelaksanaan siklus I (Pertemuan pertama). 

5. Sabtu, 25 Februari 2017 Peaksanaan siklus I ( Pertemuan kedua). 

6. Selasa, 28 Februari 2017 Pelaksanaan siklus II (Pertemuan pertama). 

7. Sabtu, 4 Maret 2017 Peaksanaan siklus II ( Pertemuan kedua). 
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3.2 Subjek dan Observer Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Adapun subjek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah siswa kelas IX.4 

SMP Negeri 4 Mataram dengan jumlah siswa seluruhnya yaitu 30 orang, terdiri 

atas 14 laki-laki dan 16 perempuan.  

3.2.2 Observer Penelitian 

Selama kegiatan penelitian berlangsung, peneliti dibantu dua orang observer. 

Observer tersebut yaitu teman peneliti. Peran observer dalam hal ini, untuk 

membantu peneliti memonitoring setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan 

oleh peneliti dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan media cerpen. Di samping itu, observer juga bertugas untuk 

mengambil gambar selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

3.3 Faktor yang Diteliti 

3.3.1 Faktor Guru 

Adapun faktor guru yang diteliti adalah pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

menulis naskah drama menggunakan media cerpen. 

3.3.2 Faktor Siswa 

Faktor siswa yang diteliti adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan 

oleh siswa. Dalam hal ini aktivitas pembelajaran keterampilan menulis naskah 

drama menggunakan media cerpen. Di samping itu, juga akan diselidiki 

kemampuan siswa dalam menciptakan naskah drama sebagai hasil dari aktivitas 

pembelajaran. 

3.4 Variabel Penelitian 
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1. Definisi Operasional Variabel Harapan 

Variabel harapan penelitian ini adalah peningkatan keterampilan menulis. 

Dalam hal ini, keterampilan menulis yang dimaksud adalah keterampilan siswa 

dalam menulis naskah drama menggunakan media cerpen. 

2. Definisi Operasional Variabel Tindakan 

Variabel tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

cerpen. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan media cerpen adalah media 

pembelajaran yang berfungsi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kepada 

siswa bagaimana cara untuk menuangkan kembali ide atau pokok-pokok cerita 

yang terdapat dalam cerpen kemudian mengembangkannya menjadi sebuah 

naskah drama. Dengan menekankan bahwa siswa belajar dengan cara membaca 

dan memahami secara keseluruhan isi bacaan yang terdapat di dalam cerpen 

tersebut. 

3.5 Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian  

3.5.1 Rancangan Penelitian 

PTK yang dipilih adalah model Kemmis dan Mc Taggart dengan siklus 

yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan (siklus spiral), yaitu proses 

pembelajaran yang semakin lama semakin meningkat pencapaian hasilnya 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 86). Pemilihan ini didasarkan pada alasan model PTK 

ini banyak digunakan oleh para guru. Adapun alurnya dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.1 

Model Penelitian Kemmis & Mc Taggart 

Sumber: Pardjono, dkk (2007:22) 

 

3.5.2 Langkah-langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.5.2.1 Tahap Perencanaan Tindakan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1. Peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran untuk 

menentukan permasalahan pokok atau kendala apa saja yang dialami siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama;  

2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

media cerpen ketika menulis naskah drama; 

3. Menyiapkan media pembelajaran;  

4. Membuat format instrumen penilaian sesuai dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar; 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas guru dan 

aktivitas siswa; 

6. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS). 

3.5.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Dari gambar siklus tersebut, maka tahap-tahap 

dalam penelitian tindakan meliputi:  

Plan (Perencanaan) I 

Act & observe (Tindakan & Pengamatan) I 

Reflect (Refleksi) I 

Reviced Plan (Rencana perbaikan) II 

Act & observe (Tindakan & Pengamatan) II 

Reflect (Refleksi) II 
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Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Adapun langkah-langkah 

pembelajarannya sebagai berikut. 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran siswa, dan mengkondisikan siswa 

siap belajar; 

2. Guru menyiapkan media pembelajaran; 

3. Guru melakukan apersepsi tentang materi pembelajaran; 

4. Guru menginformasikan materi, indikator, tujuan, dan tahapan pembelajaran; 

5. Guru menjelaskan materi pembelajaran menulis naskah  drama; 

6. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru; 

7. Guru melakukan tanya jawab untuk menggali informasi dari siswa tentang 

materi menulis naskah drama; 

8. Guru memperkanalkan media cerpen dalam pembelajaran menulis naskah 

drama; 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa terkait materi menulis naskah 

drama dengan menggunakan media cerpen yang belum dipahami; 

10. Masing-masing siswa melakukan praktik langsung membuat naskah drama 

berdasarkan cerpen; 

11. Masing-masing siswa menerima teks cerpen beserta LKS; 

12. Siswa diminta untuk membaca dan memahami isi cerpen secara keseluruhan; 

13. Siswa menghayati tema yang terdapat di dalam cerpen; 

14. Siswa secara berkelompok berdiskusi mengenai pokok-pokok cerita dan 

konflik yang terjadi di dalam cerpen; 
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15. Siswa mulai mengembangkan kerangka naskah drama berdasarkan deskripsi 

cerita yang terdapat di dalam cerpen; 

16. Siswa menyusun dialog/percakapan berdasarkan konflik yang terjadi di dalam 

cerita; 

17. Masing-masing kelompok mulai mengerjakan tugas menulis naskah drama 

berdasarkan cerpen dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan naskah 

drama 

18. Guru mengarahkan kegiatan siswa selama proses menulis naskah drama; 

19. Siswa mengumpulkan hasil tugas menulis naskah dramanya pada hari itu; 

20. Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap pembelajaran; 

21. Guru melakukan evaluasi terhadap pembelajaran; 

22. Guru menutup pelajaran. 

3.5.2.3 Tahap Observasi  

Pada tahap observasi dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan 

tindakan. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dan salah seorang guru. Pada tahap 

ini, peran peneliti dan guru adalah: (1) mendampingi guru serta memberikan 

pengerahan, motivasi, dan stimulus kepada guru agar dapat melaksanakan 

perannya berdasarkan rencana, (2) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang dibuat sehingga 

diperoleh data yang emperik pelaksanaan tindakan pembelajaran, dan kendala apa 

saja yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran. Kemudian data tersebut 

dijadikan sebagai bahan untuk melakukan refleksi.  

 

3.5.2.4 Tahap Evaluasi dan Refleksi 
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Pada tahap evaluasi dan refleksi ini, peneliti bersama observer 

mendiskusikan hasil pengamatan tindakan yang telah dilaksanakan. Hal-hal yang 

dibahas adalah: (1) analisis tentang tindakan yang dilakukan, (2) mengulas dan 

menjelaskan perbedaan rencana dengan pelaksanaan tindakan yang telah 

dilaksanakan, (3) melakukan intervensi, pemaknaan dan penyimpulan data yang 

telah diperoleh, dan melakukan reperencanaan (perencanaan ulang) berdasarkan 

hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Adapun alur penelitian tindakan kelas menulis naskah drama dengan 

menggunakan media cerpen dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Alur Penelitian Tindakan Kelas Menulis Naskah Drama Menggunakan Media 

Cerpen 

 

 Perencanaan: 

1.Mengidentifikasi masalah dalam 

pembelajaran menulis naskah drama 

2.Menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

3.Membuat format instrumen penilaian; 

4.Menyusun lembar observasi aktivitas  

guru dan siswa; 

5.Membuat Lembar Kerja Siswa 

 

Tindakan: 

1. Kegiatan awal:  

- Guru menyapa siswa, memeriksa 

kehadiran siswa, mengkondisikan 

siswa siap belajar. 

- Menyiapkan media dan sumber 

belajar 

- Melakukan apersepsi 

- Mengimformasikan materi, 

indikator, tujuan dan tahapan 

pembejaran 

2. Kegiatan Inti:  

- Guru menjelaskan materi tentang 

pembelajaran menulis naskah drama 

- Guru melakukan tanya jawab untuk 

menggali informasi dari siswa 

tentang materi menulis naskah 

drama 

- Guru memperkenalkan media 

cerpen 

- Guru menjelaskan langkah-langkah 

menulis naskah drama berdasarkan 

cerpen 

- Siswa dibagikan teks cerpen 

- Siswa membaca dan memahami isi 

cerpen secara keseluruhan 

- Siswa menghayati tema yang 

terdapat dalam cerpen 

- Siswa membuat kerangka naskah 

dramaberdasarkan pokok-pokok 

cerita dan konflik yang terdapat 

dalam cerpen 

- Siswa mulai menulis naskah drama 

berdasarkan  kisah  nyata yang 

terdapat dalam cerpen. 

3. Kegiatan Akhir: 

- Guru dan siswa mengadakan 

refleksi terhadap pembelajaran hari 

itu 

- Guru menutup pelajaran 

 

 

 

 

Refleksi:  

Analisis, interpretasi, dan menyimpulkan 

hasil pembelajaran.  

Berhasil Laporan Penelitian Belum 

berhasil 

Observasi  
Pengamatan terhadap proses 

pembelajaran dan hasil pembelajaran, 

baik dari aspek aktivitas guru maupun 

aktivitas siswa. 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian tindakan kelas, pengumpulan data berada pada observasi. 

Adapun teknik pengumpulan dan perekaman data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi. 

1. Metode Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan atau Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki (Mahmud, 2011: 168). 

Observasi yang dilakukan adalah observasi yang bersifat terbuka. Pengamatan 

dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran meningkatkan 

keterampilan menulis naskah drama menggunaka media cerpen. Format disusun 

berdasarkan kejadian atau tingkah laku yang terjadi atau dengan kata lain tingkah 

laku yang dimaksud adalah berupa aktivitas guru dan siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

2. Metode Tes  (Penugasan Menulis Naskah Drama) 

Tes yaitu serentetan pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan, dan bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Mahmud 2011: 185). Tes yang digunakan 

dalam hal ini, yaitu berupa penugasan menulis naskah drama menggunakan media 

cerpen. Tes ini tergolong tes subyektif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar peningkatan keterampilan menulis naskah drama siswa. 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini diambil menggunakan kamera HP 

dengan hasil berupa foto-foto atau vidio selama proses pembelajaran menulis 

naskah drama berlangsung. Dokumentasi yang berupa foto-foto ini digunakan 
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untuk memperkuat bukti serta analisis penelitian dalam setiap siklusnya sehingga 

pembahasan akan lebih lengkap dan jelas. Di samping itu, terdapat dokumen-

dokumen lain yang berupa hasil menulis naskah drama dan nilai tes awal menulis 

naskah drama (foto dokumentasi terlampir). 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi 

atau pengamatan yang terdiri atas lembar observasi aktivitas guru dan lembar 

observasi aktivitas siswa. Instrumen kedua adalah instrumen penilaian hasil 

belajar menulis naskah drama menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP 

Negeri 4 Mataram. Berikut telah dipaparkan dalam bentuk tabel beserta 

keterangan dari tiga instrumen penilaian yang digunakan pada penelitian ini.    

1. Instrumen observasi aktivitas guru 

Tabel di bawah ini digunakan untuk menilai aspek pelaksanaan 

pembelajaran beserta indikator yang diamati pada instrumen observasi aktivitas 

guru. Adapun aktivitas yang diamati adalah kegiatan awal 10 yang berlangsung 

selama sepuluh menit, kegiatan inti yang berlangsung selama 70 menit, dan 

kegiatan akhir berlangsung selama 10 menit. Adapun lembar observasi aktivitas 

guru selama proses pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 



51 

 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Dalam Proses Pembelajaran Menulis 

Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen 

Tabel 3.1 

 

Keterangan:   

 Optimal (3)  : Jika direspon oleh semua siswa 

 Kurang Optimal (2) : Jika direspon oleh sebagian besar siswa 

 Tidak Optimal (1) : Jika direspon oleh sedikit atau beberapa siswa. 

 

 

 

 

 

No. 

Aktivitas 

yang 

dinilai 

 

 

Indikator yang diamati 

 

 

 

Keterlaksanaan 

O 

(3) 

KO 

(2) 

TO 

(1) (1) 

 

I I  Kegiatan 

Awal 

1. Membuka pelajaran dengan menyapa siswa, 

memeriksa kehadiran siswa, dan 

mengkondisikan siswa siap belajar. 

   

2. Guru menyampaikan materi, indikator, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran 

   

3. Menggali pengetahuan prasyarat siswa atau 

apersepsi 

   

II Kegiatan 

Inti 

4. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran tentang menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen. 

   

5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

   

6. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok 

   

7. Guru membagikan media cerpen dan LKS     

8. Guru meminta siswa untuk membaca dan 

memahami isi cerpen secara keseluruhan 

   

9. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas 

menulis naskah drama berdasarkan cerpen yang 

dibaca 

   

10. Guru mengarahkan kegiatan siswa pada saat 

mengerjakan tugas 

   

11. Guru mengintruksikan siswa untuk 

menghentikan aktivitas menulis naskah drama 

   

12. Guru mengambil kembali LKS yang telah 

diselesaikan siswa 

   

III  Kegiatan 

Akhir 

 

 

 

 

13.  Guru melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran hari itu    

   

14. Menutup pelajaran     
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2. Instrumen Observasi Aktivitas Siswa 

Instrumen observasi aktivitas siswa merupakan instrumen yang digunakan 

guru pada siswa sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran agar 

dapat berjalan dengan baik dan terarah. Tabel 3.2 di bawah ini digunakan untuk 

menilai aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir siswa disertai indikator yang diamati. 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Menulis 

Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen 

Tabel 3.2 

 No.

   

 Aspek Penilaian Aktivitas                 

yang                             

dinilai  

 

 Indikator yang diamati 

 

 

Keterlaksanaan Skor  

SS SBS BS TAS  

1.  Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

1. Siswa menjawab salam guru       

2. Siswa menanggapi absen kehadiran      

3. Siswa menulis materi, indikator, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran 

     

2.  Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siswa serius memperhatikan  penjelasan 

guru tentang materi menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen 

     

5. Siswa aktif bertanya tentang penjelasan 

guru yang belum dipahami   

     

6. Masing-masing siswa menerima sebuah 

cerpen dan LKS 

     

7. Siswa membaca dan memahami teks 

cerpen secara keseluruhan 

     

8. Siswa secara individu mengerjakan tugas 

menulis naskah drama dengan serius 

     

9. Siswa mengumpulkan tugas menulis 

naskah drama tepat waktu 

     

3.  Kegiatan 

Akhir 

  

10. Siswa mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran hari itu 

     

11. Siswa mendengarkan rencana kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya 

     

12. Siswa menjawab salam penutup guru 

 

     

 

Keterangan: 

SS: Semua siswa, maka skor 3 dengan kriteria baik 

SBS: Sebagian besar siswa, maka skor 2 dengan kriteria cukup 

BS: Beberapa siswa, maka skor 1 dengan kriteria kurang 

TAS: Tidak ada siswa, maka skor 0  
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3. Instrumen  Penilaian Hasil Belajar Menulis Naskah Drama 

Instrumen penilaian hasil belajar siswa merupakan istrumen yang 

digunakan guru untuk menilai hasil belajar siswa setelah melaksanakan proses 

pembelajaran. Tebel 3.3 di bawah ini digunakan untuk menilai aspek hasil belajar 

siswa dari segi kelengkapan aspek formal penulisan nakah drama ( judul, prolog, 

tokoh, dialog, dan epilog), kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama, dialog 

naskah drama, dan teks samping.  

Tabel 3.3                                                                                                         

Instrumen Penilaian Hasil Belajar Menulis Naskah Drama menggunakan 

Media Cerpen                                                                                                                     

No. Aspek Skor Kriteria Ketegori 

 

1. Kelengkapan 

aspek formal 

naskah drama  

(judul, prolog, 

tokoh, dialog, dan 

epilog) 

4 Jika semua aspek formal (judul, prolog, tokoh, 

dialog, dan epilog) tercantum secara lengkap 

dalam naskah drama. 

Sangat baik  

  3 Jika hanya empat aspek formal saja yang 

tercantum dalam naskah drama. 

Baik  

  2 Jika hanya tiga atau dua aspek formal saja yang 

tercantum dalam naskah drama. 

Cukup baik 

  1 Jika hanya satu aspek formal saja yang tercantum 

dalam naskah drama. 

Kurang 

baik 

2. Kesesuaian isi 

cerpen dengan 

naskah drama 

4 Jika seluruh alur atau jalan cerita cerpen 

terangkum secara lengkap dalam naskah drama. 

Sangat baik  

  3 Jika sebagian besar alur cerpen terangkum dalam 

naskah drama. 

Baik 

  2 Jika beberapa alur cerpen terangkum dalam 

naskah drama 

Cukup baik 

  1 Jika semua alur cerpen tidak terangkum dalam 

naskah drama 

Kurang 

baik 

3. Dialog 

naskah 

drama  

4 Jika dialog yang dituliskan sangat padu dan sangat 

sesuai dengan tokoh yang memerankannya. 

Sangat baik 

  3 Jika dialog yang dituliskan padu dan sesuai 

dengan tokoh yang memerankannya. 

Baik 

  2 Jika dialog yang dituliskan kurang padu dan 

kurang sesuai dengan tokoh yang 

memerankannya. 

Cukup baik 

   1 Jika dialog yang dituliskan tidak padu dan tidak 

sesuai dengan tokoh yang memerankannya. 

Kurang 

baik 
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4. Teks Samping 4 Jika terdapat teks samping dan sangat sesuai 

dengan adegan yang diperankan tokoh di dalam 

naskah drama dan pengembangan diksinya sudah 

kreatif 

Sangat baik 

  3 Jika terdapat teks samping dan sesuai dengan 

adegan yang diperankan tokoh dalam naskah 

drama dan pengembangannya masih cukup 

kreatif. 

Baik 

  2 Jika terdapat teks samping dan cukup sesuai 

dengan adegan yang diperankan tokoh dalam 

naskah drama dan pengembangan diksinya kurang 

kreatif. 

Cukup baik 

 

 

 

 

 

 

 

1     1 

 

Jika terdapat teks samping namun tidak sesuai 

dengan adegan yang diperankan dalam naskah 

drama dan pengembangannya tidak kreatif. 

 

Kurang 

baik 

 

Keterangan:  

      4 = Sangat Baik (SB) 

3= Baik (B) 

2= Cukup Baik (CB) 

1= Kurang Baik (KB) 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui metode observasi dianalisis dengan melihat 

ketercapaian indikator tindakan yang diisyaratkan, baik dari aspek guru maupun 

dari aspek siswa. Sedangkan data produk atau hasil akhir yang diperoleh siswa 

melalui metode penugasan, dianalisis menggunakan format penilaian metode 

penugasan. Karya akhir siswa diberikan skor sesuai dengan pencapain indikator 

pada setiap aspek yang dinilai. Adapun metode analisis data yang digunakan 

dalam hal ini yaitu metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

 

1. Analisis Data Kualitatif  

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian 

dalam bentuk prosa, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat 

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh 

gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya 
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(Mahmud, 192: 2011). Adapun terhadap data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk 

jumlah dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau 

memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran 

baru, kemudian dijelaskan kembali ke dalam bentuk kaliamat atau uraian. Jadi, 

bentuk analisis ini merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka 

statistik atau bentuk angka lainnya. 

2.  Analisis Data Kuantitatif  

Data kuantitif dalam penelitian tindak kelas (PTK) umumnya berupa 

angka-angka. Analisis data kuantitatif dapat pula dilakukan terhadap data 

kualitatif maupun data kuantitatif (Mahmud, 192: 2011). Terhadap data 

kuantitatif, analisis ini mengembalikan dalam keadaan serupa, dari data angka ke 

dalam analisis angka pula. Adapun terhadap data kualitatif dalam analisisnya 

dilakukan memperbandingkan antara beberapa pendapat, kemudian memeperoleh 

jumlah dan masing-masing pendapat yang pada akhirnya untuk mendapatkan 

gambaran angka dalam bentuk jumlah persentase (%). 

