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Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  Prima  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas
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bahan referensi penelitian bagi para peneliti muda selanjutnya, khususnya Mahasiswa Prodi
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS NASKAH DRAMA
MELALUI METODE KONTEKSTUAL DI KELAS

VIII-B SMP NEGERI 40 MEDAN

oleh:

Nanda Dwi Astri1, (nandadwiastri@unprimdn.ac.id)
Dani Sukma Agus Setiawan2, (danisukmaagussetiawan@unprimdn.ac.id)

Esra perangin-angin3, (esraperanginangin@unprimdn.ac.id)
Regina Natalia Sinaga4, (133306010022)

ABSTRAK-Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis
naskah drama melalui metode kontekstual. Pelaksanaan penelitian ini berdasarkan permasalahan
yang ada pada pembelajaran menulis dalam naskah drama siswa yang masih tergolong rendah.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan
tindakan kelas yang mendeskripsikan kemampuan menulis naskah drama siswa secara klasikal
dan kemampuan menulis naskah drama melalui metode kontekstual dalam bentuk pelaksanaanya
dua siklus yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Subjek penelitian ini dilakukan dengan sampel bertujuan (purposive sample) pada 36 siswa kelas
VIII-B  SMP Negeri  40  Medan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kemampuan  menulis  naskah
drama  siswa  meningkat  setelah  menerapkan  metode  kontekstual.  Pada  pembelajaran  hasil
penilaian tes siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 70 dan meningkat menjadi 80.88
pada tes siklus II. Dilihat dari persentase ketuntasan klasikal siswa ada peningkatan 94,12% dari
siklus I ke siklus II yakni siswa memperoleh ketuntasan klasikal siklus I 62,5% dan siklus II
siswa memperoleh 94,12%. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode
kontektual  dapat  meningkatkan kemampuan menulis  naskah drama siswa kelas  VIII-B SMP
Negeri 40 Medan.
Kata kunci: kemampuan menulis naskah drama, metode kontekstual.
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A. PENDAHULUAN 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah 

belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, 

pembelajaran bahasa diarahkan untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam 

berkomunikasi dengan bahasa indonesia 

yang dipelajari secara lisan maupun tertulis. 

Ada empat keterampilan berbahasa yang 

harus diperhatikan, keempat keterampian 

tersebut adalah keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Setiap 

keterampilan mempunyai hubungan yang 

sangat erat. (Tarigan, 2008:1). 

Bahasa merupakan komunikasi dua 

arah dengan komunikasi kepada sesama. 

Keterkaitan bahasa sangat dipengaruhi 

dengan adanya keterampilan dalam 

berbahasa tanpa tidak mengenal usia. 

Bahasa juga mampu menuangkan 

pemikiran-pemikiran yang realita sesuai 

dengan kaidah personal pribadi seseorang. 

Namun masih ada kendala yang kurang 

dicernah dalam pembahasan kecerdasan 

pribadi personal maupun individu. 

Keterampilan menulis juga mampu 

mengembangkan didalam pembelajaran 

drama siswa dan untuk melatih dan 

mengasah kemampuannya dibidang seni 

peran. Tidak hanya itu, peserta didikpun 

dapat melatih mentalnya untuk lebih berani 

dan percaya diri. 

Dalam pembelajaran menulis 

khususnya menulis naskah drama, observasi 

awal yang dilakukan peneliti, guru hanya 

memberikan penjelasan mengenai naskah 

drama. Hal ini pulalah yang menyebabkan 

siswa menjadi kurang berminat dan kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

Dalam hal tersebut kemampuan menulis 

naskah drama masih sangat terbatas. Oleh 

karena itu, peneliti menganggap perlu untuk 

melakukan penelitian kemampuan naskah 

drama. Penelitian ini diberi judul 

Peningkatan Kemampuan Menulis Naskah 

Drama Melalui Metode Kontekstual di kelas 

VIII-B SMP Negeri 40 Medan. 

Berdasarkan latar belakang indetifikasi 

masalah tersebut yang masih muncul sangat 

luas sehingga perlu ditetapkan adanya 

pembatasan masalah agar tidak terjadi 

penyimpangan terhadap objek yang diteliti 

dan tujuan penelitian dapat dicapai untuk itu, 

penulis membatasi pokok permasalahan dan 

kualitas proses pembelajaran dan kualitas 

hasil pembelajaran pada “ Peningkatan 

Kemampuan Menulis Naskah Drama 

Melalui Metode Kontesktual Siswa kelas 

VIII-B SMP Negeri 40 Medan: 1) 

kemampuan menulis naskah drama masih 

sangat rendah. 2) sarana dan prasana kurang 

mendukung dalam kegiatan belajar 

mengajar. 3) siswa masih kesulitan dalam 

menulis naskah drama. 4) metode yang 

digunakan guru kurang efektif dan masih 

menggunakan metode ceramah. Manfaat 

yang diharapkan sebagai bahan informasi 

sekolah untuk mengetahui kemampuan 

dalam menulis naskah drama, kedua 

masukan untuk meningkatkan kepedulian 

terhadap bidang kesusastraan, ketiga bahan 

masukan berminat mengadakan penelitian 

lanjutan dan menambah ilmu pengetahuan 

siswa tentang pembelajaran. 

