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ABSTRACT 

Artikel ini memberikan hasil penelitian dari Kemampuan Menulis Naskah Drama 

Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 23 Kota Jambi Tahun Ajaran 2016/2017. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan siswa tersebut dalam Menulis  Naskah 

Drama kategori  cukup mampu. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah menolong anak mengembangkan 

potensinya semaksimal mungkin dan karena itu pendidikan sangat 

menguntungkan baik bagi anak maupun bagi masyarakat. Anak didik memandang 

sekolah sebagai tempat mencari sumber  bekal yang akan membuka dunia bagi 

mereka. Orang tua memandang sekolah sebagai tempat di mana anaknya akan 

mengembangkan kemampuannya. Depdikbud (2006:18) menyatakan bahwa 

“Materi pembelajaran sastra yang diajarkan dijenjang pendidikan menengah 

pertama antara lain drama, puisi, dan prosa”.  

Dalam pengajaran bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa mencakup 

empat segi yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam keempat 

aspek tersebut, aspek menulis merupakan kegiatan pembelajaran yang produktif 

karena memiliki daya kreatifitas terhadap siswa. “Menulis merupakan suatu 

kemampuan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain”(Tarigan, 2008:3). 



Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi 

tidak hanya dalam pembelajaran kemampuan berbahasa, tetapi juga kemampuan 

bersastra.Karya sastra merupakan salah satu kebutuhan masyarakat karena 

memiliki nilai yang dapat diambil ketika membaca ataupun menulis sebuah karya 

sastra dan dapat menjadi sebuah hiburan bagi pembaca, salah satunya adalah 

drama. Karya sastra yang diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi terdiri atas 

puisi, prosa, dan drama. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia drama dianggap sebagai materi pelajaran yang mudah oleh siswa 

karena mereka merasa mampu dan cepat untuk mempelajari dan menguasainya. 

Pembelajaran menulis sudah diajarkan dari tingkat pendidikan dasar 

sampai perguruan tinggi. Secara umum pembelajaran menulis bertujuan agar 

siswa mampu mengungkapkan secara sistematis apa yang ada di dalam pikiran 

baik berupa ide, pengalaman, gagasan pendapat, pesan, dan perasaan. Sehingga 

siswa bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis adalah salah 

satu dari empat keterampilan berbahasa yang dikembangkan dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP. Salah satu kompetensi yang dikembangkan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP kelas VIII C ada pada 

Standar Kompetensi (SK) 8 yaitu : mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui 

kegiatan menulis kreatif naskah drama, dengan Kompetensi Dasar (KD) 8.2 yaitu: 

menulis kreatif naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan 

naskah drama. 

Boulton (Widyahening, 2012:1) menyatakan “drama sebagai seni yang 

bergerak atau berakting (literature that walks)”. Drama merupakan tiruan 

kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Melihat drama, penonton 



seolah melihat kejadian dalam masyarakat. Kadang-kadang konflik yang disajikan 

dalam drama sama dengan konflik batin mereka sendiri. Drama adalah potret 

kehidupan manusia, potret suka duka, pahit manis, dan hitam putih kehidupan 

manusia, begitu populer dan begitu akrab drama dalam kehidupan kita sehingga 

semua orang merasa sudah mengerti dan memahami drama. 

Drama memang selayaknya dilatihkan kepada siswa. Drama juga 

sepantasnya dipelajari lewat jalur baik pendidikan formal maupun nonformal. 

Dalam menulis drama siswa mampu menuangkan sebuah problem atau masalah 

yang terjadi dalam kehidupan. Drama adalah salah satu karya sastra yang 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan karya sastra jenis lain yaitu unsur 

pementasan yang mengungkapkan isi cerita secara langsung dan dipertontonkan 

secara umum. Melihat besarnya peranan karya sastra seperti yang telah 

dipaparkan di atas, sudah seharusnya siswa dibekali dengan kemampuan menulis 

yang dalam hal ini adalah menulis naskah drama dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada saat observasi awal dengan 