Data yang diperoleh melalui metode observasi dianalisis dengan melihat 

ketercapaian indikator tindakan yang disyaratkan, baik dari aspek guru maupun 

siswa. Begitu pula dengan hasil karya akhir siswa (menulis naskah drama 

menggunakan media teks cerpen) diberikan skor sesuai dengan pencapaian 

indikator pada setiap aspek yang dinilai. Di bawah ini dipapakan beberapa rumus 

yang digunakan untuk menghitung hasil belajar menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram. 

a) Rumus untuk menghitung nilai akhir (Skor akhir) hasil belajar siswa dalam 

menulis naskah drama menggunakan media cerpen sebagai berikut. 
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NA= 
𝑆𝑃

𝑆𝑀
  x SI (100) 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SP = Skor Pemerolehan 

SM = Skor Maksimal 

SI = Skor Ideal 

b) Nilai rata-rata siswa secara klasikal dianalisis dengan menggunakan rumus: 

           𝑥  = 
 𝑓  (𝑥)

𝑛
 

Keterangan: 𝑥  = Nilai rata-rata siswa/ mean 

    𝑓 (𝑥) = Jumlah nilai siswa 

   𝑛 = Jumlah siswa  

            Sujana (dalam Santani, 2010: 34) 

c) Rumus untuk mengetahui persentasi jumlah siswa yang tuntas secara klasikal 

Ketuntasan Klasikal = 
𝑄𝑟

𝑇
× 100% 

Keterangan:  

KK = Ketuntasan Klasikal  

Qr = Jumlah siswa tuntas belajar (mendapatkan nilai di atas standar ≥ 75)  

T = Jumlah seluruh siswa 

(Santani, 2010: 33) 

d) Rumus untuk mengetahui rata-rata setiap aspek penilaian 

𝑥𝑛= 
𝐴𝑠

𝐽𝑠  (𝑥)
𝑥 100% 

 

 

Keterangan:  

𝑥𝑛 =Nilai rata-rata setiap aspek (klasikal) 

𝐴𝑠 = Jumlah nilai setiap aspek secara keseluruhan  

𝐽𝑠  𝑥 = jumlah ideal (jumlah siswa x nilai tertinggi setiap aspek) 

(Suryani, 2009: 45). 

 

e) Hasil akhir berupa persentase peningkatan menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 

Pk = 
 𝑠 (𝑆2−𝑆1)

𝑆𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  2
× 100% 

Keterangan:  

Pk= peningkatan kemampuan 

 𝑠 =selisih skor 

𝑆1 =siklus 1 
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𝑆2 =siklus 2 

3.10 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja penelitian ini dilihat dari dua segi, yakni proses dan 

produk (hasil). Dari segi proses, tindakan penelitian ini dikatakan berhasil jika 

respon tindakan dalam semua tahapan pembelajaran dilaksanakan oleh sebagian 

besar atau semua siswa. Sementara itu, dilihat dari segi produk (hasil), tindakan 

dianggap berhasil jika kualitas keterampilan menulis naskah drama telah 

mencapai nilai 85%. Artinya 85% siswa memperoleh rerata nilai lebih besar atau 

sama dengan 75 (sesuai KKM yang berlaku disekolah). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Di bawah ini disajikan hasil pelaksanaan siklus I dan siklus II yaitu 

sebagai berikut. 

4.1.1 Pelaksanaan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilakukan dalam dua kali pertemuan. Tiap pertemuan 

berlangsung selama 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) yaitu pada hari Selasa, 21 

Februari 2017 pukul 10.40-12.00 WITA dan hari Sabtu, 25 Februari 2017 pukul 

08.50-10.10 WITA. Pada siklus ini dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu (1) 

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

Penjelasan masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan ini, hal-hal yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu: (1) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

kompetensi dasar dalam hal ini, yaitu menulis naskah drama berdasarkan 

peristiwa nyata. Adapun indikator pencapaian kompetensi di antaranya siswa 

mampu memilih peristiwa nyata yang akan didramakan, mampu menyusun urutan 

adegan dalam satu babak, serta mampu mengembangkan urutan adegan menjadi 

naskah drama satu babak, (2) menyiapkan media pembelajaran berupa teks cerpen 

yang digunakan untuk membantu siswa ketika menulis naskah drama. Adapun 

cerpen yang dipilih untuk melaksanakan siklus I ini yaitu cerpen yang berjudul 

“Kebaikan Membawa Keberuntungan,” (3) membuat instrumen penilaian hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama. Instrumen penilaian 
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tersebut berisi aspek-aspek apa saja yang akan dinilai pada kegiatan pembelajaran 

menulis naskah drama menggunakan media cerpen. Aspek-aspek tersebut 

diantaranya: Kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, 

dialog, epilog), kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama, dialog naskah drama, 

dan teks samping. (4) menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

Lembar observasi aktivitas guru dan siswa ini digunakan untuk mengamati semua 

aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. (5) menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). Pada LKS ini, 

terdiri atas dua butir soal yaitu: a. Baca dan pahamilah isi teks cerpen yang telah 

disiapkan, b. Buatlah naskah drama berdasarkan cerpen yang telah dibaca tersebu. 

(6) kolaborasi dengan guru. Dalam hal ini, peneliti melakukan kolaborasi bersama 

Bapak Syerif Ali Ahmadi S, Pd. selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia di 

SMP Negeri 4 Mataram yang sekaligus ditunjuk sebagai observer pada penelitian 

ini. Peneliti dan guru telah sepakat untuk menggunakan media cerpen dalam 

meningkatkan kemampuan menulis naskah drama siswa di sekolah, khususnya 

siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, peneliti melaksanakan kegiatan 

dengan menerapkan rencana pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. 

Tujuan utama penelitian tindakan ini yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan tindakan dilakukan kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengupayakan peningkatan keterampilan siswa dalam 
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pembelajaran menulis naskah drama. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

pada tahap pelaksanaan tindakan ini adalah sebagai berikut. 

1) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal ini langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru 

yaitu (1) guru menyapa siswa dengan mengucapkan salam, (2) memeriksa 

kehadiran siswa, (3) mengkondisikan siswa agar siap menerima pembelajaran, (4) 

guru juga menyiapkan media dan sumber belajar. Selanjutnya pada kegiatan ini, 

(5) guru melakukan apersepsi. Pada tahap apersepsi ini, guru bertanya kepada 

siswa mengenai karya sastra yang pernah dibaca atau ditulis siswa, adapun contoh 

pertanyaan yang diajukan yaitu: a) Apakah kalian pernah manulis naskah drama? 

b) Apakah kalian tahu apa pengertian dari naskah drama? selain itu guru juga 

memberika pertanyaan terkait penggunaan media yaitu media teks cerpen adapun 

bentuk pertanyaannya yaitu sebagai berikut. (a) Apakah kalian pernah menulis 

cerpen atau membaca cerpen? (b) Apakah kalian tahu pengertian cerpen? 

Kegiatan apersepsi di atas berupa pemberian ilustrasi mengenai pembelajaran 

menulis naskah drama, ilustrasi tentang penggunaan media yang akan digunakan.  

Dari pertanyaan di atas mempermudah guru pada saat menyampaikan materi, 

tujuan, dan tahapan pembelajaran yang akan dipelajari siswa pada hari itu.  

2) Kegiatan Inti 

Pada tahap inti ini, (1) guru menjelaskan materi menulis naskah drama, 

kemudian mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

pada hari itu.  (2) guru memperkenalkan media teks cerpen yang akan digunakan 

untuk menulis naskah drama, (3) guru menjelaskan bagaimana langkah-langkah 

untuk mengubah teks cerpen menjadi teks naskah drama, (4) guru memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami, (5) 

guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, (6) masing-masing kelompok 

siswa menerima teks cerpen beserta LKS 01, (7) guru meminta siswa untuk 

membaca dan memahami isi cerpen secara keseluruhan, (8) guru meminta siswa 

untuk berdiskusi terkait isi cerpen yang telah dibaca, (9) guru menanyakan pada 

masing-masing kelompok mengenai inti atau garis besar cerita yang terdapat di 

dalam cerpen, (10) siswa diminta untuk mulai mengerjakan tugas menulis naskah 

drama berdasarkan cerpen yang telah dibaca pada LKS yang telah dibagikan, (9) 

siswa mulai membuat kerangka naskah drama berdasarkan pokok cerita yang 

terdapat dalam cerpen, (10) siswa mengembangkan kerangka naskah drama 

berdasarkan deskripsi cerita yang terdapat di dalam cerpen, (11) siswa mulai 

menyusun dialog/percakapan berdasarkan konflik yang terjadi  antartokoh dalam 

cerita, (12) guru mengarahkan kegiatan siswa selama pembelajaran menulis 

naskah drama berlangsung, baik itu dalam hal mempertimbangkan, mengganti, 

dan menambah kata-kata atau pilihan kata yang sesuai untuk menyusun naskah 

drama, dan (13) guru meminta siswa untuk mengumpulkan kembali LKS 1 yang 

telah dikerjakan. 

3) Kegiatan Akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada akhir pembelajaran yaitu guru bersama 

dengan siswa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran pada hari itu  

Evaluasi dilakukan dengan cara masing-masing kelompok siswa saling bertukar 

hasil kerja, untuk dinilai oleh kelompok yang lain. Kemudian guru menutup 

pelajaran.  
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3. Tahap Observasi 

Pada tahap observasi ini kegiatan yang dilakukan antara lain mengamati 

aktivitas guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran menulis naskah 

drama berlangsung. Pada tahap ini data yang berkaitan dengan data proses dan 

hasil penelitian dicatat pada lembar hasil observasi yang telah disiapkan. Dalam 

melaksanakan kegiatan observasi peneliti dibantu oleh dua orang observer yaitu 

Bapak Syerif Ali Ahmadi S, Pd. selaku guru bidang studi bahasa Indonesia di 

kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram dan salah seorang teman sejawat yaitu 

Isnaniah yang bertindak sebagai pengambil gambar atau dokumentasi sesuai 

dengan kesepakatan dan komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Adapun data 

hasil observasi aktivitas tersebut sebagai berikut. 

a. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil observasi aktivitas guru menjelaskan tentang 

aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan dapat dipaparkan sebagai berikut.  

(a) Total skor yang diperoleh pada aktivitas guru dalam pembelajaran yaitu 

sebanyak 37, dengan persentase kemunculan sebesar 88,08%.   

(b) Pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran telah dilaksanakan secara optimal dan memperoleh skor 3 

dengan persentase kemunculan yaitu sebesar 71,42%. Adapun persentase 

kemunculannya dinyatakan menggunakan rumus sebagai berikut.  

      P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

         =
30

42
 𝑥 100% 

   = 71,42% 

(c) Pada poin 11, 12, dan 13 kegiatan pembelajaran kurang optimal sehingga 

memperoleh skor 2 dengan persentase kemunculan yaitu sebesar 14,28%. Hal 
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tersebut disebabkan keadaan siswa yang tidak fokus dan mulai terpengaruh 

dengan temannya yang telah selesai mengerjakan tugas menulis naskah 

dramanya dan sebagian siswa mulai meminta untuk segera pulang karena jam 

pembelajaran akan segera berakhir. Adapun persentase kemunculannya 

dinyatakan menggunakan rumus sebagai berikut.  

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

  =
6

42
 𝑥 100% 

        = 14,28% 

(d) Pada poin 14 pembelajaran sudah tidak optimal, sehingga memperoleh skor 1 

dengan persentase kemunculan yaaitu sebesar 2,38%. Hal tersebut 

dikarenakan suasana kelas yang gaduh dan melihat siswa dari kelas sebelah 

yang berhamburan keluar kelas dan akan segera pulang. Adapun persentase 

kemunculannya dinyatakan menggunakan rumus sebagai berikut.  

      P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

        =
1

42
 𝑥 100% 

        = 2,38% 
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Tabel 4.1                                                                                                                                       

Hasil Observasi Aktivitas Guru  

Keterangan:  

Optimal (3)              : Jika direspon oleh semua siswa 

Kurang Optimal (2): Jika direspon oleh sebagian besar siswa 

Tidak Optimal (1)   : Jika direspon oleh sedikit atau beberapa siswa 

 

 

 

NO. Indikator yang diamati 

 

Keterlaksanaan Skor 

O 

(3) 

KO 

(2) 

TO 

(1) 

I  1. Membuka pelajaran dengan 

menyapa siswa, memeriksa   

kehadiran siswa, dan 

mengkondisikan siswa siap belajar 

√   3 

 2. Guru menyampaikan materi, 

indikator, tujuan, dan tahapan 

pembelajaran 

√   3 

 3. Menggali pengetahuan prasyarat 

siswa atau apersepsi 
√   3 

II 4. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran tentang menulis 

naskah drama menggunakan media 

cerpen 

√   3 

 5. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 
√   3 

 6. Guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok 
√   3 

 7. Guru membagikan media cerpen 

dan LKS 
√   3 

 8. Guru meminta siswa untuk 

membaca dan memahami isi 

cerpen secara keseluruhan 

√   3 

 9. Guru meminta siswa untuk berlatih 

menulis naskah drama berdasarkan 

cerpen yang telah dibaca 

√   3 

 10. Guru mengarahkan kegiatan siswa 

pada saat mengerjakan tugas 
√   3 

 11. Guru mengintruksikan siswa untuk 

menghentikan aktivitas menulis 

naskah drama    

 √  2 

 12. Guru meminta siswa 

mengumpulkan kembali LKS yang 

telah diselesaikan 

 √  2 

III 13. Guru melakukan refleksi terhadap 

proses pembelajaran     
 √  2 

 14. Menutup pelajaran     √ 1 

Jumlah 3 x 10= 30 2 x 3= 6 1 x 1= 1 37 

Persentase 71,42% 14,28% 2,38% 88,08% 
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b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I  

Tabel 4.2                                                                                                             

Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

 No.   Aspek Peni Aspek 

yang 

diamati 

 

Indikator yang diamati 

 

Keterlaksanaan Skor  

SS 

(3) 

SBS 

(2) 

BS 

(1) 

TAS 

(0) 

1.  Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

1. Siswa menjawab salam guru

  

√    3 

2. Siswa menanggapi absen 

kehadiran 

√    3 

3. Siswa menulis materi, 

indikator, tujuan, dan 

tahapan pembelajaran 

√    3 

2.  Kegiatan 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Siswa serius 

memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi menulis 

naskah drama berdasarkan 

media cerpen 

 √   2 

5.     Siswa aktif bertanya tentang 

penjelasan guru yang belum 

dipahami   

  √  1 

6.    Masing-masing siswa 

menerima sebuah cerpen dan 

LKS 

√    3 

7. Siswa membaca dan 

memahami teks cerpen 

secara keseluruhan 

√    3 

8. Siswa secara individu 

mengerjakan tugas menulis 

naskah drama dengan serius 

 √   2 

9. Siswa mengumpulkan tugas 

menulis naskah drama tepat 

waktu 

 

 

√   2 

    3.  Kegiatan 

Akhir 

  

10. Siswa mendengarkan 

kesimpulan pembelajaran 

hari itu 

 √   2 

11. Siswa menjawab salam 

penutup guru 

 √   3 

Jumlah 5x3=15 5x2=10 1x1=1 0 27 

Persentase 45,45% 30,30% 3,03% 0% 78,78% 

Keterangan: 

SS: Semua siswa, maka skor 3 dengan kriteria baik 

SBS: Sebagian besar siswa, maka skor 2 dengan kriteria cukup 

BS: Beberapa siswa, maka skor 1 dengan kriteria kurang 

TAS: Tidak ada siswa, maka skor 0  

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil observasi aktivitas siswa di atas dapat 

dipaparkan beberapa hal sebagai berikut.   
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(a) Total skor yang diperoleh pada aktivitas siswa dalam pembelajaran yaitu 

sebanyak 27, dengan persentase kemunculan sebesar 78,78%. 

(b) Pada poin 1, 2, 3, 6, dan 7  dapat diketahui bahwa dari semua kegiatan siswa 

yaitu sebanyak 11 kegiatan hanya 6 kegiatan yang ditanggapi atau direspon 

oleh semua siswa sehingga memperoleh skor 3 dengan persentase kemunculan 

yaitu sebesar 45,45%. Adapun persentase kemunculannya dapat dinyatakan 

sebagai berikut. 

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

   =
15

33
 𝑥 100% 

   = 45,45% 

(c)  Pada poin 4, 8, 9, 10, dan 11 hanya sebagian besar siswa yang malakukan atau 

melaksanakan kegiatan kersebut sehingga memperoleh skor 2 dengan 

persentase kemunculan yaitu sebesar 30,30%. Adapun persentase 

kemunculannya dapat dihitung sebagai berikut. 

 P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

   =
10

33
 𝑥 100% 

   = 30,30% 

(d) Pada poin 5 hanya ditanggapi atau direspon oleh beberapa orang siswa 

sehingga memperoleh skor 1 dengan persentase kemunculan sebesar 3,03. 

Adapun persentase kamunculan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. 

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

   =
1

33
 𝑥 100% 

   = 3,03% 

c. Hasil Evaluasi  Menulis Naskah Drama Siklus I 
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Tabel 4.3                                                                                                                                    

Hasil Evaluasi Menulis Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen Siklus I 
No.  Nama Siswa Aspek yang dinilai Skor Nilai Ket. 

KAF KCND DND TS 

1. Aditya Indriawan 2 1 1 0 4 25 TT 

2. Aditya Wahyudi - - - - - - - 

3. Andrian Setiawan P 3 3 3 2 11 68,75 TT 

4. Ari Widya Nursanti 3 3 3 3 12 75 T 

5. Baiq Novina Y. 3 3 4 3 13 81,25 T 

6. Harianto 3 3 3 3 12 75 T 

7. Husnu Arrozali 3 3 3 3 12 75 T 

8. Husnul Hamidah 3 3 4 4 14 87,50 T 

9. I Gusti  Ngurah Alit  3 3 3 3 12 75 T 

10. I Made Suartana P 3 3 3 3 12 75 T 

11. I Nengah Aditya 3 3 3 3 12 75 T 

12. I Nyoman P. Y. 3 3 3 3 12 75 T 

13. I Putu Eka Putra  3 3 3 2 11 68,75 TT 

14. Ida Ayu Putu S. 3 3 3 2 11 68,75 TT 

15. Ida Ayu Tista K. 3 3 4 3 13 81,25 T 

16. Ida Bagus Alit  3 3 3 3 12 75 T 

17. Ida Bagus Trioka P. 2 2 2 2 50 50 TT 

18. M. Fahrur Rosy 3 3 3 2 11 68,75 TT 

19. Ni Komang A. W. 3 3 4 3 13 81,25 T 

20. Ni Nyoman Putri E.  3 3 3 2 11 68,75 TT 

21. Ni Putu Ayu S. 3 2 2 2 9 56,25 T 

22. Ni Wayan Purnita A. 3 3 3 3 12 75 T 

23. Nurul Aeni 3 3 3 3 12 75 T 

24. Putri Prameswari P. 3 3 3 3 12 75 T 

25. Putri Rahayu Pitriani 3 3 4 3 13 81,25 T 

26. Putu Tati Puji L. 3 3 3 3 12 75 T 

27. Rendi Bastari R. 2 1 1 1 5 31,25 TT 

28. Rohimatun H. 3 3 4 3 13 81,25 T 

29. Siti Rahmawati 3 3 3 3 12 75 T 

30. Wanda Iswari 3 3 3 3 12 75 T 

Jumlah Nilai 84 81 87 69  2050  

Rata-rata 72,41 69,83 75 59,48  70,69  

Nilai Tertinggi 3 3 4 4  87,50  

Nilai Terendah 2 1 1 0  25  

Jumlah Siswa Tuntas 26 25 25 20  21  

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 3 4 4 8  8  

Jumlah Siswa Tidak Ikut Tes 1 1 1 1  1  

Ketuntasan Klasikal 89,66% 86,21% 86,21% 68,97%  72,41%  

Keterangan:  

KAF     : Kelengkapan Aspek Formal (judul, prolog, tokoh, dialog, epilog). 

KCND : Kesesuaian Isi Cerpen dengan Naskah Drama. 

DND    : Dialog Nakah Drama 

TS        : Teks Samping  
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Berdasarkan Tabel 4.3 hasil evaluasi pembelajaran menulis naskah drama 

di atas secara lebih rinci dapat dipaparkan sebagai berikut. 

(a) Data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah siswa yaitu 

sebanyak 30 siswa, terdapat 29 siswa yang mengikuti tes dan yang tidak 

mengikuti tes sebanyak 1 orang siswa. Untuk nilai tertinggi yang diperoleh 

siswa pada siklus I yaitu 87,50 dan terendah 25. Pada siklus I ini, jumlah siswa 

yang tuntas sebanyak 21 siswa dan tidak tuntas sebanyak 8 siswa. Total nilai 

keseluruhan yang diperoleh siswa sebesar 2050. Adapun nilai rata-rata siswa 

secara klasikal sebesar 70,69 dengan persentase nilai ketuntasan klasikal 

sebesar 72,41%. 