Landasan teori merupakan teori yang 

relevan yang digunakan untuk menjelaskan 

tentang variabel yang akan diteliti dan 

sebagai dasar untuk memberi jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah yang 
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diajukan (hipotesis), dan penyusunan 

instrument penelitian. Teori yang digunakan 

bukan sekadar pendapat dari pengarang atau 

pendapat lain, tetapi teori yang benar-benar 

telah teruji kebenarannya. Dalam menulis 

hastuti (dalam saddhono dan slamet, 2014: 

1) menyatakan bahwa kegiatan yang sangat 

kompleks karena melibatkan cara berpikir 

yang teratur dan berbagai persyaratan yang 

berkaitan dengan teknik penulisan, antara 

lain (1) adanya kesatuan gagasan, (2) 

penggunaan kalimat yang jelas dan efektif, 

(3) paragraf disusun dengan baik, (4) 

penerapan kaidah ejaan yang benar, dan (5) 

penguasaan kosakata yang memadai. 

Hedge (dalam Saddhono dan Slamet, 

2014:7-12) menyatakan bahwa telah 

mengajukan tujuh asumsi yang diperlukan: 

tugas-tugas menulis dalam kelas harus 

diarahkan untuk mencapai tujuan utama 

yaitu membuat siswa bisa menulis dan diberi 

kesempatan untuk mempraktikan berbagai 

bentuk dan fungsi didalam menulis dan 

kemudian melakukan praktik-praktik ini 

siswa diharapkan dapat mengembangkan 

berbagai jenis keterampilan yang berbeda-

beda menghasilkan kemudian dirancang 

sedemikian rupa melakukan proses 

penulisan yang baik serangkaian aktivitas 

yang terjadi. 

Hakikat drama merupakan tiruan 

kehidupan manusia yang diproyeksikan 

diatas pentas melihat drama, penonton 

seolah melihat kejadian masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, 

drama adalah karya sastra yang 

menceritakan atau mementaskan tentang 

kehidupan manusia yang berupa pengalaman 

hidup seseorang yang dituliskan melalui 

naskah. Selanjutnya jenis menulis tanpa 

menyusun (mengisi tempat yang kosong 

dalam teks, mengisi formulir, membuat 

transkripsi dari pembicaraan lisan atau 

membuat daftar kata. 

Shoimin (2014: 41) menyatakan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan suatu proses pembelajaran yang 

holistic dan bertujuan memotivasi siswa 

untuk memahami makna materi yang 

dipelajarinya dengan mengaitkan materi 

tersebut dengan mengaitkan materi tersebut 

dengan konteks kehidupan sehari-

hari(konteks pribadi, sosial, dan 

kultural)sehingga siswa memiliki 

pengetahuan/keterampilan yang secara 

fleksibel dapat diterapkan(ditransfer) dari 

satu permasalahankepermasalahan lainnya. 

Pembelajaran kontektual dapat menekankan 

aktivitas berpikir siswa secara penuh, baik 

fisik maupun mental dan fisik siswa bukan 

berpengalaman dalam kontekstual tempat 

memperoleh informasi melainkan sebagai 

tempat untuk menguji data hasil temuan 

meraka di lapangan dengan penerapan 

pembelajaran kontekstual merupakan 

pembelajaran kompleks sulit dilaksanakan 

membutuhkan waktu yang lama. 

Data yang diambil dapat bersumber 

dari, nilai hasil ulangan-ulangan bidang 

studi bahasa indonesia sub pokok atau 

materi pembelajaran menulis naskah drama. 

Khususnya unsur-unsur yang terdapat dalam 

drama. Kemudian mulai membangkitkan 

minat dan bakat menulis peserta didik 

dengan peta konsep khayal. Berdasarkan 

kerangka teoretis maka dapat dipaparkan 

mengenai pengertian menulis, pengertian 
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naskah drama, pengertian metode 

kontekstual. 

Kendala tersebut ialah lemahnya kemauan 

peserta didik untuk menulis, daya tangkap 

imajinasi peserta didik yang berbeda-beda 

tentang penuangan pemikiran sendiri tanpa 

peta konsep yang digambarkan dengan 

bantuan satu contoh. Model pembelajaran 

kontekstual ini sangat tepat digunakan dalam 

pelajaran keterampilan menulis naskah 

drama dengan dunia khayal serta 

dimasukkan ke unsur-unsur yang 

mendukungdrama tersebut. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode  penelitian kualitatif 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dikaji dimulai sejak sebelum 

peneliti memasuki lapangan, dilajutkan pada 

saat peneliti berada dilapangan secara 

interaktif dan berlangsung terus-menerus 

sampai tuntas sehingga datanya jenuh. 