guru bahasa Indonesia, ibu Erfinarti yang mengajar di SMPN 23 Kota Jambi, 

diketahui banyak siswa yang dihadapkan pada persoalan-persoalan yang 

berhubungan dengan kegiatan menulis. Hingga saat ini, banyak siswa yang 

memiliki kelemahan dalam belajar yang bersifat formal yaitu rendahnya 

keterampilan menulis naskah drama,siswa lebih menyukai menulis sastra jenis 

lain. Seperti menulis puisi, menulis cerpen, dan juga dalam apresiasi drama, siswa 

lebih menyukai bermain dramadaripada menulis naskah drama, karena menulis 

naskah drama membutuhkan waktu yang agak lama dan membutuhkan kreatifitas 

serta imajinasi untuk menghasilkan naskah drama yang baik. Hal inilah yang 



menjadi alasan kenapa peneliti melakukan penelitian terkait bagaimanakah 

sebenarnya kemampuan siswa dalam menulis naskah drama.Materi ini perlu 

diajarkan kepada siswa dan perlu ditangani secara sugguh-sugguh sehingga 

pembelajaran menulis naskah drama dapat terlaksana dengan baik.Penelitian 

mengenai kemampuan siswa dalam menulis naskah drama sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Feni Trianasari dengan judul “Kemampuan Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 6 Batanghari Jambi Tahun Ajaran 2012/2013 Dalam Menulis Naskah 

Drama dengan kriteria kemampuan cukup. Dari penelitian ini peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan objek yang sama yaitu kemampuan menulis naskah 

drama tetapi dari sekolah yang berbeda. 

Selain itu, pemilihan SMP Negeri 23 Kota Jambi karena dari hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 23 Kota 

Jambi ini, ada salah satu siswanya yang pernah mendapatkan juara di bidang 

sastra. Oleh karena itu, seharusnya siswa telah memiliki kemampuan baik dalam 

menulis naskah drama.Namun, anggapan tersebut tetaplah harus dibuktikan 

dengan dilakukannya sebuah penelitian. Dari beberapa kelas VIII yang ada di 

SMP Negeri 23 Kota Jambi peneliti memilih melakukan penelitian dikelas VIII C 

tersebut sebagian besar siswanya cukup aktif dalam keterampilan menulis, 

khususnya dalam menulis karya sastra.selain itu, peneliti mengambil objek 

penelitian di kelas VIII karena materi tentang menulis naskah drama terdapat pada 

kelas VIII sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “KemampuanSiswa Kelas VIII C SMPNegeri 

23 Kota JambiDalam Menulis Naskah Drama Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Rumusan Masalah  

Bagaimanakah Kemampuan Menulis Naskah Drama Siswa Kelas VIII C 

SMP Negeri 23 Kota Jambi Tahun Ajaran 2016/2017 

Agar penelitian terarah, penelitian ini hanya dibatasi pada kemampuan 

menulis naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan 

naskah drama. Sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 8.2 yaitu: menulis kreatif 

naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan menulis naskah drama pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 23 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017.  

Guru 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis 

Peneliti 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta 

pengalaman dalam hal pembelajaran Bahasa Indonesia, serta meningkatkan 

kesiapan sebagai calon guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 



Sekolah 

Untuk meningkatan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka 

perbaikan pembelajaran disekolah. 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP  

Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran yang wajib, 

karena pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan siswa 

untuk lebih terampil. Pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi empat aspek yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis keempat aspek itu saling 

berkaitan. Pada keempat keterampilan tersebut kemampuan siswa dalam menulis 

dikatakan masih kurang, karena keterbatasan waktu, siswa yang tidak mengerti 

bagaimana menulis dengan baik dan benar. Keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa, karena dalam kegiatan pembelajaran 

siswa tidak lepas dari kegiatan menulis. 

 Depdiknas (2006:2) Menyatakan “Ruang lingkup pembelajaran Bahasa 

dan sastra Indonesia di SMP mencakup keterampilan berbahasa dan bersastra, 

yang meliputi empat aspek yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Keempat aspek tersebut merupakan aspek yang teritegrasi dalam pembelajaran 

walaupun dalam penyajiannya keempat pembelajaran tersebut terpisahkan”. 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan supaya peserta didik memiliki 

kemampuan berkomunikasi secara mampu dan benar. Mampu secara lisan 

maupun tulisan dengan bimbingan dan arahan dari guru. Sehubungan dengan 

tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia Depdiknas (2006:116) menyatakan: 



 

Secara umum pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku mampu secara lisan maupun tulisan, 

menghagai dan bangga memahami Bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, 

menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual serta kematangan emosional dan sosial, menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa, dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia selain bertujuan supaya peserta didik 

mampu berkomunikasi juga bertujuan supaya peserta didik dapat 

mengembangkan potensinya sesuai dengan kamampuan dan minatnya, dapat 

memahami Bahasa Indonesia, menggunakannya dengan tepat, kreatif untuk 

berbagai tujuan, serta dapat memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperluas budi pekerti, dan meningkatkan pengetahuan. 