(b) Kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, dialog, dan  

epilog) dengan skor tertinggi yaitu 4 dan terendah 1. Pada aspek ini, tidak 

terdapat siswa yang memperoleh skor 4 maupun 1. Terdapat 26 siswa 

memperoleh skor 3 dan sebanyak 3 siswa memperoleh skor 2. Adapun total 

nilai keseluruhan yang diperoleh siswa pada aspek ini, yaitu sebesar 84. Untuk 

nilai rata-rata siswa secara klasikal yaitu 72,41 dengan ketuntasan klasikal 

mencapai 89,65%. 

(c) Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama dengan skor tertinggi 4 dan 

terendah 1. Pada aspek ini, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 4 dan . 

Terdapat 25 siswa yang memperoleh skor 3, sebanyak 2 siswa memperoleh 

skor 2 dan sebanyak 2 siswa memperoleh nilai 1. Adapun total nilai yang 

diperoleh siswa pada apek ini, yaitu 81. Untuk nilai rata-rata siswa secara 

klasikal yaitu sebesar 69,83 dengan nilai ketuntasan klasikal sebesar 86,21%. 
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(d) Dialog naskah drama dengan skor tertinggi yaitu 4 dan terendah 1. Pada aspek 

ini, terdapat 6 orang siswa yang memperoleh skor 4. Sebanyak 19 orang siswa 

memperoleh skor 3, sebanyak 2 siswa memperoleh skor 2, dan 2 siswa 

memperoleh mamperoleh skor 1. Adapun total nilai yang diperoleh yaitu 87. 

Untuk nilai rata-rata siswa secara klasikal yaitu 75 dan nilai ketuntasan 

klasikal sebesar 86,21%.  

(e) Teks samping dengan skor tertinggi yaitu 4 dan terendah 1. Pada aspek ini, 

terdapat 1 siswa memperoleh skor 4. Sebanyak 19 orang siswa memperoleh 

skor 3, 7 siswa memperoleh skor 2 dan 1 siswa mamperoleh skor 1. Adapun 

total nilai yang diperoleh yaitu 79. Untuk nilai rata-rata siswa secara klasikal 

yaitu 59,48 dan nilai ketuntasan klasikal sebesar 68,97%.  

Beberapa rumus yang digunakan untuk mengetahui persentase 

peningkatan dari penjelasan adalah sebagai berikut. 

a.  Untuk mencari nilai  rata-rata siswa secara klasikal dianalisis menggunakan 

rumus: 

 

𝑥  = 
 𝑓  (𝑥)

𝑛
 

𝑥  = 
2050

29
 

𝑥  = 70,69 

Keterangan:  

𝑥  = Nilai rata-rata siswa/mean 
 𝑓 (𝑥) = Jumlah nilai siswa 

𝑛 = Jumlah siswa 

b. Persentase jumlah siswa yang tuntas secara klasikal dianalisis menggunakan 

rumus: 

KK = 
𝑄𝑅

𝑇
 × 100% 

KK = 
21

29
 × 100% 

KK = 72,41% 

Keterangan: 

KK= Ketuntasan Klasikal 

QR= Jumlah siswa tuntas belajar (mendapatkan nilai di atas standar atau 

standar) 
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T= Jumlah seluruh siswa 

c.  Rumus untuk mengetahui rata-rata setiap aspek penilaian 

 𝑥𝑛= 
𝐴𝑠

𝐽𝑠  (𝑥)
𝑥 100% 

Keterangan:  

𝑥𝑛 =Nilai rata-rata setiap aspek (klasikal) 

𝐴𝑠 = Jumlah nilai setiap aspek secara keseluruhan  

 𝐽𝑠  𝑥 = jumlah ideal (jumlah siswa x nilai tertinggi setiap aspek) 

- 𝑥𝑛= Kelengkapan aspek formal naskah drama 

𝑥𝑛 = 
84

116
𝑥 100 

     = 72,41 

- 𝑥𝑛= Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama 

     𝑥𝑛 = 
81

116
𝑥 100 

          = 69,83 

- 𝑥𝑛= Dialog naskah drama 

      𝑥𝑛 = 
87

116
𝑥 100 

           = 75 

- 𝑥𝑛= Teks samping 

      𝑥𝑛 = 
69

116
𝑥 100 

           = 59,48 

Berikut ini disajikan perbandingan data siswa yang tuntas dan tidak tuntas 

pada siklus I dapat dilihat pada Diagram 4.1 di bawah ini. 
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Diagram 4.1 Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Menulis 

Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen Siklus I 

 

Berdasarkan data Diagram 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa 

perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis naskah 

drama yaitu jumlah siswa yang tuntas sebanyak 21 orang siswa atau sekitar 

72,41%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 8 orang siswa atau sekitar 

27,59%.  Hal tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa belum 

mencapai kriteria ketuntasan klasikal, sehingga perlu untuk ditingkatkan pada 

siklus selanjutnya. Selain data perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa, 

berikut ini disajikan pula beberapa sampel data hasil menulis naskah drama siswa 

pada siklus I. Adapun kriteria penilaian yaitu siswa yang mendapatkan nilai 

tinggi, sedang, dan rendah. 
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Hasil tulisan naskah drama menggunakan media cerpen yang berjudul 

“Kebaikan Membawa Keberuntungan” dengan kriteria tinggi 
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Potongan naskah drama karya Husnul Hamidah 

 
Tabel 4.4 Analisis penilaian hasil menulis naskah drama dengan nilai tinggi pada 

siklus I karya Husnul Hamidah                                                                                                               
No. Apek yang 

dinilai 

Skor 

maksimal 

Skor Keterangan 

1. Kelengkapa

n aspek 

Formal  

4 3 Kelengkapan aspek formal (judul, prolog, tokoh, 

dialog, dan epilog) belum terangkum lengkap, 

Adapun aspek formal yang tidak terdapat pada 

naskah drama karya Husnul Hamidah ini yaitu 

berupa epilog karena tulisan yang dihasilkan 

belum selesai. 

2. Kesesuaian 

isi cerpen 

dengan 

Naskah 

drama 

4 3 Isi cerpen belum terangkum lengkap dalam 

naskah dramanya, hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil nakah dramanya yang belum selesai 

sampai akhir atau belum terlihat ending dari 

nakah drama tersebut. 

3.  Dialog 

naskah 

drama 

4 4 Dialog naskah drama sudah cukup menarik 

(padu) dan dialog dalam naskah drama sangat 

sesuai dengan tokoh yang memerankannya,  

4.  Teks 

samping  

4 4 Teks samping sesuai dengan adegan dan  

pengembangannya kreatif.  

Total skor 14  

Nilai 87,50  
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Berdasarkan Tabel 4.4 hasil belajar menulis naskah drama menggunakan 

media cerpen karya Husnul Hamidah ada beberapa hal yang dapat dipaparkan 

yaitu sebagai berikut.  

(1) Pada kelengkapan aspek formal (judul, prolog, dialog, tokoh, dan epilog) 

belum tercantum secara lengkap. Dalam naskah drama karya Husnul 

Hamidah ini, adapun aspek yang belum tercantum yaitu epilog (bagian 

ending akhir cerita), sehingga memperoleh skor 3.  

(2) Pada aspek kesesuaian cerpen dengan naskah drama memperoleh skor 3. 

Pada aspek ini, naskah drama yang ditulis oleh Husnul Hamidah belum 

terangkum lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran ending cerita 

tidak tercantum dalam naskah drama tersebut atau dapat dikatakan naskah 

drama yang ditulis belum selesai, sehingga memperoleh skor 3.  

(3) Pada aspek dialog naskah drama memperoleh skor 4. Hal ini dapat dilihat 

dari dialog yang ditulis sudah menunjukkan keterpaduan dialog antar 

tokoh di dalam cerita. Selain itu, dialog naskah drama yang ditulis sudah 

sesuai dengan tokoh yang memerankannya. Oleh karena itu, dialog naskah 

drama yang ditulis sesuai dengan keriteria penilaian yang telah ditentukan.   

(4) Pada aspek teks samping sangat sesuai dengan petunjuk adegan yang 

dilakoni oleh masing-masing tokoh di dalam naskah drama dan 

pengembangannya sudah kreatif, sehingga memperoleh skor 4. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh pada setiap 

aspek penilaian sebesar 87,50. Hasil karyanya tersebut termasuk dalam ketegori 

nilai tertinggi, karena apabila diliahat dari skor yang diperoleh pada masing-
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masing aspek penilaian menulis naskah drama menggunakan media cerpen 

menunjukkan suatu karya dengan kriteria baik.  

Hasil tulisan naskah drama menggunakan media cerpen yang berjudul 

“Kebaikan Membawa Keberuntungan” siswa kriteria sedang 

 
 

Tabel 4.5 Analisis penilaian hasil menulis naskah drama dengan nilai tinggi pada 

siklus I karya Ida Bagus Trioka Pramana. 
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No. Apek yang 

dinilai 

Skor 

maksima

l 

Skor Keterangan 

1. Kelengkapan 

aspek Formal  

4 2 Kelengkapan aspek formal (judul, prolog, 

tokoh, dialog, dan epilog) belum terangkum 

lengkap dalam naskah drama, karena tidak  

terdapat prolog dan epilog dalam naskah 

drama tersebut. 

2. Kesesuaian 

isi cerpen 

dengan 

Naskah 

drama 

4 2 Isi cerpen belum terangkum secara lengkap 

dalam naskah drama karya Ida Bagus Trioka 

Pramana. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

tulisannya yang belum selesai.  

3.  Dialog 

naskah 

drama 

4 2 Dialog naskah drama, terdapat beberapa dialog 

tokoh tidak padu dan tidak sesuai dengan 

tokoh yang memerankannya. 

4.  Teks 

samping  

4 2 Teks samping kurang sesuai dengan adegan, 

dan pengembangannya masih kurang kreatif. 

Total skor 

 

8  

Nilai 50  

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil belajar menulis naskah drama menggunakan 

media cerpen karya Ida Bagus Trioka Pramana ada beberapa hal yang dapat 

dipaparkan yaitu sebagai berikut. 

(1) Pada kelengkapan aspek formal (judul, prolog, dialog, tokoh, dan epilog) 

belum tercantum dalam naskah drama karya Ida Bagus Trioka Pramana. 

Pada aspek ini yang tidak tercantum yaitu aspek prolog dan epilog, 

sehingga memperoleh skor 3.   

(2) Pada aspek kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama belum terangkum 

secara lengkap. Hal ini dapat dilihat dari hasil tulisan naskah dramanya 

yang belum selesai dan masih mengabaikan beberapa aspek formal, 

sehingga memperoleh skor 2.  

(3) Pada aspek dialog naskah drama terdapat beberapa dialog yang belum 

padu dan beberapa dialog tokoh tidak sesuai dengan tokoh yang 

memerankannya.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada setiap 

aspek sebesar 50. Karya tulisannya termasuk dalam kategori nilai sedang, karena 

jika dilihat dari skor yang diperoleh pada masing-masing aspek penilaian menulis 

naskah drama menunjukkan suatu karya dengan kriteria cukup atau sedang. 

Hasil tulisan naskah drama menggunakan media cerpen yang berjudul 

“Kebaikan Membawa Keberuntungan” siswa kriteria rendah 

 

 

Tabel 4.6 Analisis penilaian hasil menulis naskah drama dengan nilai tinggi pada 

siklus I karya Aditya Indriawan. 

No. Apek yang 

dinilai 

Skor 

maksimal 

Skor Keterangan 

1. Kelengkapan 

aspek Formal  

4 2 Kelengkapan aspek formal (judul, prolog, 

tokoh, dialog, dan epilog) pada karya  Aditya 

Indriawan belum tercantum lengkap. Pada 

kelengkapan aspek formal ini yang tercantum 



78 

 

hanya judul dan dialog tokoh saja. 

2. Kesesuaian isi 

cerpen dengan 

Naskah drama 

4 1 Isi cerpen tidak terangkum lengkap dalam 

naskah, atau dapat dikatakan bahwa naskah 

drama yang dibuat belum selesai. 

3.  Dialog naskah 

drama 

4 1 Sebagaian besar dialog tokoh tidak tertulis 

lengkap dalam naskah drama tersebut. 

beberapa dialog tokoh diulang-ulang bahkan 

dialog dalam naskah drama tidak sesuai 

dengan tokoh yang memerankannya. 

4.  Teks samping  4 0 Mengabaikan penggunaan teks samping atau 

teks samping tidak tercantum dalam naskah 

drama tersebut. 

Total skor 4  

Nilai 25  

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil belajar menulis naskah drama menggunakan 

media cerpen karya Aditya Indriawan ada beberapa hal yang dapat dipaparkan 

yaitu sebagai berikut. 

(1) Pada kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh 

dialog, dan epilog) belum lengkap. Pada naskah drama karya Aditya 

Indriawan ini yang tercantum adalah aspek judul, tokoh dan dialog 

saja, sehingga memperoleh skor 2.  

(2) Pada aspek kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama. Isi cerpen 

belum tercantum secara lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

tulisan naskah drama karya Aditya Indriawan yang belum selesai dan 

mengabaikan beberapa aspek naskah drama, sehingga memperoleh 

skor 1.   

(3) Pada aspek dialog naskah drama, sebagian besar dialog naskah drama 

yang ditulis tidak padu dan beberapa dialog tokoh tidak sesuai dengan 

tokoh yang memerankannya, sehingga memperoleh skor 1. 

(4) Pada aspek teks samping, tidak tertulis di dalam naskah drama karya 

Aditya Indriawan, atau dapat dikatakan cendrung mengabaikan 

penggunaan teks samping sebagai petunjuk adegan. Sehingga pada 
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aspek ini tidak memperoleh skor atau skor yang didapatkan adalah 0 

(nol). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada setiap 

aspek sebesar 25. Naskah drama karya Aditya Indriawan ini termasuk dalam 

kategori nilai terendah, karena jika dilihat dari skor yang diperoleh pada masing-

masing aspek penilaian menulis naskah drama menunjukkan suatu karya dengan 

kriteria kurang baik. 

4. Refleksi  

Refleksi penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan 

hasil observasi selama proses pembelajaran menulis naskah drama siklus I 

dilaksankan. Tahap refleksi bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

kelebihan selama pelaksanaan penelitian siklus I ini yaitu: (1) guru telah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cukup baik, (2) guru dapat 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menciptakan karya sastra 

khususnya dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media 

cerpen, (2) siswa lebih mudah dalam menulis naskah drama, karena siswa merasa 

tidak kesulitan untuk menemukan ide tulisannya, (4) siswa lebih paham tentang 

aspek-aspek apa saja yang harus tercantum di dalam naskah drama, (5) memilih 

teks cerpen yang tidak terlalu panjang agar tidak menyita waktu siswa pada saat 

membaca dan mengubahnya ke dalam bentuk naskah drama. 

Di samping itu, terdapat pula kekurangan yang terjadi selama proses 

pembelajaran siklus I, diantaranya: (1) guru tidak bisa mengkondisikan dan 

memaksa siswa untuk ikut berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 
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(2) guru kurang dalam memberikan motivasi, (3) sebagian besar hasil tulisan 

naskah drama siswa tidak selesai atau dapat dikatakan bahwa beberapa aspek 

formal naskah drama tidak tercantum secara lengkap dalam hasil tulisan siswa, (4) 

siswa terkadang mengabaikan penggunaan teks samping sebagai petunjuk adegan 

dalam naskah drama, padahal unsur tersebut merupakan salah satu aspek 

terpenting yang harus diperhatikan dalam manciptakan sebuah naskah drama. 

Permasalahan yang terjadi pada tindakan siklus I, selain disebabkan oleh 

keterbatasan kemampuan siswa dalam menulis naskah drama, tetapi juga 

disebabkan oleh kurang terlatihnya siswa dalam menulis naskah drama. Oleh 

karena itu, adapun alternatif atau solusi yang dapat diberikan sebagai bentuk 

perbaikan dan mengatasi kekurangan yang terjadi pada siklus I diantaranya: (1)  

untuk pelaksanaan siklus selanjutnya atau siklus II guru harus mengkondisikan 

suasana baik di dalam maupun di luar kelas agar tidak ada lagi siswa yang ribut 

yaitu smacam kontrak pembelajaran, (2) memberikan motivasi dan membimbing 

siswa untuk memperbaiki hasil tulisan naskah dramanya dari semua aspek, (3) 

memberikan contoh media teks cerpen yang tidak terlalu panjang agar siswa 

mudah merangkum isi cerpen secara lengkap dalam naskah dramanya, sehingga 

semua aspek-aspek yang terdapat di dalam naskah drama terangkum secara 

lengkap dalam karya siswa. 

Berdasarkan hasil pembelajaran menulis naskah drama menggunakan 

media cerpen yang telah dilaksanakan pada siklus I, dapat diketahui bahwa hasil 

menulis naskah drama siswa masih kurang maksimal. Maka perlu kiranya 

diadakan perbaikan pada siklus II sebagai bentuk evaluasi dan perbandingan 

terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam menulis naskah drama yang telah 
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dilaksanakan pada siklus I. Pelaksanaan siklus I dan siklus II tidak jauh berbeda. 

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II sebagai 

berikut 

4.1.2 Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilakukan dalam dua kali pertemuan. Tiap pertemuan 

berlangsung selama 2 jam pelajaran (2 x 45 menit) yaitu pada hari Selasa, 28 

Februari 2017 pukul 10.40-12.00 WITA dan hari Sabtu, 4 Maret 2017 pukul 

08.50-10.10 WITA. Pada siklus ini dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu (1) 

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

Penjelasan masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan ini, hal-hal yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu: (1) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

kompetensi dasar dalam hal ini, yaitu menulis naskah drama berdasarkan 

peristiwa nyata. Adapun indikator pencapaian kompetensi di antaranya siswa 

mampu memilih peristiwa nyata yang akan didramakan, mampu menyusun urutan 

adegan dalam satu babak, serta mampu mengembangkan urutan adegan menjadi 

naskah drama satu babak, (2) menyiapkan media pembelajaran berupa teks cerpen 

yang digunakan untuk membantu siswa ketika menulis naskah drama. Adapun 

cerpen yang dipilih untuk melaksanakan siklus II ini yaitu cerpen yang berjudul 

“Aku dan Mama Kompak Sekali,” (3) membuat instrumen penilaian hasil belajar 

siswa menulis naskah drama menggunakan media cerpen. Instrumen penilaian 

tersebut berisi aspek-aspek apa saja yang akan dinilai pada kegiatan pembelajaran 

menulis naskah drama menggunakan media cerpen. Aspek-aspek tersebut 
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diantaranya: Kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, 

dialog, epilog), kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama, dialog naskah drama, 

dan teks samping. 

Kegiatan selanjutnya yaitu: (4) menyiapkan lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa ini digunakan untuk 

mengamati semua aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. (5) menyiapkan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Pada LKS ini, terdiri atas dua butir soal yaitu: a. Baca dan pahamilah isi 

teks cerpen yang telah disiapkan, b. Buatlah naskah drama berdasarkan cerpen 

yang telah dibaca tersebu. (6) kolaborasi dengan guru. Dalam hal ini, peneliti 

melakukan kolaborasi bersama Bapak Syerif Ali Ahmadi S, Pd. selaku guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Mataram yang sekaligus ditunjuk 

sebagai observer pada penelitian ini. Peneliti dan guru telah sepakat untuk 

menggunakan media cerpen dalam meningkatkan kemampuan menulis naskah 

drama siswa di sekolah, khususnya siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, peneliti melaksanakan kegiatan 

dengan menerapkan rencana pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. 

Tujuan utama penelitian tindakan ini yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan tindakan dilakukan kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengupayakan peningkatan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran menulis naskah drama. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

pada tahap pelaksanaan tindakan ini adalah sebagai berikut. 
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4) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal ini langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru 

yaitu (1) guru menyapa siswa dengan mengucapkan salam, (2) memeriksa 

kehadiran siswa, (3) mengkondisikan siswa agar siap menerima pembelajaran, (4) 

guru juga menyiapkan media dan sumber belajar. Selanjutnya pada kegiatan ini, 

(5) guru melakukan apersepsi. Pada tahap apersepsi ini, guru bertanya kepada 

siswa mengenai karya sastra yang pernah dibaca atau ditulis siswa, adapun contoh 

pertanyaan yang diajukan yaitu: a) Apakah kalian pernah manulis naskah drama? 

b) Apakah kalian tahu apa pengertian dari naskah drama? Selain itu, guru juga 

memberika pertanyaan terkait penggunaan media yaitu media teks cerpen adapun 

bentuk pertanyaannya yaitu sebagai berikut (a) Apakah kalian pernah menulis 

cerpen atau membaca cerpen? (b) Apakah kalian tahu apa pengertian cerpen? 

