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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Keterampilan menulis merupakan aktivitas belajar yang bersifat produktif 

dan kreatif. Oleh sebab itu, menulis memerlukan proses agar hasil tulisannya baik 

dan dapat menarik perhatian pembaca. Berdasarkan aspek keterampilan berbahasa 

Indonesia, keterampilan menulis merupakan salah satu kompetensi berbahasa 

yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik selain keterampilan membaca, 

mendengarkan, dan berbicara. 

Menurut Tarigan (2013: 4) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Kegiatan 

menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Karena 

keterampilan menulis tidak datang secara otomatis melainkan harus diimbangi 

melalui latihan terus-menurus. Oleh sebab itu, dalam kegiatan menulis seorang 

penulis harus memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan kosakata yang 

dikuasainya. Karena hasil karya tulis bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta, 

pesan sikap dan isi pikiran penulis secara jelas dan efektif kepada para 

pembacanya.  

Pembelajaran menulis naskah drama dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006 kelas XI SMA semester genap merupakan Standar 

Kompetensi pada aspek menulis dengan dua Kompetensi Dasar. Kompetensi 

Dasar tersebut antara lain (1) mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog 
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naskah drama dan (2) menarasikan pengalaman manusia dalam bentuk adegan dan 

latar pada naskah drama. Kompetensi Dasar tersebut diajarkan di kelas XI SMA 

pada semester 2. Kompetensi ini bertujuan agar peserta didik mampu menulis 

naskah drama dengan baik dan benar. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan 

menulis naskah drama di sekolah menengah sudah menjadi sebuah tuntutan yang 

harus dilakukan oleh guru. 

Guru merupakan faktor utama utama dalam proses belajar-mengajar. 

Terlebih lagi, kegiatan menulis merupakan keterampilan yang sukar dibandingkan 

dengan keterampilan berbahasa yang lainnya, sehingga segala upaya yang dapat 

dilakukan untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan menulis 

perlu dilakukan. Karena menulis sebuah naskah drama merupakan kemampuan 

atau kemahiran yang harus dikuasai oleh seseorang dalam mengungkapkan 

imajinasi ceritanya ke dalam bentuk dialog. Adapun, kesulitan pokok yang sering 

dialami oleh peserta didik dalam menulis naskah drama ialah; menentukan tema 

yang akan menjadi ide cerita, peserta didik sulit mengimajinasikan cerita yang 

akan mereka tulis dan menuangkannya dalam bentuk dialog, serta sulit 

mengembangkan alur ceritanya. Oleh sebab itu, agar proses pembelajaran menulis 

naskah drama menjadi menarik dan diminati oleh peserta didik, guru memiliki 

peran penting dalam kelangsungan belajar mengajar di kelas.  

Pelaksanaan proses pembelajaran menulis naskah drama yang melibatkan 

keaktifan peserta didik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan 

menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan 

suasana yang dapat mendorong peserta didik untuk bertanya, mengamati, 

mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar, oleh 
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karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran memperhatikan 

komponen-komponen utama pembelajaran, yaitu metode, materi, dan evaluasi 

dengan baik, sehingga mampu menjadikan suasana belajar yang menyenangkan. 

Dalam proses pembelajaran guru diharapkan dapat membimbing peserta 

didik pada penguasaan materi pelajaran terutama dalam hal ini adalah 

keterampilan menulis naskah drama. Hal tersebut juga dapat dilihat dari 

kemampuan guru untuk memilih metode pembelajaran yang tepat sama 

pentingnya dengan kemampuan guru untuk memilih media pembelajaran yang 

tepat pula. Dengan metode pembelajaran yang tepat peserta didik akan terbantu 

dalam memahami materi pembelajaran yang harus dipelajarinya apalagi jika 

dibantu oleh media pembelajaran akan dapat mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru (Arsyad, 2009: 15). 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian pada suatu sekolah 

untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis. Penelitian 

tersebut dilakukan mengingat bahwa keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang tergolong kompleks karena melibatkan keterampilan berbahasa 

lainnya. Adapun penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran menulis naskah 

drama pernah dilakukan oleh Indrayanto (2016) dengan judul “Pelaksanaan 

Pembelajaran Menulis Naskah Drama Kelas XI Olahraga di SMA Negeri 5 Kota 

Magelang” menunjukkan bahwa penelitian dalam pembelajaran tersebut telah 

berjalan dengan baik. Strategi pembelajaran dan metode yang dipakai guru dalam 

pembelajaran tersebut berupa peta konsep. Materi pembelajaran yang disajikan 

meliputi contoh menulis naskah drama berdasarkan pengalaman pribadi dan 

beberapa materi pembelajaran tentang penulisan naskah drama. Media 
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pembelajaran yang digunakan guru berupa slide presentasi, papan tulis, kamus 

besar bahasa Indonesia dan buku paket. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan 

guru meliputi kegiatan penugasan dan hasil kerja peserta didik dilakukan 

perbandingan dengan menggunakan pedoman penilaian yang ada dalam RPP. 

Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi Indrayanto, penelitian 

yang dilakukan oleh Maulidya (2017) dengan judul “Pembelajaran Menulis Teks 

Drama Pada Kelas XI SMA Negeri 01 Bandar Lampung” dalam penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran dibuat guru berdasarkan komponen RPP pada 

kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan guru dan peserta didik yang 

mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian 

pembelajaran dilakukan guru di luar kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang 

meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 

Adapun beberapa penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran menulis 

naskah drama di atas, menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian serupa 

tentang pelaksanaan pembelajaran menulis naskah drama di kelas XI SMA Islam 

Batu. Dipilihnya sekolah SMA Islam Batu karena di sekolah tersebut masih 

menggunakan kurikulum KTSP 2006, sedangkan di sekolah menengah lain sudah 

menggunakan kurikulum 2013. Di samping itu, dalam kurikulum KTSP 2006 

terdapat beberapa kompetensi menulis karya sastra yang harus dimiliki oleh 

peserta didik, salah satunya menulis naskah drama. Hal ini tentu menarik untuk 

diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembelajaran menulis naskah drama di 

kelas XI SMA Islam Batu, sebab masih sedikit referensi dan penelitian 
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pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis naskah drama pada peserta 

didik kelas XI di SMA Islam Batu yang tentunya masih terdapat permasalahan 

dan hal-hal menarik yang dapat diteliti lebih lanjut.  

Adapun fokus dalam Penelitian pelaksanaan pembelajaran menulis naskah 

drama di kelas XI SMA Islam Batu ini dilihat dari komponen utama 

pembelajaranya, yang meliputi; materi pembelajaran, metode dan langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Bagaimana materi pembelajaran menulis naskah drama di kelas XI SMA 

Islam Batu? 

2) Bagaimana penggunaan metode dalam pembelajaran menulis naskah 

drama  di kelas XI SMA Islam Batu? 

3) Bagaimana penggunaan media dalam pembelajaran menulis naskah drama  

di kelas XI SMA Islam Batu? 

4) Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran menulis naskah drama di 

kelas XI SMA Islam Batu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan materi yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran 

menulis naskah drama di kelas XI SMA Islam Batu. 

2) Mendeskripsikan metode yang digunakan oleh guru dan langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran menulis naskah di drama kelas XI SMA Islam 

Batu. 

3) Mendeskripsikan media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

menulis naskah drama di kelas XI SMA Islam Batu. 

4) Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran menulis naskah drama di kelas XI SMA Islam Batu. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keterampilan menulis 

khususnya menulis naskah drama. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan alternatif pemecahan masalah bagi guru Bahasa 

Indonesia di SMA Islam Batu pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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2) Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi sekolah atau lembaga

pendidikan, bagi guru dan bagi peserta didik sebagai acuan pemecahan

masalah dalam kegiatan pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa

Indonesia di sekolah SMA Islam Batu. Penelitian ini bermanfaat juga

untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran kegiatan menulis

naskah drama di kelas XI SMA Islam Batu. Penelitian ini bermanfaat agar

guru maupun sekolah dapat memperbaiki kurang lebihnya proses

pelaksanaan pembelajaran guna pengembangan kemajuan pembelajaran

bahasa Indonesia yang lebih baik.

1.5 Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penegasan istilah yang perlu 

ditegaskan sehingga mempermudah pembaca untuk memahami dan menghindari 

dari kesalahpahaman. Maka peneliti memandang perlu untuk memberikan 

penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:  

1) Pembelajaran Menulis

Pembelajaran menulis adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampainya.

2) Pembelajaran Menulis Naskah Drama

Pembelajaran menulis naskah drama adalah kegiatan mengembangkan ide

cerita melalui tulisan dalam bentuk dialog.