Pengertian Naskah  

Hasanuddin (2009:8) menyatakan “Drama adalah suatu genre sastra yang 

ditulis dalam bentuk dialog dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai suatu seni 

pertunjukan”. Naskah drama sebagai salah satu produk dari karya sastra selain 

puisi dan prosa, yang terdapat dialog atau tuturan serta menjadi hal penting dalam 

naskah drama, dialog dalam naskah drama tidak terlepas dari masalah kehidupan 

dan kemanusiaan. Dalam naskah drama, masalah kehidupan dan kemanusiaan 

yang dikemukakan biasanya tidak terlepas dari aspek-aspek sosial masyarakat 

dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya. Naskah drama menyajikan 

aspek-aspek perilaku manusia terhadap jenisnya yang berkaitan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan.  



Naskah drama juga dapat didefinisikan sebagai cerita yang dipertunjukkan 

karena pada dasarnya drama merupakan dialog dari tokoh dalam cerita yang 

diperankan dalam sebuah pertunjukan. Dialog atau tuturan dalam naskah drama 

tercipta dipengaruhi dengan budaya, lingkungan, dan personal dari sebuah tokoh 

yang terdapat pada naskah drama. Seorang pengarang naskah drama membuat 

dialog bedasarkan permasalahan kenyataan hidup dan kehidupan yang dapat 

menggambarkan tokoh, alur cerita, permasalahan, dan amanat yang terdapat dan 

ingin disampaikan pengarang. Drama adalah kehidupan yang dilukiskan dengan 

gerak, drama adalah menyaksikan kehidupan manusia yang diekspresikan secara 

langsung. 

Menulis Naskah Drama 

Menulis naskah drama adalah kegiatan menuangkan pikiran melalui 

tulisan dan menghasilkan sebuah cerita berdialog, alur, dan watak dengan bahasa 

yang kreatif. Kusmawan (2011:35) mengemukakan “Menulis naskah drama 

merupakan proses kegiatan yang kreatif dan memerlukan pemikiran yang 

imajinatif supaya hasilnya sangat bermakna dan dapat melahirkan sebuah naskah 

drama yang berkualitas dan mampu diterima oleh pembaca dan penonton”. Lebih 

dari itu, naskah drama yang berkualitas dan baik, serta memenuhi kriteria dapat 

dipentaskan di atas panggung. Naskah drama tidak perlu panjang, karena jika 

terlalu panjang akan menimbulkan kebosanan. Jika ada naskah drama yang 

panjang, pasti dibuat per-babak demi menjaga kebosanan dalam cerita.  

 Untuk menciptakan naskah drama yang berbobot lebih lanjut Kusmawan 

(2011:36) menyatakan: 

1. Menampilkan gagasan baru melalui pemikiran imajinatif. 



2. Memiliki konflik dengan surprise (kejutan-kejutan), kaya surpense 

(keterangan) sehingga memikat untuk dibaca atau dipentaskan. 

3. Menghadirkan tokoh sebagai penentu gerak alur cerita. 

4. Memiliki dialog yang bermuatan emosi, konsep, dan perasaan tokoh 

disertai dengan lakukan. 

5. Menggunakan simbol-simbol bahasa, gerak dan bunyi. 

6. Menampilkan problem kehidupan manusia, mengandung aspek moral, 

dan mengandung nilai-nilai pendidikan. 

Naskah Drama Satu Babak 

Drama satu babak merupakan suatu bentuk karya sastra berupa sebuah 

drama atau lakon yang terdiri atas satu babak dan berpusat pada satu tema dengan 

sejumlah kecil pemeran gaya, latar, serta pengaluran yang ringkas. Babak 

merupakan bagian naskah yang merangkum semua peristiwa yang terjadi dalam 

satu kesatuan waktu, tempat, peristiwa. Setiap babak terbagi atas adegan-adegan.  