Kegiatan apersepsi di atas berupa pemberian ilustrasi mengenai pembelajaran 

menulis naskah drama, ilustrasi tentang penggunaan media yang akan digunakan.  

Dari pertanyaan di atas akan mempermudah guru pada saat menyampaikan materi, 

tujuan, dan tahapan pembelajaran yang akan dipelajari siswa pada hari itu. Dalam 

hal ini, guru yaitu menjelaskan secara singkat persamaan dan perbedaan dari 

kedua karya sastra tersebut. Kemudian mengaitkannya dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu.  

5) Kegiatan Inti 

Pada tahap inti ini, (1) guru menjelaskan materi menulis naskah drama, (2) 

guru memperkenalkan media teks cerpen yang akan digunakan untuk menulis 

naskah drama, (3) guru menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengubah 

teks cerpen menjadi teks naskah drama, (4) guru memberikan kesempatan kepada 
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siswa untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami, (5) Guru membagi 

siswa ke dalam beberapa kelompok, (6) masing-masing siswa menerima teks 

cerpen beserta LKS 1, (7) guru meminta siswa untuk membaca dan memahami isi 

cerpen secara keseluruhan, (8) guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas 

menulis naskah drama pada LKS yang telah dibagikan (9) Siswa mulai membuat 

kerangka naskah drama berdasarkan pokok cerita yang terdapat dalam cerpen, 

(10) Siswa mengembangkan kerangka naskah drama berdasarkan deskripsi cerita 

yang terdapat di dalam cerpen, (11) Siswa mulai menyusun dialog/percakapan 

berdasarkan konflik yang terjadi  antartokoh dalam cerita, (12) Siswa mulai 

mengerjakan tugas menulis naskah drama berdasarkan cerpen dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah penulisan naskah drama menggunakan LKS 02 

yang sudah disiapkan, (13) guru mengarahkan kegiatan siswa selama 

pembelajaran menulis naskah drama berlangsung, baik itu dalam hal 

mempertimbangkan, mengganti, dan menambah kata-kata atau pilihan kata yang 

sesuai untuk menyusun naskah drama, dan (14) guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan kembali LKS 1 yang telah dikerjakan. 

6) Kegiatan Akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada akhir pembelajaran yaitu guru bersama 

dengan siswa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran pada hari itu 

evaluasi siklus II dilakukan dengan meminta beberapa orang siswa untuk 

membacakan hasil karya menulis naskah dramanya di depan kelas, dan siswa yang 

lainnya memberikan komentar atau saran terkait hasil menulis naskah drama siswa 

menggunakan media cerpen, setelah kegiatan evaluasi dan refleksi selesai guru 

menyimpulkan pembelajaran, dan   kemudian guru menutup pelajaran hari itu.  
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3. Tahap Observasi 

Pada tahap observasi ini kegiatan yang dilakukan antara lain mengamati 

aktivitas guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran menulis naskah 

drama berlangsung. Pada tahap ini data yang berkaitan dengan data proses dan 

hasil penelitian dicatat pada lembar hasil observasi yang telah disiapkan. Dalam 

melaksanakan kegiatan observasi peneliti dibantu oleh dua orang observer yaitu 

Bapak Syerif Ali Ahmadi S, Pd. selaku guru bidang studi bahasa Indonesia di 

kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram dan salah seorang teman sejawat yaitu 

Isnaniah yang bertindak sebagai pengambil gambar atau dokumentasi sesuai 

dengan kesepakatan dan komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Adapun data 

hasil observasi aktivitas tersebut sebagai berikut. 

a. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

Tabel 4.7                                                                                                            

Hasil Observasi Aktivitas Guru Pembelajaran Menulis Naskah Drama 

Menggunakan Media Cerpen Siklus II 

NO. Aktivitas Guru 

 

Keterlaksanaan Skor 

O 

(3) 

KO 

(2) 

TO 

(1) 

I  1. Membuka pelajaran dengan menyapa 

siswa, memeriksa   kehadiran siswa, 

dan mengkondisikan siswa siap belajar 

√   3 

 2. Guru menyampaikan materi, indikator, 

tujuan, dan tahapan pembelajaran 
√   3 

 3. Menggali pengetahuan prasyarat siswa 

atau apersepsi 
√   3 

II 4. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran tentang menulis naskah 

drama menggunakan media cerpen 

√   3 

 5. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 
√   3 

 6. Guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok 
√   3 

 7. Guru membagikan media cerpen dan 

LKS 
√   3 

 8. Guru meminta siswa untuk membaca 

dan memahami isi cerpen secara 

keseluruhan 

√   3 
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Keterangan:                                                                                                                   

Optimal (3)              : Jika direspon oleh semua siswa 

Kurang Optimal (2): Jika direspon oleh sebagian besar siswa 

Tidak Optimal (1) : Jika direspon oleh sedikit atau beberapa siswa 

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 hasil observasi aktivitas guru tersebut ada 

beberapa aspek yang dapat diamati dalam pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen pada siklus II dipaparkan secara rinci sebagai berikut. 

(a) Total skor yang diperoleh pada aktivitas guru dalam pembelajaran menulis 

naskah drama yaitu sebanyak 39 skor, dengan persentase kemunculannya yaitu 

sebesar 92,85%.   

(b) Berdasarkan hasil perhitungan observasi aktivitas guru dari seluruh kegiatan 

yaitu sebanyak 14 kegiatan, hanya sebanyak 11 kegiatan yang dilaksanakan 

oleh guru secara maksimal diantaranya pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

dan 11 dengan persentase kemunculannya yaitu 78,57%. Adapun persentase 

kemunculannya dinyatakan menggunakan rumus sebagai berikut.  

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100 % 

   =
33

42
 𝑥 100 % 

   = 78,57 % 

 9. Guru meminta siswa untuk berlatih 

menulis naskah drama berdasarkan 

cerpen yang dibaca 

√   3 

 10. Guru mengarahkan kegiatan siswa 

pada saat mengerjakan tugas 
√   3 

 11. Guru mengintruksikan siswa untuk 

menghentikan aktivitas menulis 

naskah drama    

√   3 

 12. Guru meminta siswa mengumpulkan 

kembali LKS yang telah diselesaikan 
 √  2 

III 13. Guru melakukan refleksi terhadap 

proses pembelajaran     
 √  2 

 14. Menutup pelajaran    √  2 

Jumlah 3 x 11= 33 2 x 3= 6 0 x 0= 0 39 

Persentase 78,57% 14,28% 0 92,85% 
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(c) Berdasarkan hasil penilaian observasi aktivitas guru, ada beberapa pelaksanaan 

yang kurang maksimal dilaksanakan oleh guru yaitu pada poin 12, 13, dan 14 

dapat dengan persentase kemunculannya yaitu sebesar 14,28%. Adapun 

persentase kemunculannya dinyatakan menggunakan rumus sebagai berikut.  

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100 % 

   =
6

42
 𝑥 100 % 

   = 14,28 % 

Selain data hasil observasi aktivitas guru, dalam hal ini juga akan disajikan 

data hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran menulis naskah 

drama menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram 

dipaparkan sebagai berikut. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Tabel 4.8                                                                                                                      

Lembar Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pembelajaran Menulis Naskah 

Drama Menggunakan Media Cerpen Siklus II 

 No.    Aspek Penilaian Aktivitas                 

yang                             

dinilai  

 Indikator yang diamati 

 

 

Keterlaksanaan Skor  

SS 

(3) 

SB 

(2) 

BS 

(1) 

TA 

(0) 

1

. 

Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

1. Siswa menjawab salam 

guru  
√    3 

2. Siswa menanggapi absen 

kehadiran 
√    3 

3. Siswa menulis materi, 

indikator, tujuan, dan 

tahapan pembelajaran 

√    3 

2.  Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siswa serius 

memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi menulis naskah 

drama berdasarkan media 

cerpen 

√    3 

5. Siswa aktif bertanya 

tentang penjelasan guru 

yang belum dipahami   

√    3 

6. Masing-masing siswa 

menerima sebuah cerpen 

dan LKS 

√    3 

7. Siswa membaca dan √    3 
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memahami teks cerpen 

secara keseluruhan 

8.  Siswa secara individu 

mengerjakan tugas 

menulis naskah drama 

dengan serius 

√    3 

9. Siswa mengumpulkan 

tugas menulis naskah 

drama tepat waktu 

 √   2 

3

.  

Kegiatan 

Akhir 

  

10. Siswa mendengarkan 

kesimpulan 

pembelajaran hari itu 

  √  1 

11. Siswa menjawab salam 

penutup guru 

 

 √   2 

Jumlah  3x8=24 2x2=4 1x1=1 0 29 

Persentase  72,72% 12,12% 3,03% 0 87,87% 

Keterangan: 

SS: Semua siswa, maka skor 3 dengan kriteria baik 

SBS: Sebagian besar siswa, maka skor 2 dengan cukup 

BS: Beberapa siswa, maka skor 1 dengan kriteria kurang 

TAS: Tidak ada siswa, maka skor 0 

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 hasil observasi aktivitas siswa di atas 

dapat dipaparkan beberapa hal sebagai berikut. 

(a) Total skor yang diperoleh pada aktivitas siswa yaitu sebanyak 29, dengan  

persentase kemunculan yaitu sebesar 87,87%. 

(b) Berdasarkan perhitungan hasil observasi aktivitas siswa, tindakan yang 

dilaksanakan oleh semua siswa yaitu sebanyak 8 kegiatan diantaranya pada 

poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oleh karena itu, frekuensi tindakan yang muncul 

sebanyak 24 diperoleh dari jumlah keberhasilan tindakan atau yang mendapat 

respon oleh semua siswa, sehingga muncul sebanyak 8 dikali dengan poin 

maksimal yaitu 3 sehingga 8x3=24. Adapun persentase kemunculannya yaitu 

sebesar 72,72%. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

kemunculannya sebagai berikut. 

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 
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   =
24

33
 𝑥 100% 

   = 72,72% 

(c) Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa sebanyak 2 kegiatan 

yang dilaksanakan  oleh sebagian besar siswa, diantaranya pada poin  9 dan 

11. Frekuensi tindakan yang dimuncul sebanyak 4 dikali poin sebagian besar 

siswa sebanyak 2, sehingga 2 × 2= 4. Adapun persentase kemunculannya 

yaitu sebesar 12,12%.  Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

kemunculan sebagai berikut. 

 P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

   =
4

33
 𝑥 100% 

   = 12,12% 

(d) Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa beberapa tindakan 

yang dilakukan oleh beberapa orang siswa yaitu terdapat pada poin (5) Siswa 

aktif bertanya tentang penjelasan guru yang belum dipahami. Aktivitas yang 

direspon oleh beberapa siswa sebanyak 1. Sehingga Frekuensi tindakan yang 

dimuncul sebanyak 1 dikali poin beberapa siswa 1x1=1. Adapun persentase 

kemunculannya yaitu sebesar 3,03%. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung persentase kemunculannya sebagai berikut. 

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

   =
1

33
 𝑥 100% 

   = 3,03% 

1. Hasil Menulis Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen Siklus II 

Tahap evaluasi terhadap pembelajaran menulis naskah drama ini dilakukan 

disetiap akhir pertemuan kedua hal tersebut bertujuan untuk mengukur 
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kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan 

media cerpen. Adapun aspek yang dinilai dari hasil menulis naskah drama yaitu 

(1) Kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, dialog, teks 

samping, dan epilog), (2) Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama, (3) Dialog 

naskah drama, (4) Teks samping. Berikut disajikan hasil penilaian menulis naskah 

drama menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Tabel 4.9 

Hasil Evaluasi Pembelajaran Menulis Naskah Siklus II 
No.  Nama Siswa Aspek yang dinilai Skor Nilai Ket. 

KAF KCND DND TS 

1. Aditya Indriawan 2 1 2 1 6 37,50 TT 

2. Aditya Wahyudi 3 3 3 3 12 75 T 

3. Andrian Setiawan P 3 3 3 3 12 75 T 

4. Ari Widya Nursanti 4 4 3 3 14 87,50 T 

5. Baiq Novina Y. 4 3 4 3 14 87,50 T 

6. Harianto 3 3 3 3 12 75 T 

7. Husnu Arrozali 3 3 3 3 12 75 T 

8. Husnul Hamidah 4 4 4 3 15 93,75 T 

9. I Gusti  Ngurah Alit  3 3 3 3 12 75 T 

10. I Made Suartana P. 4 4 4 3 15 93,75 T 

11. I Nengah Aditya 3 3 3 3 12 75 T 

12. I Nyoman P. Y. 4 3 4 3 14 87,50 T 

13. I Putu Eka Putra  - - - - - - - 

14. Ida Ayu Putu S.  3 3 3 3 12 75 T 

15. Ida Ayu Tista K. 4 3 3 3 13 81,25 T 

16. Ida Bagus Alit  3 3 3 3 12 75 T 

17. Ida Bagus Trioka P. 3 2 2 2 9 56,25 TT 

18. M. Fahrur Rosy 3 3 3 3 12 75 T 

19. Ni Komang A. W. 4 3 3 3 13 81,25 T 

20. Ni Nyoman Putri E.  3 3 3 3 12 75 T 

21. Ni Putu Ayu S. 3 2 3 2 10 62,50 TT 

22. Ni Wayan Purnita A. 3 3 3 3 12 75 T 

23. Nurul Aeni 4 3 3 3 13 81,25 T 

24. Putri Prameswari P. 4 3 3 3 12 81,25 T 

25. Putri Rahayu Pitri 4 4 4 3 15 93,75 T 

26. Putu Tati Puji L. 4 3 4 3 14 87,50 T 

27. Rendi Bastari R. 2 1 1 1 5 31,25 TT 

28. Rohimatun H. 4 3 3 3 13 81,25 T 

29. Siti Rahmawati 3 3 3 3 12 75 T 

30. Wanda Iswari 3 3 3 3 12 75 T 

Jumlah Nilai 97 85 89 81  2200  

Rata-rata 83,62 73,28 76,72 69,83  75,86  

Nilai Tertinggi 4 4 4 3  93,75  

Nilai Terendah 2 1 1 1  31,25  

Jumlah Siswa Tuntas 27 25 26 25  25  

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 2 4 3 4  4  

Jumlah Siswa Tidak Ikut Tes 1 1 1 1  1  

Ketuntasan Klasikal 93,10% 86,21% 89,66% 86,21%  86,21%  

Keterangan: 

KAF: Kelengkapan aspek formal naskah drama (Judul, Prolog, Tokoh, 

Dialog, Epilog) 

KCND: Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama 

DND: Dialog naskah drama 

TS: Teks Samping  
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Berdasarkan Tabel 4.9 hasil evaluasi pembelajaran menulis naskah drama 

di atas, secara lebih rinci dapat dipaparkan sebagai berikut.  

a) Data pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah siswa yaitu 

sebanyak 30 orang siswa, terdapat 29 orang siswa yang mengikuti tes dan 

yang tidak mengikuti tes sebanyak 1 orang siswa. Untuk nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa pada siklus II ini, yaitu 93,75 dan terendah 31,25. Jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 25 orang siswa atau sekitar 86,21% dan yang tidak 

tuntas sebanyak 4 orang siswa atau sekitar 13,79%. Total nilai keseluruhan 

yang diperoleh siswa sebesar 2200. Adapun nilai rata-rata siswa secara 

klasikal sebesar 75,86 dengan persentase nilai ketuntasan klasikal sekitar 

86,21%. 

b) Kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, dialog, dan  

epilog) dengan skor tertinggi yaitu 4 dan terendah 1. Pada aspek ini, sebanyak 

12 orang siswa yang memperoleh skor 4. Sebanyak 15 orang siswa 

memperoleh skor 3 dan 2 orang siswa memperoleh skor 2, sedangkan tidak 

terdapat siswa memperoleh skor 1. Adapun total nilai yang diperoleh yaitu 97 

dan rata-rata siswa secara klasikal yaitu sebesar 83,62 dengan ketuntasan 

klasikal yang diperoleh siswa sekitar 93,10%. 

c) Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama dengan skor tertinggi 4 dan 

terendah 1. Pada aspek ini, terdapat 4 siswa yang memperoleh skor 4. 

Sebanyak 21 siswa memperoleh skor 3, dan 2 orang siswa memperoleh skor 2, 

serta 2 orang siswa yang memperoleh skor 1. Adapun total nilai yang 

diperoleh yaitu 85. Nilai rata-rata siswa secara klasikal yaitu sebesar 73,28 

dengan nilai ketuntasan klasikal yang diperoleh siswa mencapai 86,21%. 
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d) Untuk dialog naskah drama dengan skor tertinggi yaitu 4 dan terendah 1. Pada 

aspek ini, sebanyak 6 siswa yang memperoleh skor 4. Sebanayak 20 siswa 

memperoleh skor 3, 2 siswa memperoleh skor 2, dan 1 siswa memperoleh skor 

1. Adapun total nilai yang diperoleh yaitu sebesar 89. Nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa secara klasikal yaitu 76,72 dan nilai ketuntasan klasikal 

mencapai 89,66%. 

e) Untuk teks samping sama dengan aspek-aspek sebelumnya skor tertinggi yaitu 

4 dan terendah 1. Pada aspek ini, tidak terdapat siswa yang memperoleh skor 

4. Sebanyak 25 siswa memperoleh skor 3, 2 siswa memperoleh skor 2, dan 

sebanayak 2 orang siswa memperoleh skor 1. Adapun total nilai yang 

diperoleh aitu 81. Untuk nilai rata-rata siswa secara klasikal yaitu 86,62 dan 

nilai ketuntasan klasikal sebesar 86,21%. 

Beberapa rumus yang digunakan untuk mengetahui persentase 

peningkatan dari penjelasan adalah sebagai berikut. 

a.  Untuk mencari nilai  rata-rata siswa secara klasikal dianalisis menggunakan 

rumus: 

𝑥  = 
 𝑓  (𝑥)

𝑛
 

𝑥  = 
2200

29
 

𝑥  = 75,86 

Keterangan:  

𝑥  = Nilai rata-rata siswa/ mean 

  𝑓 (𝑥) = Jumlah nilai siswa 

 𝑛 = Jumlah siswa 

b. Persentase jumlah siswa yang tuntas secara klasikal dianalisis menggunakan 

rumus: 

KK = 
𝑄𝑅

𝑇
 × 100% 
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KK = 
25

29
× 100% 

KK = 86,21% 

Keterangan: 

KK= Ketuntasan Klasikal 

QR= Jumlah siswa tuntas belajar (mendapatkan nilai di atas standar) 

T= Jumlah seluruh siswa 

c.  Rumus untuk mengetahui rata-rata setiap aspek penilaian 

 𝑥𝑛= 
𝐴𝑠

𝐽𝑠  (𝑥)
𝑥 100% 

Keterangan:  

𝑥𝑛 =Nilai rata-rata setiap aspek (klasikal) 

𝐴𝑠 = Jumlah nilai setiap aspek secara keseluruhan 

𝐽𝑠  𝑥 = jumlah ideal (jumlah siswa x nilai tertinggi setiap aspek) 

- 𝑥𝑛= Kelengkapan aspek formal naskah drama 

𝑥𝑛 = 
97

116
𝑥 100 

     = 83,62 

- 𝑥𝑛= Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama 

𝑥𝑛 = 
85

116
𝑥 100 

      = 73,28 

- 𝑥𝑛= Dialog naskah drama 

𝑥𝑛 = 
89

116
𝑥 100 

     = 76,72 

- 𝑥𝑛= Teks samping 

𝑥𝑛 = 
81

116
𝑥 100 

     = 69,83 
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Pada Diagram 4.2 disajikan perbandingan ketuntasan siswa dalam 

pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen pada 

pelaksanaan tindakan siklus II sebagai berikut. 

 

Diagram 4.2 Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Menulis 

Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen Siklus II 

 

Berdasarkan data Diagram 4.2 di atas dapat diketahui bahwa perbandingan 

ketuntasan hasil belajar menulis naskah drama menggunakan media cerpen siklus 

II dapat dipaparkan sebagai berikut. Jumlah siswa yang tuntas yaitu sebanyak 25 

orang siswa atau sekitar 86,21%, sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas yaitu 

sebanyak 4 orang siswa atau sekitar 13,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

telah terjadi peningkatan terhadap hasil belajar siswa, jika dibandingkan dengan 

siklus sebelumnya atau siklus I.   