Lokasi dan waktu penelitian 

merupakan gambaran penelitian yang akan 

dilakukan di sekolah 40 Negeri Medan 

tepatnya tingkat jenjang SMP beralamat 

jalan tanjung kusta Medan-Sumatera 

Utara.Kejenuhan data ditandai dengan tidak 

diperolehnya lagi data atau informasi baru 

untuk mendapatkan hasil yang baik dalam 

peningkatan kemampuan menulis naskah 

drama melalui metode kontekstual siswa 

kelas VIII-B SMP Negeri 40 Medan Tahun 

Pembelajaran 2016/2017 sehingga metode 

kualitatif telah dianggap berhasil. 

Subjek yang penelitian dilakukan 36 

siswa, dengan 21 siswa perempuan dan 15 

laki-laki. Sumbernya dari daftar nilai dan 

informasi guru yang digunakan siswa kelas 

VIII-B SMP Negeri 40 Medan 

observasi,tes,dokumentasi. 

Proses sebelum dilakukan tindakan 

penelitian dengan menerapkan metode 

pembelajaran maka peneliti melakukan 

observasi,dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran.bahasa indonesia di SMP Negeri 

40 Medan untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi pada siswa saat mengikuti 

pembelajaran bahasa indonesia. Pemberian 

tes tersebut dilakukan untuk mengetahui 

kondisi awal kemampuan menulis naskah 

drama siswa sebelum dilaksanakan 

pembelajaran naskah drama dengan 

menggunakan metode kontekstual 

berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti dan guru bahasa 

indonesia. Kegiatan pembelajaran pada 

prasiklus dimulai dengan mengajarkan 

materi naskah drama secara singkat dan 

langsung memberikan contoh teks contoh. 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAAN 

Deskripsi hasil kegiatan siklus I 

Pembelajaran Kemampuan Menulis Naskah 

Drama. Penelitian siklus I ini dilaksanakan 

oleh peneliti yang berkolaborasi dengan ibu 

Usni Fijar sebagai guru bidang studi bahasa 

indonesia kelas VIII-B SMP Negeri 40 

Medan. 

Berdasarkan analisis dalam bentuk 

diagram tersebut, peneliti bersama guru 

mata pelajaran bahasa indonesia perlu 

mengadakan perbaikan proses pembelajaran 

dengan menyusun tahap perlakuan yang 

tepat dalam pembelajaran menulis naskah 

drama dalam dunia khayal. Proses perbaikan 
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pembelajaran yang sudah berlangsung 

sehinga mendapatkan beberapa 

permasalahan yang harus di perbaiki 

pembelajaran yang sudah berlangsung 

sehingga mendapatkan beberapa 

permasalahan yang harus di perbaiki pada 

tahap siklus selanjutnya. 

 

Berdasarkan analisis dalam bentuk 

diagram tersebut, proses tindakan yang 

dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti dan 

guru mata pelajaran bahasa indonesia sudah 

termasuk berhasil dan memuaskan karena 

telah melampaui nilai ketuntasan klasikal 

pelajaran bahasa indonesia yaitu>80% dan 

nilai KKM > 70. 

Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukab bahwa proses pembelajaran yang 

menerapkan metode kontekstual dapat 

meningkat dengan menulis naskah drama 

siswa kelas VIII-B. Oleh karena itu, metode 

kontekstual pada mata pelajaran bahasa 

indonesia dapat berperan penting untuk 

meningkatkan kemampuan menulis naskah 

drama melalui metode kontekstual dapat 

memberikan kepada siswa untuk mengulang 

pembelajaran yang belum dipahaminya 

dengan berdiskusi dengan tema. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam kualitas proses pembelajaran 

menulis naskah drama siswa kelas VIII-B 

SMP Negeri 40 Medan pada prasiklus siswa 

masih kurang dalam memahami membuat 

naskah drama karena kurangnya penguasaan 

kosakata siswa dan hasil kualitas 

pembelajaran prasiklus, siklus I dan siklus II 

pembelajaran kontekstual pada prasiklus 

yakni rata-rata siswa memperoleh 69 dengan 

ketuntasan klasikal 52,94%. Pada siklus I 

nilai rata-rata siswa memmperoleh 70 

dengan ketuntasan klasikal 62,5%. Pada 

siklus II nilai rata-rata siswa memperoleh 

80,88 dengan ketuntasan klasikal 94,12%. 

Berdasarkan kesimpulan hasil 

penelitian yang telah dipaparkan tersebut, 

memberikan untuk menjadikan penelitian ini 

sebagai bahan referensi dan pertimbangan 

dikembangkan pada penelitian selanjutnya 

mengenai pembelajaran drama melalui 

metode kontekstual. 
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