Husnul (2010b:32) mengemukakan: 

Babak adalah bagian besar dalam sebuah lakon drama atau sandiwara. 

Misalnya sandiwara Sandyakala Ning Majapahit karya Sanusi Pane 

terdiri atas 5 babak. Setiap babak terbagi atas adegan-adegan. Adegan 

adalah kesatuan terkecil pada pertunjukan drama atau bagian dari babak 

dalam drama yang ditandai dengan tampilan pelaku baru, atau 

terjadinya perubahan situasi dalam cerita. 

Drama satu babak biasanya sedikit berbeda dengan drama panjang. Drama 

satu babak mempunyai karakter yang lebih sedikit dan mungkin mempunyai latar 

yang lebih sederhana, Sehingga penonton perlu menggunakan imajinasi mereka. 

Drama satu babak hanya terfokus pada karakter utama dan satu kejadian atau satu 

tujuan. Sementara untuk waktu dan subalur (subplot) adegan yang tidak 

melibatkan karakter utama, kisahnya hanya sedikit. 



Unsur-unsur Pembangun Naskah Drama 

Pada saat menulis naskah drama perlu didukung oleh beberapa syarat yang 

harus diperhatikan. Syarat tersebut adalah unsur-unsur pembangun drama. Unsur 

pembangun drama atau yang sering disebut dengan unsur intrinsik adalah unsur-

unsur yang membangun karya itu sendiri (Nurgiyantoro, 1998:28). Unsur-unsur 

pembangun drama dapat dijadikan sebagai evaluasi, karena apabila naskah drama 

tanpa memperhatikan unsur-unsur pembangun tersebut, naskah itu belum tentu 

dapat dikatakan baik. Kosasih (2012:135-136) menjelaskan “Unsur-unsur 

pembangun naskah drama, yaitu : (1) tema, (2) amanat, (3) penokohan, (4) dialog 

atau cakapan, (5) alur atau plot, (6) latar atau setting, (7) konflik atau masalah”  

Kaidah Penulisan Naskah Drama 

Husnul (2010:36) menyatakan “Hal-hal yang terdapat dalam naskah drama 

dan membedakannya dengan karya fiksi lain adalah bentuk naskah drama, yang 

terdiri dari keterangan perilaku tokoh, keterangan suasana panggung (latar), dan 

dialog”. Dalam menulis naskah drama, penulis haruslah memperhatikan hal-hal 

penting yang terdapat dalam aturan atau kaidah penulisan naskah drama karena 

aturan penulisannya yang membedakan naskah drama dengan karya fiksi lain. 

Menurut saefudin, dkk (2008:59) pembentukan naskah drama tersebut sebaiknya 

mengikuti aturan penulisan naskah drama seperti berikut ini: 

1. Judul dan pengarang di letakkan di bagian paling awal 

2. Tokoh-tokoh drama, huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital 

3. Diaog diawali dengan penulisan nama tokoh, titik dua (:), kalimat dialog 

yang ditulis di dalam tanda petik 



4. Naskah dilengkapi dengan kalimat pengantar drama (prolog) dan kaimat 

penutup drama (epilog) 

5. Ada kalimat penjelas yang menggambarkan batasan adegan satu dengan 

lainnya 

6. Keterangan perilaku  

METODE  PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian adalah deskriptif. Jenis penelitian deskriptif  bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan menulis naskah drama siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 23 Kota Jambi secara jelas dan objektif apa adanya sesuai dengan fakta 

yang ada.  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah berupa angka-angka hasil perhitungan yang diperolehan hasil 

yang berupa presentasi yang perlu disesuaikan dengan kriteria yang telah 

ditentukan untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan menulis naskah 

drama untuk penilaian dari unsur pembangun dan kaidah penulisan naskah drama. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 Kota 

Jambi yang berjumlah 31 siswa. 

Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis 

naskah drama dengan menggunakan unsur-unsur pembangun naskah drama yaitu 

tema, amanat, penokohan, dialog atau cakapan, alur atau plot, latar atau setting, 

konflik, dan kaidah penulisan naskah drama siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 



Kota Jambi dan skor nilai kemampuan menulis naskah drama berdasarkan aspek 

penilaian. Sumber datanya yaitu wacana atau lembar kerja siswa kelas VIII C 

SMP Negeri 23 Kota Jambi. 

Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan data dan sumber data maka Instrumen penelitian yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tes unjuk kerja, yaitu berupa tes 

kemampuan siswa dalam menulis naskah drama berdasarkan unsur pembangun 

naskah drama dan kaidah penulisan naskah drama. Tes menulis naskah drama 

pada penelitian ini adalah hasil jawaban siswa berupa tulisan naskah drama 

berdasarkan pengalaman siswa yang bertemakan sahabat, dan lingkungan sekolah. 

A. Petunjuk 

1. Tulislah nama anda pada lembar tugas yang telah disediakan! 

2. Pilih salah satu tema di antara ke dua tema ini! 
a. Persahabatan  

b. Lingkungan sekolah  

c. pendidikan 

 

3. Tulislah naskah drama satu babak. 

4. Waktu pengerjaan 2 x pertemuan (2 x 40 menit). 

5. Perhatikan unsur-unsur berikut dalam menulis naskah drama: 

a. Kesesuaian isi dengan tema 

b. Amanat atau pesan moral yang bermanfaat 

c. Pemaparan tokoh serta watak 

d. Dialog menggunakan kata yang tepat 

e. Urutan alur yang jelas 

f. Menggambarkan secara jelas latar tempat, latar waktu, dan latar sosial 



g. Adanya konflik 

h. Perhatikan kaidah penulisan naskah drama 

B. Perintah  

1. Buatlah sebuah naskah drama satu babak dengan memperhatikan 

unsur-unsur pembangun naskah drama seperti tema, amanat, 

penokohan, dialog, alur, latar atau setting, konflik, dan kaidah 

penulisan naskah drama. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan tes tertulis berupa menulis 

naskah drama dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun naskah drama. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan ialah: 

1. Peneliti mengecek dan memeriksa kehadiran siswa. 

2. Peneliti membagi lembar tugas pada siswa sebagai alat pengumpulan data. 

3. Penelitimenjelasan secara singkat tentang bagaimana cara kerja tugas yang 

akan dikerjakan siswa. 

4. Siswa ditugaskan menulis naskah drama satu babak dengan 

memperhatikan unsur-unsur pembangun naskah drama seperti tema, 

amanat, penokohan, dialog atau cakapan, alur atau plot, latar atau setting, 

konflik, dan aturan penulisan naskah drama dengan waktu 2 x 40 menit (1 

x pertemuan). 

5. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberikan soal kepada 

siswa yang berupa menulis. 

6. Siswa mengumpulkan tugasnya. 

7. Setelah tugas menulis naskah drama siswa terkumpul peneliti mengoreksi 

hasil kerja siswa berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan. 



Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan analasis data kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan 

menghitung dari penilaian kemampuan menulis naskah drama yang dinilai dari 

unsur pembangun naskah drama dan kaidah penulisan naskah drama. Untuk 

mengukur kemampuan siswa digunakan pedoman penilaian. Penilaian tersebut 

dilakukan dengan penilaian acuan patokan. Skor penilaian perseorangan diambil 

dari penjumlahan lima kriteria penilaian yakini, : tema, amanat, penokohan, 

dialog, alur, latar, konflik, aturan penulisan naskah drama. 

Hasil Penelitian 

Kemampuan siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 Kota Jambi Tahun Ajaran 

2016/2017 dalam menulis naskah drama dapat diketahui melalui penilaian dari 

unsur pembangun naskah drama dan kaidah penulisan naskah drama. Dalam 

penilaian kemampuan siswa menulis naskah drama, ada delapan aspek  yang 

peneliti ambil yaitu: tema, amanat, penokohan, dialog, alur, latar, konflik, kaidah 

penulisan naskah drama. 

dengan rinciannya pada penerapan unsur-unsur pembangun naskah drama. 