Berdasarkan data hasil persentase peningkatan hasil belajar menulis 

naskah drama menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 

Mataram. Berikut juga disajikan beberapa sampel data hasil menulis naskah 

drama siswa pada siklus II. Dengan kriteria penilaian yaitu siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

86,21%

13,79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tuntas Tidak tuntas

Tuntas Tidak Tuntas



96 

 

Hasil tulisan naskah drama menggunkan media cerpen yang berjudul “Aku 

dan Mama Kompak Sekali” siswa kriteria tinggi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Potongan naskah drama karya Husnul Hamidah 

 
Tabel 4.10 Penilaian hasil menulis naskah drama dengan nilai tinggi pada 

siklus II karya Husnul Hamidah. 

No. Apek yang 

dinilai 

Skor 

maksimal 

Skor Keterangan 

1. Kelengkapan 

aspek 

Formal  

4 4 Kelengkapan aspek formal seperti judul, 

prolog, tokoh, dialog, dan epilog semua sudah 

tercantum secara lengkap dalam naskah drama 

karya Husnul Hamidah tersebut. 

2. Kesesuaian 

isi cerpen 

dengan 

Naskah 

drama 

4 4 Isi cerpen sudah terangkum lengkap dalam 

naskah drama. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil tulisan naskah drama Husnul Hamidah, 

yang merangkum secara lengkap isi cerpen 

menjadi sebuah naskah drama yang cukup.   

3.  Dialog 

naskah 

4 4 Dialog naskah drama menarik dan sesuai 

dengan masing-masing tokoh yang 
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drama memerankannya, namun beberapa dialog atau 

percakapan antartokoh belum dapat 

dikembangkan dengan diksi sendiri. 

4.  Teks 

samping  

4 3 Teks samping sudah sesuai dengan adegan 

meskipun pengembangannya belum kreatif.  

Jumlah skor 15  

Nilai 93,75  

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil belajar menulis naskah drama menggunakan 

media cerpen karya Husnul Hamidah dapat dipaparkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

(1) Pada kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, dialog, 

dan epilog) semua aspek tersebut sudah tercantum lengkap pada naskah drama 

karya Husnul Hamidah, sehingga memproleh skor 4. 

(2) Pada aspek kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama, menunjukkan bahwa 

isi cerpen terangkum secara lengkap dalam naskah drama tersebut, sehingga 

memperoleh skor 4.  

(3) Pada aspek dialog naskah drama menunjukkan keterpaduan dialog antartokoh 

dalam naskah drama tersebut dan dialog naskah drama yang dibuat sesuai 

dengan masing-masing tokoh yang memerankannya. Pada aspek ini skor yang 

diperoleh sebanyak 4. 

(4) Pada aspek teks samping telah tercantum dalam naskah drama karya Husnul 

Hamidah, akan tetapi pengembangan diksi masih kurang kreatif. Oleh karena 

itu, pada aspek ini skor yang diperoleh sebanyak 3.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada setiap 

aspek sebesar 93,75. Karya tulisannya termasuk dalam kategori nilai tertinggi, 
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karena jika dilihat dari skor yang diperoleh pada masing-masing aspek penilaian 

menulis naskah drama menunjukkan suatu karya dengan kriteria baik. 

Hasil tulisan naskah drama menggunakan media cerpen yang berjudul “Aku 

dan Mama Kompak Sekali” siswa kriteria sedang 
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Tabel 4.11 penilaian hasil menulis naskah drama dengan nilai sedang pada 

siklus II karya Ida Bagus Trioka Pramana . 

No. Apek yang 

dinilai 

Skor 

maksimal 

Skor Keterangan 

1. Kelengkapan 

aspek 

Formal  

4 3 Kelengkapan aspek formal seperti judul, 

prolog, tokoh, dialog, dan epilog belum 

tercantum secara lengkap dalam naskah drama 

karya Ida Bagus Trioka Pramana. Pada 

aspek ini yang tercantum dalam naskah 

dramanya yaitu judul, prolog, tokoh, dan 

dialog, sedangkan tidak terdapat prolog atau 

ending dari naskah drama tersebut.  

2. Kesesuaian 

isi cerpen 

dengan 

Naskah 

drama 

4 2 Isi cerpen belum terangkum lengkap dalam 

naskah drama tersebut. Hal tersebut dapat 

dilihat pada hasil tulisannya yang belum 

selesai. 

3.  Dialog 

naskah 

drama 

4 2 Dialog naskah drama banyak yang tidak padu 

meskipun dialog naskah drama tersebut sudah 

sesuai dengan tokoh yang memerankannya.  

4.  Teks 

samping  

4 2 Teks samping sesuai dengan adegan tokoh, 

namun pengembangannya masih kurang 

kreatif. 

Jumlah skor 9  

Nilai 56,25  

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil belajar menulis naskah drama menggunakan 

media cerpen karya Ida Bagus Trioka Pramana beberapa hal dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

(1) Pada kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, dialog, 

dan epilog) belum tercantum lengkap. Aspek yang belum tercantum dalam 

naskah drama karya Ida Bagus Trioka Pramana ini yaitu aspek epilog atau 
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bagian ending cerita dari naskah drama tersebut. Skor yang diperoleh pada 

aspek ini adalah 3.   

(2) Pada aspek kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama, menunjukkan bahwa 

isi cerpen belum terangkum secara lengkap dalam naskah drama tersebut. hal 

ini dapat dilihat dari hasil tulisan dari Ida Bagus Trioka yang belum selesai. 

Skor yang diperoleh pada aspek ini adalah 2.  

(3) Pada aspek dialog naskah drama menunjukkan bahwa dialog yang ditulis 

sudah padu, akan tetapi beberapa dialog tokoh tidak sesuai dengan tokoh yang 

memerankannya, sehingga memperoleh skor 2.  

(4) Pada aspek teks samping telah tercantum dalam naskah drama karya Ida 

Bagus Trioka Pramana tersebut, namun terdapat pula beberapa adegan yang 

terkadang mengabaikan penggunaan teks samping dan pengembangannya 

masih kurang kreatif. Skor yang diperoleh pada aspek ini adalah 2. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada setiap 

aspek sebesar 56,25. Karya tulisannya termasuk dalam kategori nilai sedang, 

karena jika dilihat dari skor yang diperoleh pada masing-masing aspek penilaian 

menulis naskah drama menunjukkan suatu karya dengan kriteria cukup. 
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Hasil tulisan naskah drama menggunakan media cerpen yang berjudul “Aku 

dan Mama Kompak Sekali” siswa kriteria rendah 
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Tabel 4.12 penilaian hasil menulis naskah drama dengan nilai terendah 

pada siklus II karya Rendi Bastari Ramadhan. 

No. Apek yang 

dinilai 

Skor 

maksimal 

Skor Keterangan 

1. Kelengkapan 

aspek Formal  

4 2 Kelengkapan aspek formal seperti judul, 

prolog, tokoh, dialog, tercantum telah 

tercantum dalam naskah drama karya Aditya 

Indriawan, akan tetapi aspek prolog tidak 

lengkap begitu pula dengan apek epilog tidak 

tercantum dalam naskah drama terssebut. 

2. Kesesuaian 

isi cerpen 

dengan 

Naskah 

drama 

4 1 Isi cerpen belum terangkum secara lengkap 

dalam naskah drama, hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil manulis naskah drama yang belum 

selesai. 

3.  Dialog 

naskah 

drama 

4 1 Dialog naskah tidak sesuai dengan tokoh yang 

memerankannya, tetapi dialog naskah drama 

belum padu. 

4.  Teks 

samping  

4 1 Teks samping sesuai dengan adegan, namun 

pengembangannya masih kurang kreatif dan 

teks tidak tercantum lengkap. 

Jumlah skor 5  

Nilai 31,25  

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil belajar menulis naskah drama menggunakan 

media cerpen karya Rendi Bastari Ramadhan beberapa hal dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

(1) Pada kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, dialog, 

dan epilog). Dalam naskah drama karya Rendi Bastari Ramadhan ini yang 

tercantum hanya aspek judul, tokoh, dan dialog saja. Sedangkan apek yang 

lain tidak tercantum, sehingga memperoleh skor 2.   
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(2) Pada aspek kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama, menunjukkan bahwa 

isi cerpen belum terangkum lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

karyanya yang belum selesai. Skor yang diperoleh pada aspek ini adalah 1. 

(3) Pada aspek dialog naskah drama menunjukkan dialog naskah drama tidak 

padu, namun adegan tokoh sudah sesuai dengan masing-masing tokoh yang 

memerankannya. Skor yang diperoleh pada aspek ini adalah 1.  

(4) Pada aspek teks samping telah tercantum daam naskah drama tersebut, namun 

sebgaian besar naskah drama yang ditulis tersebut mengabaikan penggunaan 

teks samping dan pengembangan diksi masih kurang kreatif. Oleh karena itu, 

pada aspek ini skor yang diperoleh sebanyak 1. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada setiap 

aspek sebesar 31,25. Karya tulisannya termasuk dalam kategori nilai terendah, 

karena jika dilihat dari skor yang diperoleh pada masing-masing aspek penilaian 

menulis naskah drama menunjukkan suatu karya dengan kriteria kurang. 

11. Tahap Refleksi 

Tahap refleksi bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun kelebihan dari 

pelaksanaan penelitian siklus II ini yaitu: (1) guru telah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan baik, (2) guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan 

siswa dalam menciptakan karya sastra khususnya dalam pembelajaran menulis 

naskah drama menggunakan media cerpen, (2) siswa lebih mudah dalam menulis 

naskah drama, karena siswa merasa tidak kesulitan untuk menemukan ide 

tulisannya, (4) siswa lebih paham tentang aspek-apek apa saja yang harus 
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tercantum di dalam naskah drama, (5) hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

baik dari segi proses maupun hasil. 

Di samping itu, terdapat pula kekurangan yang terjadi selama proses 

pembelajaran siklus II ini yaitu masih terdapat beberapa orang siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah KKM, akan tetapi nilai yang diperoleh secara 

keseluruhan sudah cukup memuaskan. Hal ini disebabkan siswa telah mampu 

memahami dan mulai terbiasa untuk menulis teks naskah drama menggunakan 

media cerpen. Adapun alternatif atau solusi yang dapat diberikan sebagai bentuk 

perbaikan dan mengatasi kekurangan yang terjadi pada siklus II diantaranya: (1) 

memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum paham terkait penulisan 

naskah drama menggunakan media cerpen, (2) guru harus memperbanyak 

malakukan diskusi dengan siswa utk mengetahui sejauh mana pemahamannaya 

tentang menulis naskah drama. Hal ini dilakukan agar dapat  menciptakan proses 

belajar mengajar yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran siklus II ini 

berjalan dengan lancar dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan siklus I. 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ditujukan untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Permasalahan pertama yaitu, 

adakah peningkatan terhadap proses belajar manulis naskah drama menggunakan 

media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram tahun ajaran 2016/2017. 

Permasalahan yang kedua, yaitu adakah peningkatan terhadap hasil belajar 

menulis naskah drama siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram tahun ajaran 

2016/2017. 
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4.2.1 Peningkatan Proses Belajar Menulis Naskah Drama Menggunakan 

Media Cerpen 

4.2.1.1 Persentase Peningkatan Proses Aktivitas Guru  Siklus I ke Siklus II 

Tabel 4.13 

Persentase Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I ke Siklus II 
Aspek Persentase jumlah skor yang dicapai Persen (%) 

peningkatan Siklus I Siklus II Selisih Skor 

Guru 88,08% 92,85% 4,77% 5,14% 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, tentang peningkatan proses aktivitas guru 

dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen. Dapat 

diketahui bahwa terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. Adapun persentase 

jumlah skor yang dicapai pada siklus I sebesar 88,08% meningkat menjadi 

92,85% pada siklus II. Selisih skor 4,77%, dengan persentase peningkatan sebesar 

5,14%. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persen peningkatan 

yaitu sebagai berikut. 

 Peningkatan aktivitas guru = 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  (𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼−𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼)

𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼
 x 100% 

                                               =  
4,77

92,85
 𝑥 100% 

                                   = 5,14%  

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut diuraikan penyebab terjadinya 

peningkatan terhadap proses aktivitas mengajar guru di sekolah. Salah satu 

penyebab peningkatan aktivitas dalam pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen yaitu: (1) guru telah melaksanakan kegiatan 

pemebelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen dengan 

maksimal, (2) guru lebih mudah mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa 

dengan memanfaatkan media cerpen sebagai alat bantu untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa, (3) guru berhasil merangsang minat, motivasi, dan menumbuhkan 
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rasa percaya diri siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen. 

 Penjelasan di atas membuktikan bahwa peran media sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. 

Seperti fungsi media yang dikemukakan oleh Dale (1969: 180) bahan-bahan 

audio-visual dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam 

pembelajaran. Hubungan guru-siswa tetap merupakan elemen paling penting 

dalam pendidikan modern saat ini. Guru harus selalu hadir untuk menyajikan 

materi pelajaran dengan bantuan media apa saja agar membawa kesegaran dan 

variasi bagi pengalaman belajar siswa. Begitu pula dengan penggunaan media 

berupa teks cerpen yang dapat membantu aktivitas guru dalam merangsang 

motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

Untuk lebih jelas mengenai peningkatan aktivitas guru siklus I ke siklus II dapat 

dibaca melalui diagram 4.3 berikut ini. 

Diagram  4.3                                                                                                 

Peningkatan Proses Aktivitas Guru Siklus I ke Siklus II 

 

Diagram 4.3 di atas, menunjukkan besarnya peningkatan proses aktivitas 

guru dan bukti pencapaian aktivitas guru selama proses pembelajaran. Data hasil 
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aktivitas guru tersebut menunjukkan bahwa guru telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

4.2.1.2 Persentase Peningkatan Proses Aktivitas Siswa Siklus I ke Siklus II  

Tabel 4.14                                                                                                 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I ke Siklus II 

Aspek persentase jumlah skor yang dicapai Persen (%) 

peningkatan Siklus I Siklus II Selisih skor 

Siswa 78,78% 87,87% 9,09% 11,5% 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.14 tentang peningkatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen, diketahui 

bahwa terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II.  Adapun penjelasan dari tabel 

di atas adalah sebagai berikut. Persentase total skor yang dicapai siswa pada siklus 

I yaitu 78,78% meningkat menjadi 87,87% pada siklus II.  Selisih skor antara 

siklus I dan II yaitu 9,09%, dengan persentase peningkatan sebesar 11,5%. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persen peningkatan sebagai 

berikut. 

 Peningkatan proses siswa = 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  (𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼−𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼)

𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼
 x 100% 

                                          = 
9,09

 87,87
 x 100% 

                                          = 10,34% 

Beberapa hal yang menyebabkan peningkatan aktivitas siswa yaitu: (1) 

siswa mampu mengaplikasikan dengan baik penggunaan media cerpen dalam 

pembelajaran menulis naskah drama, (2) siswa lebih percaya diri dan terampil 

menulis naskah drama, (3) meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, 

sehingga menumbuhkan perubahan signifikan terhadap tingkah laku siswa. 

Penyebab kondisi di atas, Hamalik (dalam Arsyad, 2011: 15) mengemukakan 

bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

memabangkitkan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 
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kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ibrahim (1996: 432) menjelaskam 

betapa pentingnya media pembelajaran karena media pembelajaran membawa dan 

membangkitkan rasa senang dan gembira bagi murid-murid dan memperbarui 

semangat mereka. Membantu memantapkan pengetahuan pada benak para siswa 

serta menghidupkan pelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran menjadi 

alternatif yang dapat dipilih untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

Untuk lebih jelas mengenai peningkatan aktivitas siswa siklus I ke siklus II dapat 

dibaca pada Diagram 4.4 di bawah ini. 

Diagram 4.4                                                                                                    

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I ke Siklus II 
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4.2.2 Peningkatan Hasil Evaluasi Menulis Naskah Drama Menggunakan 

Media Cerpen Siklus I  dan Siklus II 

Tabel 4.15 

Analisis Peningkatan Nilai Siswa Kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram dalam 

Pembelajaran Menulis Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen  dari 

Siklus I ke Siklus II 
No.  Nama Siswa Siklus I Siklus II Ket. 

1. Aditya Indriawan 25 37,50 Meningkat (TT) 

2. Aditya Wahyudi - 75 - 

3. Andrian Setiawan P 68,75 75 Meningkat (T) 

4. Ari Widya Nursanti 75 87,50 Meningkat (T) 

5. Baiq Novina Y. 81,25 87,50 Meningkat (T) 

6. Harianto 75 75 Tetap (T) 

7. Husnu Arrozali 75 75 Tetap (T) 

8. Husnul Hamidah 87,50 93,75 Meningkat (T) 

9. I Gusti  Ngurah Alit  75 75 Tetap (T) 

10. I Made Suartana P 75 93,75 Meningkat (T) 

11. I Nengah Aditya 75 75 Tetap (T) 

12. I Nyoman P. Y. 75 87,50 Meningkat (T) 

13. I Putu Eka Putra  68,75 - - 

14. Ida Ayu Putu S. 68,75 75 Meningkat (T) 

15. Ida Ayu Tista K. 81,25 81,25 Tetap (T) 

16. Ida Bagus Alit  75 75 Tetap (T) 

17. Ida Bagus Trioka P. 50 56,25 Meningkat (TT) 

18. M. Fahrur Rosy 68,75 75 Meningkat (T) 

19. Ni Komang A. W. 81,25 81,25 Tetap (T) 

20. Ni Nyoman Putri E.  68,75 75 Meningkat (T) 

21. Ni Putu Ayu S. 56,25 62,50 Meningkat (T) 

22. Ni Wayan Purnita A. 75 75 Tetap (T) 

23. Nurul Aeni 75 81,25 Meningkat (T) 

24. Putri Prameswari P. 75 81,25 Meningkat (T) 

25. Putri Rahayu Pitriani 81,25 93,75 Meningkat (T) 

26. Putu Tati Puji L. 75 87,50 Meningkat (T) 

27. Rendi Bastari R. 31,25 31,25 Tetap (TT) 

28. Rohimatun H. 81,25 81,25 Tetap (T) 

29. Siti Rahmawati 75 75 Tetap (T) 

30. Wanda Iswari 75 75 Tetap (T) 

Jumlah Nilai 2050 2200  

Rata-rata 70,69 75,86  

Nilai Tertinggi 87,50 93,75  

Nilai Terendah 25 31,25  

Jumlah Siswa Tuntas 20 25  

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 9 4  

Jumlah Siswa Tidak Ikut Tes 1 1  

Ketuntasan Klasikal 68,96% 86,21%  

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas terkait hasil belajar menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen siswa IX.4 SMP Negeri 4 Mataram, diketahui bahwa 
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jumlah nilai yang diperoleh siswa pada siklus I sebesar 2050. Adapun nilai rata-

rata siswa secara klasikal yaitu 70,69. Pada siklus I, jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 21 orang siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 8 orang siswa, dengan 

persentase ketuntasan klasikal sebesar 72,41%.   

Pembelajaran menulis naskah drama pada siklus II diketahui total nilai 

yang diperoleh sebesar 2200. Nilai rata-rata siswa secara klasikal yaitu 75,86. 

Dalam hal ini, jumlah siswa yang tuntas sebanyak 26 orang siswa dan yang tidak 

tuntas sebanyak 4 orang siswa dengan persentase ketuntasan klasikal yaitu 

mencapai 86,21%. 

Melalui data hasil belajar siswa, dapat diketahui bahwa kemampuan siswa 

dalam pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen 

mengalami peningkatan. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana dan Rivai 

(2015: 3) bahwa penggunaan media pengajaran dapat mempertinggi proses dan 

hasil pengajaran adalah berkenaan dengan taraf berfikir siswa. Penggunaan media 

pengajaran erat kaitannya dengan tahapan berfikir tersebut, sebab melalui media 

pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikongkritkan, dan hal-hal yang kompleks 

dapat disederhanakan. Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan media baik 

teks maupun visual dalam proses pengajaran sangat dianjurkan untuk 

mempertinggi kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

hasil pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen siswa kelas 

IX.4 SMP Negeri 4 Mataram mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

4.2.3 Persentase Peningkatan Nilai Rata-rata Setiap Aspek Pembelajaran 

Menulis Naskah Drama dari Siklus I ke Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembelajaran menulis naskah drama, 

dapat dikatakan bahwa siswa ikut berperan aktif selama kegiatan belajar mengajar 
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berlangsung. Skor yang diperoleh siswa pada tindakan siklus I masih jauh dari 

skor maksimum yang kemungkinan bisa dicapai oleh siswa pada pembelajaran 

menulis naskah drama. Dari hasil menulis naskah drama siswa pada siklus I ini, 

masih terdapat banyak kekurangan yang harus disempurnakan, sedangkan skor 

yang diperoleh siswa pada siklus II sudah baik walaupun belum mancapai skor 

maksimum. Adapun data persentase peningkatan nilai rata-rata setiap aspek yang 

dinilai menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram   

dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut.  

Tabel 4.16 

Persentase Peningkatan Nilai Rata-Rata Setiap Apek Siklus I Ke Siklus II 
No. Aspek yang dinilai Jumlah skor yang dicapai % 

Peningkatan Siklus I Siklus II Selisih skor 

1. KAF 84 97 13 13,4% 

2. KCND 81 85 4 4,7% 

3. DND 87 89 2 2,3% 

4. TS 69 81 12 14,8% 

Keterangan:  

KAF: Kelengkapan aspek formal naskah drama (judul, prolog, tokoh, dialog, dan epilog) 

KCND: Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama 

DND: Dialog naskah drama 

TS: Teks samping 

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, diketahui bahwa pada setiap aspek yang 

dinilai terjadi peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Data di atas dapat 

dikemukakan bahwa peningkatan setiap aspek yang dinilai dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

1. Aspek kelengkapan formal = 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼
 × 100% 

= 
13

97
 × 100% 

= 13,4% 

2. Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama = 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼
 × 100% 

= 
4

85
 × 100% 
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= 4,7% 

3. Dialog naskah drama = 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼
 × 100% 

= 
2

89
 × 100% 

= 2,3% 

4. Teks samping = 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼
 × 100% 

= 
12

 81
 × 100%  

= 14,8% 

 
Tabel 4.17                                                                                                     

Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama  

Jumlah yang dicapai Peningkatan  

% 
Siklus I Siklus II Selisih skor 

2050 2200 150 6,67% 

 

Perolehan persentase peningkatan tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

Peningkatan kemampuan = 
 𝑠 (𝑆𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼−𝑆𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼)

𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠  𝐼𝐼
 × 100% 

                 = 
150

 2250
 × 100%  

                                   = 6,67% 
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Berikut gambaran mengenai persentase peningkatan kemampuan menulis 

naskah drama menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 

Mataram, digambarkan pada Diagram 4.6 di bawah ini. 

 

Diagram 4.6                                                                                             

Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama  

 
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Total nilai skor yang diperoleh siswa pada siklus I yaitu 

sebesar 2050 meningkat menjadi 2200 pada siklus II dengan selisih skor sebesar 

150, sedangkan untuk persen peningkatannya sebesar 6,67%. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan 

siklus II. Tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksaan tindakan, observasi, dan refleksi.  Adapun peningkatan proses dan hasil 

belajar menulis naskah drama menggunakan media cerpen siswa kelas IX.4 SMP 

Negeri 4 Mataram dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Secara keseluruhan pemanfaatan media cerpen sebagai media pembelajaran 

telah mempu meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran menulis 

naskah drama siswa kelas IX.4 SMP Negeri 4 Mataram. 

2. Proses pembelajaran menulis naskah drama menggunakan media cerpen 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari total skor 

yang diperoleh pada setiap aspek aktivitas guru dan siswa yaitu sebagai 

berikut. (1) Aktivitas guru pada siklus I dengan persentase total skor yang 

diperoleh yaitu 88,08%, meningkat menjadi 92,85% pada siklus II, (2) 

aktivitas siswa pada siklus I persentase total skor yang diperoleh yaitu 78,78% 

meningkat menjadi 87,87% pada siklus II. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa telah terjadi peningkatan dari segi proses dalam pembelajaran menulis 

naskah drama menggunakan media cerpen. 

3. Peningkatan hasil belajar siswa terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II 

yaitu sebagai berikut. (1) Total nilai dari seluruh siswa pada siklus I mencapai 

2050. (2) nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 87,50 dan terandah 25, (3) 

nilai rata-rata siswa secara klasikal yaitu 70,69 dengan persentase ketuntasan 
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klasikal mencapai 68,97%. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu (1) 

total nilai mencapai 2200, (2) nilai tertinggi yang dperoleh siswa yaitu 93,75 

dan terendah 31,25 , (3) nilai rata-rata siswa secara klasikal yaitu 75,86 

dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 86,21%.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Bagi siswa 

Siswa sebaiknya menanamkan minat pada setiap pembelajaran. Karena 

tanpa adanya minat maka akan semakin sulit untuk mengetahui potensi yang ada 

pada diri kita. Mulailah berlatih untuk mengeksplor minat dan bakat, khususnya 

dalam pembelajaran menulis naskah drama. Karena semakin banyak berlatih maka 

semakin besar pula peluang untuk menjadi siswa yang aktif, kreatif, dan inovatif.  

1. Bagi guru 

Guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya 

menggunakan keterampilan menulis naskah drama dengan menggunakan media 

cerpen dalam variasi pengajaran sastra, khususnya menulis naskah drama agar 

tidak timbul rasa bosan, jenuh, enggan, dan tidak berminat pada diri siswa. 

Pembelajaran menulis drama diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas siswa. 

2. Bagi sekolah 

Pihak sekolah sebaiknya meninjau kembali kelengkapan sarana dan 

prasarana pembelajaran agar lebih mempermudah guru dalam merancang 

pembelajaran menulis naskah drama dengan bahan-bahan pembelajaran yang 

lebih kreatif dan inovatif untuk menarik minat siswa dalam belajar 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 4 Mataram 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester : IX/2 

A.  Standar Kompetensi: Menulis naskah drama 

B.  Kompetensi Dasar :  Menulis naskah drama berdasarkan peristiwa nyata 

C. Indikator  

1. Mampu memilih peristiwa nyata yang akan didramakan 

2. Mampu menyusun urutan adegan untuk satu babak 

3. Mampu mengembangkan urutan adegan menjadi naskah drama satu babak.  

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis naskah drama berdasarkan peristiwa nyata yang 

terdapat di dalam cerpen. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian drama  

2. Hakikat Menulis Naskah Drama  

3. Unsur Naskah Drama 

4. Kaidah-kaidah Penulisan Naskah Drama   

5. Mengubah cerpen menjadi naskah drama 

F. Alokasi Waktu: 2 jpl (2 x 45 menit) 

G. Metode Pembelajaran 

1. Inkuiri 

2. Tanya jawab 



  

3. Demonstrasi 

4. Diskusi 

H. Sekenario Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (2 x 45 menit) 

NO KEGIATAN 

PENGORGANISASIAN KETERLAKSANAAN 

SISWA WAKTU 
 

O 

 

KO 

 

TO 

1. Kegiatan Awal  10‟ 3 2 1 

 a. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran 

siswa, dan mengondisikan siswa agar siap 

belajar. 

b. Guru menyiapkan media dan sumber 

belajar. 

c. Guru melakukan apersepsi tentang materi 

pembelajaran. 

d. Guru menginformasikan materi, tujuan, dan 

tahapan pembelajaran. 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

 

Klasikal 

 

Klasikal 

3‟ 

 

 

2‟ 

 

5‟ 

 

5‟ 

   

2. Kegiatan Inti  70‟    

 a. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

menulis naskah drama,  

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

c. Guru memperkenalkan media cerpen  dalam 

pembelajaran menulis naskah drama, 

d. Guru menjelaskan bagaimana langkah-

langkah mengubah teks cerpen menjadi  

naskah drama, 

e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi menulis 

naskah drama yang belum dipahami 

f. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, 

- Masing-masing kelompok siswa 

menerima teks cerpen beserta LKS 1.  

- Siswa diminta untuk membaca dan 

memahami isi cerpen secara 

keseluruhan, 

- Siswa menghayati tema yang terdapat 

dalam cerpen 

- Siswa diminta untuk mengerjakan tugas 

menulis naskah drama berdasarkan 

media cerpen. 

- Siswa secara berkelompok berdiskusi 

mengenai konflik atau pokok cerita 

yang terdapat di dalam cerpen, 

- Siswa mulai membuat kerangka naskah 

drama berdasarkan pokok cerita yang 

terdapat dalam cerpen, 

- Siswa mengembangkan kerangka 

naskah drama berdasarkan deskripsi 

cerita yang terdapat di dalam cerpen 

-  Siswa harus bisa menggambarkannya 

sesuai dengan situasi yang ada, 

misalnya tentang apa yang dirasakan, 

Klasikal 

 

Klasikal 

Klasikal 

 

Klasikal. 

 

 

Klasikal 

 

 

 

Klasikal 

 

Indv/Kelp 

 

 

Indv/Kelp 

 

Kelp 

 

 

Indv/ Kelp 

 

 

Indv/Kelp 

 

 

Indv/Kelp 

 

 

Indv 

 

 

5‟ 

 

5‟ 

2‟ 

 

5‟ 

 

 

3‟ 

 

 

‟ 

3‟ 

 

5‟ 

 

 

2‟ 

 

10‟ 

 

 

3‟ 

 

 

2‟ 

 

 

5‟ 

 

 

2‟ 

 

 

   



  

dilihat, dan didengar dari cerpen. 

- Siswa menyusun dialog/percakapan 

berdasarkan konflik yang terjadi  

antartokoh dalam cerita,  

- Siswa mulai mengerjakan tugas menulis 

naskah drama berdasarkan cerpen 

dengan memperhatikan kaidah-kaidah 

penulisan naskah drama menggunakan 

LKS 1 yang sudah disiapkan, 

g. Guru mengarahkan kegiatan siswa selama 

kegiatan menulis naskah drama 

h.  Guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

kembali LKS 1 yang telah dikerjakan. 

 

 

Klasikal 

 

 

Indv 

 

 

 

 

Indv/klp 

 

Indv 

 

 

3‟ 

 

 

5‟ 

 

 

 

 

5‟ 

 

5‟ 

3. Kegiatan Akhir  10‟    

 a. Guru dan siswa mengadakan refleksi 

terhadap pembelajaran hari itu. 

b. Guru menutup pembelajaran 

Klasikal 

 

Klasikal 

5‟ 

 

5‟ 

   

 

Pertemuan Kedua (2 x 45 menit) 

NO KEGIATAN 
PENGORGANISASIAN KETERLAKSANAAN 

SISWA WAKTU O KO TO 

1. Kegiatan Awal  15‟ 3 2 1 

 a. Guru menyapa siswa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan mengondisikan siswa 

agar siap belajar. 

b.  Guru menyiapkan media dan sumber 

belajar. 

c.  Guru melakukan apersepsi tentang materi 

pembelajaran. 

d.  Guru menginformasikan materi, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran. 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

 

Klasikal 

 

klasikal 

5‟ 

 

 

2‟ 

 

5‟ 

 

3‟ 

   

2. Kegiatan Inti  70‟    

 a. Guru menjelaskan secara singkat materi 

pembelajaran menulis naskah drama,  

b. Guru memberikan penguatan dengan 

menjelaskan kembali langkah-langkah 

menulis naskah drama berdasarkan cerpen 

c. Guru membagikan media teks cerpen 

kepada masing-masing siswa beserta LKS 

2 (Untuk mengerjakan tugas 2) 

d. Guru meminta masing-masing siswa untuk 

membaca dan memahami isi cerpen secara 

keseluruhan, 

e. Masing-masing siswa mulai membuat 

kerangka naskah drama berdasarkan pokok 

cerita yang terdapat dalam cerpen, 

- Siswa mengembangkan kerangka 

naskah drama dengan membuat 

deskripsi-deskripsi tentang alur, latar, 

tokoh/penokohan yang terdapat dalam 

cerita  

- Siswa harus bisa menggambarkannya 

sesuai dengan situasi yang ada, 

Klasikal 

 

Klasikal  

 

 

Individu 

 

 

Klasikal. 

 

 

Individu  

 

 

Individu 

 

 

 

 

Individu 

 

5‟ 

 

5‟ 

 

 

5‟ 

 

 

5‟ 

 

 

5‟ 

 

 

5‟ 

 

 

 

 

5‟ 

 

   



  

misalnya tentang apa yang dirasakan, 

dilihat, dan didengar dari cerpen. 

- Siswa menyusun dialog/percakapan 

berdasarkan konflik yang terjadi  

antartokoh dalam cerita,  

- Siswa mulai menulis naskah dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah 

penulisan naskah drama berdasarkan 

cerpen menggunakan LKS 2 yang 

sudah disiapkan. 

- Siswa berdiskusi dengan guru disela-

sela menulis naskah drama 

i. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

LKS 2 yang telah dikerjakan. 

 

 

Individu 

 

 

Individu 

 

 

 

 

Individu  

 

Individu 

 

 

 

5‟ 

 

 

20‟ 

 

 

 

 

5‟ 

 

5‟ 

3. Kegiatan Akhir  10    

 a. Guru dan siswa mengadakan evaluasi  dan 

refleksi terhadap pembelajaran hari itu. 

b. Guru menyimpulkan pembelajaran  

c. Guru menutup pembelajaran 

Individu 

Klasikal 

 

Klasikal 

5‟ 

3‟ 

 

2‟ 

 

   

A. Penilaian (Terlampir)  

 Prosedur: Proses dan produk (hasil). Penilaian terhadap siswa dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. 

Penilaian dalam proses dilakukan melalui observasi, terutama ketika 

bekerja dalam kelompok, sedangkan penilaian produk (akhir 

pembelajaran) dilakukan melalui unjuk kerja. 

 Teknik   : tes dan unjuk kerja  

 Bentuk   : tes menulis naskah drama dan format penilaian 

unjuk kerja 

 Soal/Instrument : terlampir  

B. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Teks cerpen, LKS. 

2. Sumber Belajar :  

a. Endraswara, swardi. 2014. Metode Pembelajaran Drama. FSB 

Universitas Negeri Yogyakarta 

b. Buku Paket Bahasa Indonesia 



  

RANGKUMAN MATERI MENULIS NASKAH DRAMA 

BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA 

1. Pengertian Drama  

Menurut Kosasih (2008:81) drama adalah bentuk karya sastra yang 

bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan 

emosi melalui lakuan dan dialog. Lakuan dan dialog dalam drama tidak jauh 

berbeda dengan lakuan dan dialog yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

a. Hakikat Menulis Naskah Drama  

Menulis naskah drama merupakan penciptaan karya sastra yang 

didasarkan pada konflik kehidupan manusia yang mempunyai nilai kehidupan, 

yang disajikan dalam bentuk dialog-dialog, yakni nilai-nilai yang bermakna 

kehidupan, yang mengarahkan dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai 

manusia. Penulisan naskah drama merupakan suatu proses yang utuh yang 

mempunyai keseluruhan. Ada unsur-unsur fundamental dalam naskah drama 

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

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

sebuah skenario (Komaidi 2011:188). 

b.  Unsur-unsur Naskah Drama 

Unsur-unsur drama antara lain adalah: (1) tema, (2) plot, (3) penokohan 

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

petunjuk teknis.  

1. Tema   

Tema adalah pikiran atau gagasan pokok yang mendasari suatu cerita dan 

harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu cerita yang 

menarik.  

2.  Alur 

Wiyanto (2002:25) mengungkapkan bahwa plot adalah rangkaian peristiwa 

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

sederhana, konflik yang kompleks, sampai ada penyelesaian konflik. 

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

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

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



  

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

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

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

berakhir dan selesainya cerita. 

 

3. Penokohan atau perwatakan  

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

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

pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat-istiadat dan sebagainya. Waluyo 

(2001:16-18) mengklasifikasikan tokoh-tokoh dalam drama sebagai berikut. 

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

bawah ini:   

o Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Biasanya ada 

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

tokoh lainnya yang ikut terlibat sebagai pendukung cerita. 

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

tokoh utama yang menentang cerita dan beberapa figur pembantu yang 

ikut menentang cerita. 

o Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis 

maupun tokoh antagonis. 

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

sebagai berikut.  

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

Mereka merupakan proses perputaran lakon. Tokoh sentral merupakan 

biang keladi pertikaian. Dalam hal ini tokoh sentral adalah tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. 

o Tokoh utama, yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Dapat 

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

tokoh tritagonis.    

o Tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau 

tambahan dalam mata rangkai cerita. Kehadiran tokoh pembantu ini 

menurut kebutuhan cerita saja. Tidak semua lakon menampilkan kehadiran 



  

tokoh pembantu. Watak para tokoh digambarkan dalam tiga dimensi 

(watak dimensional). 

Penggambaran itu berdasarkan keadaan fisik, psikis, dan sosial. Adapun 

yang termasuk keadaan fisik tokoh adalah umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, 

cacat jasmaniah, ciri khas yang menonjol, suku, bangsa, raut muka, kesukaan, 

postur tubuh, dan sebagainya. Keadaan psikis tokoh meliputi watak, kegemaran, 

mentalitas, standar moral, temperamen, ambisi, kompleks psikologis yang 

dialami, keadaan emosi, dan sebagainya. Untuk keadaan sosial meliputi jabatan, 

pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, ideologi, dan sebagainya. 

4. Dialog 

Dialog adalah ciri khas dalam naskah drama berupa percakapan tokoh 

yang harus bersifat komunikatif serta menunjang gerak laku tokoh dalam sebuah 

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

tahap plot lakon drama. 

5. Latar 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa latar adalah 

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

6. Amanat/pesan  

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang di mana amanat 

itu akan memberikan manfaat kepada pembaca atau penontonnya. 

7. Petunjuk teknis  

Petunjuk teknis adalah teks yang memberikan petunjuk suatu 

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

dan sebagainya.  

2. Kaidah Penulisan Naskah Drama   

Kaidah penulisan naskah drama adalah sebagai berikut. 

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

3. Prolog (keterangan tanpa penjelas yang disampaikan sebelum suatu 

pertunjukan atau pementasan dimulai). 

4. Adanya nama-nama tokoh. 

5. Pada setiap dialog ditulis nama tokoh.  

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



  

7. Nama tokoh ditulis sejajar dengan dialog. 

8. Petunjuk teknis ditulis ditulis dalam tanda kurung atau dapat ditulis 

dengan huruf miring. Petunjuk teknis ini boleh diletakkan pada awal, 

tengah, atau akhir dialog. 

9. Epilog menyampaikan simpulan isi drama 

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

dialog.  

11. Penggunaan bahasa yang jelas 

12. Memperhatikan ejaan dan tanda baca. 

 

 

3. Mengubah Cerpen Menjadi Naskah Drama  

Untuk mengubah sebuah karya sastra nondrama menjdi maskah drama, 

kamu harus mengetahui tata cara menulis naskah drama. prihal menulis naskah 

drama, kamu tentu sudah mengetahuinya karena di kelas VIII sudah diajarkan dan 

dilatihkan. Selain itu, sebelum kamu mengubahnya menjadi naskah drama, karya 

sastra nondrama itu harus kamu pahami benar isisnya. 

Ada beberapaa hal yang perlu kamu perhatikan dalam menulis naskah 

drama berdasarkan karya sastra lain di antaranya. 

1. Pelajarilah jalan cerita kemudian tentukan berapa adegan atau babak 

dalam naskah drama yang akan kamu tulis; 

2. Berikan gambaran tata panggung yang jelas berdasarkan latar atau 

setting yang ada pada cerita; 

3. Susunlah dialog-dialog dalam kalimat-kalimat yang tidak terlalu 

panjang (karena akan dihafalkan oleh pemain drama); 

4. Sertakan penanda dan petunjuk ekspresi dalam dialog-dialog yang 

memerlukan ekspresi khusus dalam pelafalannya; 

5. Susunlah dialog dengan mengikuti aturan penulisan dialog drama 

(menggunakan tanda titik dua, mengguanakan tanda kurung untuk 

keteranagan adegen, dan sebagainya). 

Pada pembelajaran ini kamu harus menguasai kemampuan: 



  

1. Memilih salah satu cerita yang dapat dijadikan sebagai sumber penulisan 

naskah drama; 

2. Menyusun kerangka naskah drama berdasarkan cerita yang dipilih; 

3. Menuliskan naskah drama berdasarkan cerita yang dipilih dengan kaidah 

penulisan naskah drama; 

 

 

 

 

 

  



  

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 01 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

KEBAIKAN MEMBAWA KEBERUNTUNGAN 

Karya: Ropinus Ropi  

 

Hari itu matahari bersinar dengan sangat terik, seakaan-akan sang raja 

siang itu ingin membakar semua yang ada di bawahnya. Namun, di tengah-tengah 

panasnya hari itu, seorang anak laki-laki setegah baya, sedang duduk di bawah 

pohon sambil menjaga keranjang kuenya. Dia adalah Doni, seorang  anak kurus 

dengan rambut hitam yang sedikit ikal.  