Penerapan unsur tema memperoleh nilai 69,6 berkategori interval 41-60 berada 

pada kriteria “cukup mampu”. Penerapan unsur amanat memperoleh nilai 61,8 

berkategori interval 41-60 berada pada kriteria “cukup mampu”. Penerapan unsur 

penokohan memperoleh nilai 66,4 berkategori interval 41-60 berada pada kriteria 

“cukup mampu”. Penerapan unsur dialog atau cakapan memperoleh nilai 70,4 

berkategori interval 41-60 berada pada kriteria “cukup mampu”. Penerapan unsur 

alur atau plot memperoleh nilai 66,4 berkategori interval 41-60 berada pada 

kriteria “cukup mampu”. Penerapan unsur latar atau setting memperoleh nilai 65,8 



berkategori interval 41-60 berada pada kriteria “cukup mampu”. Penerapan unsur 

konflik memperoleh nilai 59 berkategori interval 21-40 berada pada kriteria 

“kurang mampu”. Dan penerapan kaidah penulisan naskah drama memperoleh 

nilai 72,8 berkategori interval 41-60 berada pada kriteria “cukup mampu”. 

Berdasarkan hasil penilaian, dapat dillihat bahawa kemampuan siswa kelas 

VIII SMP Negeri 23 Kota Jambi tahun ajaran 206/2017 tergolong kategori cukup 

mampu. Hal ini dapat dilhat dari perhitungan yang dilakukan dengan 

presentasekan 30 orang siswa dalam penilaian,kategori siswa mampu terdiri dari 

10 orang, kategori siswa cukup mampu terdiri dari 15 orang, kategori siswa 

kurang mampu terdiri dari 5 orang, dan kategori siswa tidak mampu terdiri dari 1 

orang. Nilai rata-rata menulis naskah drama siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 

Kota Jambi tahun ajaran 206/2017 adalah 66,38 tergolong kategori cukup mampu.  

Dari kesimpulan hasil penelitian menulis naskah drama dengan 

memperhatikan unsur pembangun yaitu tema, amanat, penokohan, dialog, alur, 

latar, konflik, dan kaidah penulisan naskah drama dalam pembelajaran menulis 

naskah drama telah sesui dengan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu 

mengkaji kedelapan aspek tersebut sehingga dapat dengan jelas mengetahui hasil 

kemampuan dalam pembelajaran menulis naskah drama siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 23 Kota Jambi tahun ajaran 206/2017.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa 

kemampuan menulis naskah drama siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 Kota Jambi  

Tahun Ajaran 2016/2017 tergolong cukup mampu, sesuai dengan  aspek yang 

telah di tetapkan yaitu menggunakan penilaian dari aspek unsur-unsur pembangun 



naskah drama dan kaidah penulisan naskah drama kemampuan menulis naskah 

drama siswa kelas VIII SMP Negeri 23 Kota Jambi Tahun ajaran 2016/2017 

dilihat dari unsur pembangun yaitu tema, amanat, penokohan, dialog, alur, latar, 

konflik, aturan penulisan naskah drama dan kaidah penulisan naskah drama. 

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan menulis naskah drama siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 23 Kota Jambi Tahun ajaran 2016/2017 dengan kategori cukup mampu 

dengan nilai rata-rata 66,38. Kategori siswa mampu terdiri dari 10 orang, kategori 

siswa cukup mampu terdiri dari 15 orang, kategori siswa kurang mampu terdiri 

dari 5 orang, dan kategori siswa tidak mampu terdiri dari 1 orang. Terlihat dari 

tabel tersebut. Nilai rata-rata menulis naskah drama siswa kelas VIII SMP Negeri 

23 Kota Jambi tahun ajaran 206/2017 adalah 66,38 atau berada pada kategori 

cukup mampu. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan kesimpulan hasil  

penelitian menyarankan, mengingat hasil penilaian menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis naskah drama tergolong kategori cukup mampu, 

kepada guru bahasa Indonesia disarankan untuk lebih meningkatkan pembelajaran 

mengenai menulis naskah drama dengan memperhatikan unsur pembangun 

naskah drama dan kaidah penulisan naskah drama dengan cara menciptakan 

materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran, agar siswa tidak 

gampang bosan dan lebih kreatif. Kepada siswa disarankan untuk lebih melatih 

diri lagi dalam menulis naskah drama terutama unsur pembangun naskah drama 



karena masih ada siswa yang mendapatkan nilai  atau berkategorikan kurang 

mampu, dari bagian penerapan unsur konflik. 
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