“Hey Don, berapa harga donat itu?” tanya Aisyah, sambil menunjuk ke arah kue 

yang ada di dalam keranjang miliknya. 

“Murah kok, hanya lima ribu,” jawab Doni.  

“kalau begitu berikan aku satu dong” pinta Aisyah. 

Aisyah adalah seorang gadis yang baik salah satu teman sekolah Doni. 

Mereka berdua bersekolah di SMP Teladan, sebuah sekolah yang sangat bagus 

dan kebanyaan muridnya berasal dari keluarga yang kaya. Kecuali Doni, dia 

berbeda dengan teman-temannya. Ayahnya telah meninggal dunia, yang ada 

hanyalah ibunya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Doni dan ibunya hidup 

dengan sangat susah, bahkan dia harus membantu ibunya berjualan kue di sekolah 

untuk membiayai sekolahnya. 

Meskipun dia harus berjualan di sekolah, dia sama sekali tidak merasa 

malu. Padahal banyak teman-temannya yang selalu mengejek dirinya. Bahkan ada 

sebagian guru yang tidak menyukai perbuatanya tersebut, tetapi itu semua tidak 

menjadi masalah bagi Doni. Dia telah kebal dengan itu semua karena dia memiliki 

cita-cita yang lebih kuat dari ejekan-ejekan yang menghampirinya. 

“Kamu masih membeli makanan kotor itu Aisyah?” kata Anjar dengan nada 

menghina. 

“Kenapa kamu berbicara seperti itu?”  



  

“Apa kamu tidak malu makan makanan seperti itu. Donat itu mengandung kuman 

yang sangat banyak. Kalau kamu mau nanti aku belikan Pizza,” Anjar menjawab 

sambil merampas donat yang ada di tangan Aisyah dan membuangnya ke tanah.  

Melihat perbuatan Anjar, Aisyah menjadi marah. Dia pun hendak menampar 

wajah Anjar, tetapi Doni menghalanginya.  

“Sudahlah Aisyah, nanti aku ganti yang baru. Jangan dipermasalahkan” 

“Apa kamu tidak tersinggung dengan perbuatannya?” 

“Sudah, tidak apa-apa kok?” jawab Doni. 

“Kau dengar sendiri kan, dia pun mengakui kalau kue yang dia jual tidak sehat?” 

ejek Anjar. 

Meskipun Anjar terus saja mengejeknya, Doni tetap bersabar. Dia memang 

sudah mengetahui watak Anjar yang sombong. Dia pun tahu, Anjar berperilaku 

begitu karena ayahnya merupakan ketua komite di sekolah ini.  

“Anjar, kenapa kau sombong sekali? aku tidak menyangka kau berkata seperti itu? 

kau bukan seperti Anjar kecil yang dahulu aku kenal. Mulai sekarang aku tidak 

mau lagi berbicara denganmu” bentak Aisyah kepada Anjar sambil menarik 

tangan Doni dan menjauhinya. 

Semenjak dari kejadian itu, Anjar semakin membenci Doni. Dia selalu 

mengganggunya seperti menyembunyikan sepatu Doni, melempar keranjang 

Doni, bahkan dia juga sengaja mengancam teman-temannya untuk tidak membeli 

 kue Doni. 

Akibat dari perbuatan Anjar tersebut, penjualan kue Doni semakin 

berkurang. Bahkan untuk mengembalikan modal pun sangat suash. Doni pun 

semakin kebingungan karena dia tidak bisa membayar SPP untuk bulan depan. 

Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan sekolahnya sementara waktu dan 

berjualan kue di pasar. 

Satu minggu sudah Doni tidak masuk sekolah, dia terus berjualan di pasar 

mencari uang untuk membayar SPPnya. Aisyah yang tidak mengetahui hal 

tersebut merasa khawatir dengan Doni dan berusaha mencari tahu keberadaan 

Doni, tetapi usahanya tersebut nihil. 

Doni berusaha sekuat tenaga untuk berjualan di pasar. Dia telusuri lorong 

demi lorong pasar itu, dan dia juga menawarkan kuenya kepada semua orang yang 



  

dia temui. Doni terus mengitari isi pasar tersebut hingga hari menjadi sangat terik, 

lalu dia beristirahat di sebuah kursi panjang dekat tempat parkiran mobil. Ketika 

dia sedang menghitung hasil yang diperolehnya, Doni melihat seorang yang 

mencurigakan tengah membuntuti laki-laki tua yang sedang membawa tas hitam. 

Benar saja, pria misterius itu hendak merampas tas milik bapak itu. Doni pun 

berteriak untuk memperingatinya hingga dia bisa menghindari perampokan itu. 

“Terimakasih nak, berkatmu perampok itu gagal mengambil  tas ini.”  

“Tidak apa-apa kok pak, kita sesama manusia sudah sepatututnya saling 

membantu.” 

Pria itu merasa kasihan dengan Doni, dia juga bertanya mengapa dia tidak 

bersekolah. Akhirnya Doni menceritakan semua permasalahannya, dia harus 

mencari uang di pasar untuk membayar SPP karena ulah temannya si Anjar.  

Dia lalu beranjak dari tempat duduknya dan berkata, “Teruskan mimpi mu nak, 

aku salut dengan perjuanganmu untuk terus bersekolah Andai saja anakku bisa 

seperti mu.” 

Setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya Doni bisa mengumpulkan 

uang untuk membayat SPP, lalu dia mengajak Aisyah untuk menemui kepala 

sekolah. Namun, betapa terkejutnya Doni bahwa SPPnya telah lunas. Kepala 

sekolah juga menyampaikan bahwa mulai saat ini Doni tidak perlu lagi membayar 

uang SPP hingga selesai dari sekolah ini. Perasaan Doni menjadi tak menentu, di 

satu sisi dia merasa senang tetapi di sisi lain dia merasa heran. Dia pun 

berterimakasih kepada kepala sekolah.  

Ketika Doni hendak meniggalkan ruang kepala sekolah, dia terkejut 

melihat sebuah foto lelaki yang pernah dia tolong tergantung di tembok. 

“Itu foto siapa?” tanya Doni kepada Aisyah. 

“Itu ketua komite sekolah kita” jawab Aisyah. 

Doni pun tersenyum, ternyata orang yang sudah ditolongnya adalah ketua 

komite sekolah ini. Pantas saja akhir-akhir ini Anjar juga tidak pernah 

menggangunya lagi. Sejak hari itu, Doni bisa bersekolah dengan tenang dan 

damai. 

 

 

 



  

LKS SIKLUS I 

 

 NILAI : 

 

  

Soal! 

1. Baca dan Pahamilah Cerpen yang telah disiapkan tersebut! 

2. Buatlah naskah drama berdasarkan peristiwa yang terdapat di dalam cerpen 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: 

 

Kelas: 

 

No. Absen: 

 



  

INSTRUMEN 

1. Format Penilaian Menulis Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen 

 No.  Nama Siswa 

 

Aspek Penilaian Jumlah 

Kelengkapan 

aspek formal 

(J, P, T, D ,E) 

Kesesuaian isi 

cerpen dengan 

naskah drama 

Dialog 

naskah 

drama 

Teks 

samping 
Skor 

nilai 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

dst.                   

 

2. Skor dan Kriteria Pemberian Skor  

 Rentang skor: 1, 2, 3, atau 4 

3. Kriteria Pembagian Skor 

1. Kelengkapan aspek formal (J, P, T, D, E) 

Skor 4: Jika semua aspek formal (judul, prolog, tokoh, dialog, dan epilog) 

tercantum secara lengkap dalam naskah drama. 

Skor 3: Jika hanya empat aspek formal saja yang tercantum dalam naskah drama. 

Skor 2: Jika hanya dua atau tiga aspek formal saja yang tercantum dalam naskah 

drama 

Skor 1: Jika hanya satu aspek formal saja yang tercantum dalam naskah drama. 

1. Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama 

Skor 4: Seluruh isi cerpen terangkum secara lengkap dalam naskah drama. 

Skor 3: Sebagian besar isi cerpen terangkum dalam naskah drama. 

Skor 2: Sebagian kecil isi cerpen terangkum dalam naskah drama 

Skor 1:  Beberapa isi cerpen tidak terangkum dalam naskah drama 

2. Dialog naskah drama 

Skor 4: Sangat baik, jika dialog yang dituliskan padu dan sangat sesuai dengan 

adegan masing-masing tokoh yang memerankannya. 

Skor 3: Baik, jika dialog yang dituliskan padu dan sesuai dengan adegan masing-

masing tokoh yang memerankannya. 



  

Skor 2: Cukup baik, jika dialog yang dituliskan cukup padu dan cukup sesuai 

dengan adegan masing-masing tokoh yang memerankannya. 

Skor 1: Kurang baik, jika dialog yang dituliskan kurang padu dan kurang  sesuai 

dengan adegan masing-masing tokoh yang memerankannya. 

3. Teks Samping 

Skor 4: Jika terdapat teks samping dan sangat sesuai dengan adegan yang 

diperankan tokoh di dalam naskah drama. 

Skor 3: Jika terdapat teks samping dan sesuai dengan adegan yang diperankan 

tokoh dalam naskah drama. 

Skor 2: Jika terdapat teks samping dan cukup sesuai dengan adegan yang 

diperankan tokoh dalam naskah drama. 

Skor 1: Jika terdapat teks samping namun tidak sesuai dengan adegan yang 

diperankan dalam naskah drama. 

 

Penghitungan nilai akhir  menulis naskah drama dalam skala 0 s.d. 100 

  Skor Perolehan   

Nilai Akhir = -------------------- X Skor Ideal (100) 

  Skor Maksimal (4)   

 

Mataram,    Februari 2017 

             Mengetahui,  

 

Kepala sekolah                                Peneliti   

                                               

   

 

 

 

 

Rahmawati 

         NIM. E1C113127 

 

                            

 



  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 4 Mataram 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester : IX/2 

I.  Standar Kompetensi: Menulis naskah drama 

J.  Kompetensi Dasar :  Menulis naskah drama berdasarkan peristiwa nyata 

K. Indikator  

4. Mampu memilih peristiwa nyata yang akan didramakan 

5. Mampu menyusun urutan adegan untuk satu babak 

6. Mampu mengembangkan urutan adegan menjadi naskah drama satu babak.  

L. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis naskah drama berdasarkan peristiwa nyata yang 

terdapat di dalam cerpen. 

M. Materi Pembelajaran 

6. Pengertian drama  

7. Hakikat Menulis Naskah Drama  

8. Unsur Naskah Drama 

9. Kaidah-kaidah Penulisan Naskah Drama   

10. Mengubah cerpen menjadi naskah drama 

N. Alokasi Waktu: 2 jpl (2 x 45 menit) 

O. Metode Pembelajaran 

5. Inkuiri 

6. Tanya jawab 



  

7. Demonstrasi 

8. Diskusi  

P. Sekenario Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (2 x 45 menit) 

NO KEGIATAN 

PENGORGANISASIAN KETERLAKSANAAN 

SISWA WAKTU 
 

O 

 

KO 

 

TO 

1. Kegiatan Awal  10‟ 3 2 1 

 a. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran 

siswa, dan mengondisikan siswa agar siap 

belajar. 

b. Guru menyiapkan media dan sumber 

belajar. 

c. Guru melakukan apersepsi tentang materi 

pembelajaran. 

d. Guru menginformasikan materi, tujuan, dan 

tahapan pembelajaran. 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

 

Klasikal 

 

Klasikal 

3‟ 

 

 

2‟ 

 

2‟ 

 

3‟ 

   

2. Kegiatan Inti  70‟    

 e. Guru menjelaskan materi pembelajaran  

menulis naskah drama,  

f. Guru melakukan tanya jawab untuk 

menggali informasi dari siswa tentang 

menulis naskah drama, 

g. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

h.  Guru memperkenalkan media cerpen  

dalam pembelajaran menulis naskah drama, 

i. Guru menjelaskan langkah-langkah menulis 

naskah drama berdasarkan cerpen, 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi menulis 

naskah drama yang belum dipahami 

b. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, 

- Masing-masing kelompok siswa 

menerima teks cerpen beserta LKS 1.  

- Siswa diminta untuk membaca dan 

memahami isi cerpen secara 

keseluruhan, 

- Siswa menghayati tema yang terdapat 

dalam cerpen 

- Siswa diminta untuk mengerjakan 

tugas menulis naskah drama 

berdasarkan cerpen. 

- Siswa secara berkelompok berdiskusi 

mengenai konflik atau pokok cerita 

yang terdapat di dalam cerpen, 

- Siswa mulai membuat kerangka 

naskah drama berdasarkan pokok 

cerita yang terdapat dalam cerpen, 

- Siswa mengembangkan kerangka 

naskah drama dengan membuat 

deskripsi-deskripsi tentang alur, latar, 

tokoh/penokohan yang terdapat dalam 

Klasikal 

 

Kelp/Indv 

 

 

Klasikal 

Klasikal. 

 

Klasikal 

 

Klasikal 

 

 

 

Kelp 

 

Indv/Kelp 

 

 

Indv/Kelp 

 

Indv/Kelp 

 

 

Indv/ Kelp 

 

 

Indv/Kelp 

 

 

Indv/Kelp 

 

 

 

5‟ 

 

3‟ 

 

 

2‟ 

2‟ 

 

5‟ 

 

3‟ 

 

 

 

3‟ 

 

5‟ 

 

 

2‟ 

 

2‟ 

 

 

3‟ 

 

 

2‟ 

 

 

3‟ 

 

 

 

   



  

cerita  

- Siswa harus bisa menggambarkannya 

sesuai dengan situasi yang ada, 

misalnya tentang apa yang dirasakan, 

dilihat, dan didengar dari cerpen. 

- Siswa menyusun dialog/percakapan 

berdasarkan konflik yang terjadi  

antartokoh dalam cerita,  

- Siswa mulai menulis naskah drama 

berdasarkan cerpen dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah 

penulisan naskah drama menggunakan 

LKS 1 yang sudah disiapkan, 

c. Guru mengarahkan kegiatan siswa selama 

kegiatan menulis naskah drama 

d.  Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan LKS 1 yang telah 

dikerjakan. 

 

Indv 

 

 

 

Indv 

 

 

Klasikal 

 

 

 

 

Indv 

 

Indv 

 

 

2‟ 

 

 

 

5‟ 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

5‟ 

 

3‟ 

 

3. Kegiatan Akhir  10‟    

 n. Guru dan siswa mengadakan refleksi 

terhadap pembelajaran hari itu. 

o. Guru menutup pembelajaran 

Klasikal 

 

Klasikal 

5‟ 

 

5‟ 

   

 

Pertemuan Kedua (2 x 45 menit) 

NO KEGIATAN 
PENGORGANISASIAN KETERLAKSANAAN 

SISWA WAKTU O KO TO 

1 Kegiatan Awal  10‟ 3 2 1 

 a. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran 

siswa, dan mengondisikan siswa agar siap 

belajar. 

b. Guru menyiapkan media dan sumber 

belajar. 

c. Guru melakukan apersepsi tentang materi 

pembelajaran. 

d. Guru menginformasikan materi, tujuan, dan 

tahapan pembelajaran. 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

 

Klasikal 

 

klasikal 

3‟ 

 

 

2‟ 

 

2‟ 

 

3‟ 

   

3 Kegiatan Inti  65‟    

 e. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

menulis naskah drama. 

f. Guru memberikan penguatan dengan 

menjelaskan kembali langkah-langkah 

menulis naskah drama berdasarkan cerpen. 

g. Guru membagikan media teks cerpen 

kepada masing-masing siswa beserta LKS 2 

(Untuk mengerjakan tugas 2). 

h. Guru meminta masing-masing siswa untuk 

membaca dan memahami isi cerpen secara 

keseluruhan. 

i. Masing-masing siswa mulai membuat 

naskah drama berdasarkan pokok cerita 

yang terdapat dalam cerpen, 

- Siswa mengembangkan kerangka 

naskah drama dengan membuat 

deskripsi-deskripsi tentang alur, latar, 

Klasikal 

 

Klasikal  

 

 

Individu 

 

 

Klasikal. 

 

 

 

 

 

Individu  

 

 

5‟ 

 

5‟ 

 

 

5‟ 

 

 

 

5‟ 

 

 

 

 

5‟ 

 

 

   



  

tokoh/penokohan yang terdapat dalam 

cerita  

- Siswa harus bisa menggambarkannya 

sesuai dengan situasi yang ada, 

misalnya tentang apa yang dirasakan, 

dilihat, dan didengar dari cerpen. 

- Siswa menyusun dialog/percakapan 

berdasarkan konflik yang terjadi  

antartokoh dalam cerita,  

- Siswa mengerjakan tugas menulis 

naskah dengan memperhatikan kaidah-

kaidah penulisan naskah drama 

berdasarkan cerpen menggunakan 

LKS 2 yang sudah disiapkan. 

- Siswa berdiskusi dengan guru disela-

sela menulis naskah drama 

j. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

LKS 2 yang telah dikerjakan. 

Individu 

 

Individu 

 

 

 

Individu 

 

 

Individu 

 

 

 

 

Individu  

 

Individu 

 

5‟ 

 

5‟ 

 

 

 

5‟ 

 

 

15‟ 

 

 

 

 

5‟ 

 

5‟ 

4 Kegiatan Akhir  15    

 l. Guru dan siswa mengadakan evaluasi 

refleksi terhadap pembelajaran hari itu. 

m.  Guru menyimpulkan pembelajaran 

n. Guru menutup pembelajaran 

Individu 

 

Klasikal 

Klasikal 

5‟ 

5‟ 

 

5‟ 

 

   

 

C. Penilaian (Terlampir)  

 Prosedur: Proses dan produk (hasil). Penilaian terhadap siswa dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. 

Penilaian dalam proses dilakukan melalui observasi, terutama ketika 

bekerja dalam kelompok, sedangkan penilaian produk (akhir 

pembelajaran) dilakukan melalui unjuk kerja. 

 Teknik   : tes dan unjuk kerja  

 Bentuk   : tes menulis naskah drama dan format penilaian 

unjuk kerja 

 Soal/Instrument : terlampir  

 

 

 



  

D. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  : Teks cerpen, LKS. 

2. Sumber Belajar :  

b. Endraswara, swardi. 2014. Metode Pembelajaran Drama. FSB 

Universitas Negeri Yogyakarta 

c. Buku Paket Bahasa Indonesia 

 

  



  

RANGKUMAN MATERI 

BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA 

1. Pengertian Drama  

Menurut Kosasih (2008:81) drama adalah bentuk karya sastra yang 

bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan 

emosi melalui lakuan dan dialog. Lakuan dan dialog dalam drama tidak jauh 

berbeda dengan lakuan dan dialog yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

a. Hakikat Menulis Naskah Drama  

Menulis naskah drama merupakan penciptaan karya sastra yang 

didasarkan pada konflik kehidupan manusia yang mempunyai nilai kehidupan, 

yang disajikan dalam bentuk dialog-dialog, yakni nilai-nilai yang bermakna 

kehidupan, yang mengarahkan dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai 

manusia. Penulisan naskah drama merupakan suatu proses yang utuh yang 

mempunyai keseluruhan. Ada unsur-unsur fundamental dalam naskah drama 

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

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

sebuah skenario (Komaidi 2011:188). 

c.  Unsur-unsur Naskah Drama 

Unsur-unsur drama antara lain adalah: (1) tema, (2) plot, (3) penokohan 

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

petunjuk teknis.  

1. Tema   

Tema adalah pikiran atau gagasan pokok yang mendasari suatu cerita dan 

harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu cerita yang 

menarik.  

2.  Alur 

Wiyanto (2002:25) mengungkapkan bahwa plot adalah rangkaian peristiwa 

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

sederhana, konflik yang kompleks, sampai ada penyelesaian konflik. 

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

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

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



  

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

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

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

berakhir dan selesainya cerita. 

3. Penokohan atau perwatakan  

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

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

pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat-istiadat dan sebagainya. Waluyo 

(2001:16-18) mengklasifikasikan tokoh-tokoh dalam drama sebagai berikut. 

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

bawah ini:   

o Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Biasanya ada 

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

tokoh lainnya yang ikut terlibat sebagai pendukung cerita. 

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

tokoh utama yang menentang cerita dan beberapa figur pembantu yang 

ikut menentang cerita. 

o Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis 

maupun tokoh antagonis. 

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

sebagai berikut.  

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

Mereka merupakan proses perputaran lakon. Tokoh sentral merupakan 

biang keladi pertikaian. Dalam hal ini tokoh sentral adalah tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. 

o Tokoh utama, yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Dapat 

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

tokoh tritagonis.    

o Tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau 

tambahan dalam mata rangkai cerita. Kehadiran tokoh pembantu ini 

menurut kebutuhan cerita saja. Tidak semua lakon menampilkan kehadiran 



  

tokoh pembantu. Watak para tokoh digambarkan dalam tiga dimensi 

(watak dimensional). 

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

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

jasmaniah, ciri khas yang menonjol, suku, bangsa, raut muka, kesukaan, postur 

tubuh, dan sebagainya. Keadaan psikis tokoh meliputi watak, kegemaran, 

mentalitas, standar moral, temperamen, ambisi, kompleks psikologis yang 

dialami, keadaan emosi, dan sebagainya. Untuk keadaan sosial meliputi jabatan, 

pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, ideologi, dan sebagainya. 

4. Dialog 

Dialog adalah ciri khas dalam naskah drama berupa percakapan tokoh 

yang harus bersifat komunikatif serta menunjang gerak laku tokoh dalam sebuah 

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

tahap plot lakon drama. 

5. Latar 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa latar adalah 

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

6. Amanat/pesan  

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang di mana amanat 

itu akan memberikan manfaat kepada pembaca atau penontonnya. 

7. Petunjuk teknis  

Petunjuk teknis adalah teks yang memberikan petunjuk suatu 

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

dan sebagainya.  

4. Kaidah Penulisan Naskah Drama   

Kaidah penulisan naskah drama adalah sebagai berikut. 

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

14. Prolog (keterangan tanpa penjelas yang disampaikan sebelum suatu 

pertunjukan atau pementasan dimulai). 

15. Adanya nama-nama tokoh. 

16. Pada setiap dialog ditulis nama tokoh.  

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



  

18. Nama tokoh ditulis sejajar dengan dialog. 

19. Petunjuk teknis ditulis ditulis dalam tanda kurung atau dapat ditulis 

dengan huruf miring. Petunjuk teknis ini boleh diletakkan pada awal, 

tengah, atau akhir dialog. 

20. Epilog menyampaikan simpulan isi drama 

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

dialog.  

22. Penggunaan bahasa yang jelas 

23. Memperhatikan ejaan dan tanda baca. 

 

 

5. Mengubah Cerpen Menjadi Naskah Drama Menjadi Naskah Drama 

Untuk mengubah sebuah karya sastra nondrama menjdi maskah drama, 

kamu harus mengetahui tata cara menulis naskah drama. prihal menulis naskah 

drama, kamu tentu sudah mengetahuinya karena di kelas VIII sudah diajarkan dan 

dilatihkan. Selain itu, sebelum kamu mengubahnya menjadi naskah drama, karya 

sastra nondrama itu harus kamu pahami benar isisnya. 

Ada beberapaa hal yang perlu kamu perhatikan dalam menulis naskah 

drama berdasarkan karya sastra lain di antaranya. 

6. Pelajarilah jalan cerita kemudian tentukan berapa adegan atau babak 

dalam naskah drama yang akan kamu tulis; 

7. Berikan gambaran tata panggung yang jelas berdasrkan latar atau 

setting yang ada pada cerita; 

8. Susunlah dialog-dialog dalam kalimat-kalimat yang tidak terlalu 

panjang (karena akan dihafalkan oleh pemain drama); 

9. Sertakan penanda dan petunjuk ekspresi dalam dialog-dialog yang 

memerlukan ekspresi khusus dalam pelafalannya; 

10. Susunlah dialog dengan mengikuti aturan penulisan dialog drama 

(menggunakan tanda titik dua, mengguanakan tanda kurung untuk 

keteranagan adegen, dan sebagainya). 

Pada pembelajaran ini kamu harus menguasai kemampuan: 



  

4. Memilih salah satu cerita yang dapat dijadikan sebagai sumber penulisan 

naskah drama; 

5. Menyusun kerangka naskah drama berdasarkan cerita yang dipilih; 

6. Menuliskan naskah drama berdasarkan cerita yang dipilih dan kaidah 

penulisan naskah drama; 

 

 

  



  

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 02 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

Cerpen 2! 

Aku dan Mama Kompak Sekali 
Karya: Meutia Geumala (majalah Ummi) 

 
 

Lina mengaduk-aduk makan malamnya dengan malas. la teringat akan 

penjelasan wali kelas tadi pagi, setiap anak harus mengikuti lomba seni di sekolah 

bersama ibu masing-masing. Aduh, masa aku harus datang sama Mama Niken, 

sih?  

"Kenapa, Lin? Kok makannya nggak nafsu gitu?" Papa memandang Lina 

heran.  

"Lina nggak suka masakan Mama, ya? Atau kamu sakit?" tanya Mama 

Niken. Lina menggeleng. Mama dan Papa saling memandang heran. Sekilas Lina 

melirik Mama Niken.  

Mama Niken cantik, putih, bermata sipit, dan rambutnya lurus. Berbeda 

jauh dengan dirinya yang hitam manis, bermata bola, dan berambut ikal. Tentu 

saja berbeda. Mama Niken kan bukan ibu kandungnya, ia keturunan Tionghoa.  

Yang jadi masalah adalah, Lina tidak ingin teman-temannya tahu kalau ia 

punya Mama yang berbeda dengan dirinya. Kalau teman-teman tahu akan 

terbongkarlah 1rahasianya, bahwa selama ini Lina punya ibu tiri. Yah, mama 

Niken adalah ibu tiri Lina. Setelah Mama Lastri, ibu kandung Lina meninggal. 

Papa menikah lagi dengan Mama 

Niken.  

"Lina, mau nggak cerita sama Mama, kamu ada masalah apa?" tanya 

Mama yang tiba- tiba sudah ada di sisinya. Lina memandang wajah Mama Niken. 

Mama Niken baik, tapi Lina malu kalau teman-temannya tahu ia punya ibu tiri.   

"Nngg...pekan depan ada acara lomba seni di sekolah," jawabnya pelan.  



  

"Wah, bagus itu," ujar Mama.  

"Tapi...," Lina terdiam,"... setiap anak harus ikut lomba prakarya seni 

bersama  ibunya. Yang kompak akan dapat hadiah."  

Lina yang masih murung. "Kenapa, Lin?" 

"Hmm...maaf ya, Ma. Nanti kalau teman-teman tahu bahwa Mama bukan 

Mama  Lina yang sebenarnya gimana? Kita kan nggak mirip?" Lina tertunduk 

sedih. Mama tersenyum. 

"Lin, kamu malu ya kalau teman-teman tahu kamu punya ibu tiri?" tanya 

Mama.  Lina menunduk semakin dalam. 

"Lina, tidak semua ibu tiri itu jahat, teman-temanmu harus tahu itu. 

Buktinya Mama sayang sekali sama Lina. Memangnya Mama pernah menyakiti 

Lina?" tanya Mama lagi. Lina menggeleng.  

"Sifat jahat itu tergantung masing-masing orang. Tidak semua ibu tiri 

jahat," jelas Mama Niken.   

"Jadi Lina harus bagaimana?" tanya Lina lagi.  

"Yah, kalau Lina sayang sama Mama, Lina harus tunjukkan kepada semua 

orang bahwa kamu bahagia bersama Mama, jadi tidak perlu malu. Begitu juga 

Mama, Mama akan tunjukkan pada semua orang, bahwa Lina adalah anak Mama 

tersayang yang Mama banggakan!" kata Mama Niken sambil memeluk Lina erat. 

Perlahan senyum Lina mengembang.  

"Hmm...oke deh. Lina akan tunjukkan ke Ambar dan Teni bahwa tidak 

semua ibu tiri itu jahat," tekad Lina.  

Hari yang ditunggu tiba. Lina bersama Mama Niken tiba di sekolah pukul 

tujuh tepat dengan memakai gaun dan kerudung kembar yang dijahit Mama 

khusus untuk mereka berdua. Perlengkapan membuat strimin tak lupa mereka 

bawa, jarum, benang wol warna warni, dan buku pedoman gambar yang akan 

mereka sulam.  Semua mata memandang Lina dan Mama Niken heran, habis 

wajah keduanya sangat berbeda. Anaknya hitam manis dan matanya belo, sedang 

ibunya putih dan bermata sipit.  

"Ssst, itu bener Mamamu ya, Lin? Kok nggak mirip kamu?" Ambar 

bertanya penasaran.  

"Mama tiri kali?" bisik Teni. 



  

"lya, kalau Mama tiri memangnya kenapa?" tanya Lina gagah. Ambar, 

Teni, dan beberapa teman yang lain berbisik-bisik heran. Biarin aja! Lina cuek. 

Lina dan Mama Niken penuh konsentrasi membuat strimin mereka. Mama 

menyulam kubahnya, Lina menyulam bunga-bunga di tempat yang telah 

ditunjukkan Mama. Pasangan yang lain ada yang melukis Ka‟bah, membuat 

boneka muslimah, dan lainnya. Tapi tidak ada yang memakai baju kembar seperti 

Lina dan Mama Niken.  

Setelah semua prakarya dikumpulkan, pukul setengah dua belas 

pengumuman pemenang akan segera dibacakan. Lina menunggu dengan dada 

berdebar. Akankah mereka menang?  

Tak lama Pak Maroto, kepala sekolah naik ke atas panggung untuk 

mengumumkan pemenangnya. "Setelah mempertimbangkan kekompakan antara 

ibu dan anak serta kerapihan hasil prakarya, maka kami dewan juri memutuskan 

pemenangnya adalah....."  

Lina menahan napas tegang. Mama Niken menggenggam erat tangan Lina. 

"Pasangan Ibu Niken beserta putrinya Lina Wulandari sebagai juara 

pertama...!" 

"Horeeeeee..." Lina melompat kegirangan lalu memeluk Mama. Mama 

juga tertawa  bahagia. 

Semua bertepuk tangan atas kemenangan mereka. Ternyata tak ada yang 

mempermasalahkan kalau Mama Niken adalah ibu tirinya. Ah, bahagianya Lina 

memiliki Mama Niken yang sangat sayang kepadanya.  

  

Sumber: Majalah Umi edisi Januari 2008 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 NILAI : 

 

  

Soal! 

1. Baca dan Pahamilah Cerpen yang telah disiapkan tersebut! 

2. Buatlah naskah drama berdasarkan cerita yang terdapat di dalam cerpen 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: 

 

Kelas: 

 

No. Absen: 

 



  

INSTRUMEN 

1. Format Penilaian Menulis Naskah Drama Menggunakan Media Cerpen 

 No.  Nama Siswa 

 

Aspek Penilaian Jumlah 

Kelengkapan 

aspek formal 

(J, P, T ,D ,E) 

Kesesuaian isi 

cerpen dengan 

naskah drama 

Dialog 

naskah 

drama 

Teks 

samping 
Skor 

nilai 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

dst.                   

 

a. Skor dan Kriteria Pemberian Skor  

 Rentang skor: 1, 2, 3, atau 4 

b.  Kriteria Pembagian Skor 

1. Kelengkapan aspek formal (J, P, T, D, E) 

Skor 4: Jika semua aspek formal (judul, prolog, tokoh, dialog, dan epilog) 

tercantum secara lengkap dalam naskah drama. 

Skor 3: Jika hanya empat aspek formal saja yang tercantum dalam naskah drama. 

Skor 2: Jika hanya dua atau tiga aspek formal saja yang tercantum dalam naskah 

drama 

Skor 1: Jika hanya satu aspek formal saja yang tercantum dalam naskah drama. 

2. Kesesuaian isi cerpen dengan naskah drama 

Skor 4: Seluruh isi cerpen terangkum secara lengkap dalam naskah drama. 

Skor 3: Sebagian besar isi cerpen terangkum dalam naskah drama. 

Skor 2: Sebagian kecil isi cerpen terangkum dalam naskah drama 

Skor 1:  Beberapa isi cerpen tidak terangkum dalam naskah drama 

3. Dialog naskah drama 

Skor 4: Sangat baik, jika dialog yang dituliskan padu dan sangat sesuai dengan 

adegan masing-masing tokoh yang memerankannya. 

Skor 3: Baik, jika dialog yang dituliskan padu dan sesuai dengan adegan masing-

masing tokoh yang memerankannya. 



  

Skor 2: Cukup baik, jika dialog yang dituliskan cukup padu dan cukup sesuai 

dengan adegan masing-masing tokoh yang memerankannya. 

Skor 1: Kurang baik, jika dialog yang dituliskan kurang padu dan kurang  sesuai 

dengan adegan masing-masing tokoh yang memerankannya. 

4. Teks Samping 

Skor 4: Jika terdapat teks samping dan sangat sesuai dengan adegan yang 

diperankan tokoh di dalam naskah drama. 

Skor 3: Jika terdapat teks samping dan sesuai dengan adegan yang diperankan 

tokoh dalam naskah drama. 

Skor 2: Jika terdapat teks samping dan cukup sesuai dengan adegan yang 

diperankan tokoh dalam naskah drama. 

Skor 1: Jika terdapat teks samping namun tidak sesuai dengan adegan yang 

diperankan dalam naskah drama. 

 

Penghitungan nilai akhir  menulis naskah drama dalam skala 0 s.d. 100 

  Skor Perolehan   

Nilai Akhir = -------------------- X Skor Ideal (100) 

  Skor Maksimal (4)   

 

Mataram,    Februari 2017 

          Mengetahui,  

 

         Kepala sekolah              Peneliti                                 

 

 

 

 

 

 

  Rahmawati 

  NIM. E1C113127 

 

  



  

Lembar Observasi Aktivitas Guru Pembelajaran Menulis Naskah Drama 

Menggunakan Media Cerpen Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Aktivitas 

yang 

dinilai 

 

 

Indikator yang diamati 

 

 

 

Keterlaksanaan 

O 

(3) 

KO 

(2) 

TO 

(2) (1) 

 

I I  Kegiatan 

Awal 

15. Membuka pelajaran dengan menyapa siswa, 

memeriksa kehadiran siswa, dan 

mengkondisikan siswa siap belajar. 

   

16. Guru menyampaikan materi, indikator, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran 

   

17. Menggali pengetahuan prasyarat siswa atau 

apersepsi 

   

II Kegiatan 

Inti 

18. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran tentang menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen. 

   

19. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

   

20. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok 

   

21. Guru membagikan media cerpen dan LKS     

22. Guru meminta siswa untuk membaca dan 

memahami isi cerpen secara keseluruhan 

   

23. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas 

menulis naskah drama berdasarkan cerpen yang 

dibaca 

   

24. Guru mengarahkan kegiatan siswa pada saat 

mengerjakan tugas 

   

25. Guru mengintruksikan siswa untuk 

menghentikan aktivitas menulis naskah drama 

   

26. Guru mengambil kembali LKS yang telah 

diselesaikan siswa 

   

III  Kegiatan 

Akhir 

 

 

 

 

27.  Guru melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran hari itu    

   

28. Menutup pelajaran     



  

Keterangan:   

 Optimal (3)  : Jika direspon oleh semua siswa 

 Kurang Optimal (2) : Jika direspon oleh sebagian besar siswa 

 Tidak Optimal (1) : Jika direspon oleh sedikit atau beberapa siswa. 

     

 

      Mataram,    Februari 2017 

    Observer,  

         
Syerif Ali Ahmadi, S. Pd                            

NIP. 197703162008011013                                                                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Pembelajaran Menulis Naskah Drama 

Menggunakan Media Cerpen Siklus I 

 

 No.

   

 Aspek Penilaian Aktivitas                 

yang                             

dinilai  

 

 Indikator yang diamati 

 

 

Keterlaksanaan Skor  

SS SBS BS TAS  

4.  Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

13. Siswa menjawab salam guru       

14. Siswa menanggapi absen kehadiran      

15. Siswa menulis materi, indikator, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran 

     

5.  Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Siswa serius memperhatikan  penjelasan 

guru tentang materi menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen 

     

17. Siswa aktif bertanya tentang penjelasan 

guru yang belum dipahami   

     

18. Masing-masing siswa menerima sebuah 

cerpen dan LKS 

     

19. Siswa membaca dan memahami teks 

cerpen secara keseluruhan 

     

20. Siswa secara individu mengerjakan tugas 

menulis naskah drama dengan serius 

     

21. Siswa mengumpulkan tugas menulis 

naskah drama tepat waktu 

     

6.  Kegiatan 

Akhir 

  

22. Siswa mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran hari itu 

     

23. Siswa mendengarkan rencana kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya 

     

24. Siswa menjawab salam penutup guru 

 

     

Keterangan: 

SS: Semua siswa, maka skor 3 dengan kriteria baik 

SBS: Sebagian besar siswa, maka skor 2 dengan kriteria cukup 

BS: Beberapa siswa, maka skor 1 dengan kriteria kurang 

TAS: Tidak ada siswa, maka skor 0  

       Mataram,   Februari 2017 

      Observer,  

                                                                     
                                Syerif Ali Ahmadi, S. Pd,                    

NIP. 197703162008011013 

 

 

 

 



  

Lembar Observasi Aktivitas Guru Pembelajaran Menulis Naskah Drama 

Menggunakan Media Cerpen Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Aktivitas 

yang 

dinilai 

 

 

Indikator yang diamati 

 

 

 

Keterlaksanaan 

O 

(3) 

KO 

(2) 

TO 

(3) (1) 

 

I I  Kegiatan 

Awal 

29. Membuka pelajaran dengan menyapa siswa, 

memeriksa kehadiran siswa, dan 

mengkondisikan siswa siap belajar. 

   

30. Guru menyampaikan materi, indikator, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran 

   

31. Menggali pengetahuan prasyarat siswa atau 

apersepsi 

   

II Kegiatan 

Inti 

32. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran tentang menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen. 

   

33. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

   

34. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok 

   

35. Guru membagikan media cerpen dan LKS     

36. Guru meminta siswa untuk membaca dan 

memahami isi cerpen secara keseluruhan 

   

37. Guru meminta siswa untuk mengerjakan tugas 

menulis naskah drama berdasarkan cerpen yang 

dibaca 

   

38. Guru mengarahkan kegiatan siswa pada saat 

mengerjakan tugas 

   

39. Guru mengintruksikan siswa untuk 

menghentikan aktivitas menulis naskah drama 

   

40. Guru mengambil kembali LKS yang telah 

diselesaikan siswa 

   

III  Kegiatan 

Akhir 

 

 

 

 

41.  Guru melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran hari itu    

   

42. Menutup pelajaran     



  

Keterangan:   

 Optimal (3)  : Jika direspon oleh semua siswa 

 Kurang Optimal (2) : Jika direspon oleh sebagian besar siswa 

 Tidak Optimal (1) : Jika direspon oleh sedikit atau beberapa siswa. 

     

 

      Mataram,    Februari 2017 

    Observer,  

          
Syerif Ali Ahmadi, S. Pd                            

NIP. 197703162008011013                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Pembelajaran Menulis Naskah Drama 

Menggunakan Media Cerpen Siklus II 

 

 No.

   

 Aspek Penilaian Aktivitas                 

yang                             

dinilai  

 

 Indikator yang diamati 

 

 

Keterlaksanaan Skor  

SS SBS BS TAS  

7.  Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

25. Siswa menjawab salam guru       

26. Siswa menanggapi absen kehadiran      

27. Siswa menulis materi, indikator, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran 

     

8.  Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Siswa serius memperhatikan  penjelasan 

guru tentang materi menulis naskah drama 

menggunakan media cerpen 

     

29. Siswa aktif bertanya tentang penjelasan 

guru yang belum dipahami   

     

30. Masing-masing siswa menerima sebuah 

cerpen dan LKS 

     

31. Siswa membaca dan memahami teks 

cerpen secara keseluruhan 

     

32. Siswa secara individu mengerjakan tugas 

menulis naskah drama dengan serius 

     

33. Siswa mengumpulkan tugas menulis 

naskah drama tepat waktu 

     

9.  Kegiatan 

Akhir 

  

34. Siswa mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran hari itu 

     

35. Siswa mendengarkan rencana kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya 

     

36. Siswa menjawab salam penutup guru 

 

     

Keterangan: 

SS: Semua siswa, maka skor 3 dengan kriteria baik 

SBS: Sebagian besar siswa, maka skor 2 dengan kriteria cukup 

BS: Beberapa siswa, maka skor 1 dengan kriteria kurang 

TAS: Tidak ada siswa, maka skor 0  

       Mataram,     Februari 2017 

      Observer,  

                                                                 
                                Syerif Ali Ahmadi, S. Pd,                       

NIP. 197703162008011013 



  
 



  

  



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  

 



  
 



  
 



  
 



  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  



  

 

                          


