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ABSTRAK 

This study aims to obtain information about the ability to analyze the 
characterization, plot and mandate script drama subject to the text book 
text Indonesian language students class VIII K SMP Negeri 5 Kota Jambi 
Lesson 2017/2018. The type and approach used in this research is 
quantitative descriptive. Subjects in this study were students of class VIII K 
SMP Negeri 5 Kota Jambi which amounted to 30 people. Technique used 
in this research is performance test in the form of test to analyze 
characterization, plot and drama script. The results of this study indicate 
that the students' ability to analyze the characterization, plot and the script 
mandate of the baton drama on Indonesian text book students of class VIII 
K SMP Negeri 5 Kota Jambi Lesson Year 2017/2018 categorized able with 
the average value of 70.89. Aspects of characterizations obtained an 
average score of 71 with a category capable. The groove aspect scores 
an average of 69.67 on a capable category. The aspect of the mandate 
obtains a mean value of 72 with a category capable. Based on the results 
of this study suggested to teachers of Indonesian language in SMP Negeri 
5 Kota Jambi to be more intensive in teaching aspects of characterization, 
plot and mandate. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan drama di Indonesia akhir-akhir ini begitu pesat. Hal ini 
terlihat dari banyaknya pertunjukan drama mulai dari drama televisi, 
drama radio, dan drama pentas. Pengajaran sastra pada dasarnya 
memiliki peranan dalam peningkatan pemahaman siswa. Apabila karya-
karya sastra tidak memiliki manfaat, dalam menafsirkan masalah-masalah 
di dunia nyata, maka karya sastra tidak akan bernilai bagi pembaca dan 
penikmatnya.  

Pada dasarnya pengajaran sastra mempunyai relevansi dengan 
masalah-masalah dunia nyata, maka dapat dipandang pengajaran sastra 
menduduki tempat yang selayaknya serta dapat memberikan sumbangan 
yang besar untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit 
untuk dipecahkan di dalam masyarakat. 

Melalui hal tersebut, sastra dapat memberikan pengaruh terhadap 
pembaca dan penikmatnya. Sastra membentuk pola pikiran dan respon 
pembaca serta penikmatnya terhadap apa yang dibacanya dan dinikmati 
dengan aktivitas kesehariannya yang saling berkaitan. Pengajaran sastra 



juga merupakan proses belajar mengajar yang memberi kemampuan dan 
keterampilan mengapresiasi sastra melalui proses interaksi dan antara 
cipta sastra dengan yang dipelajari. 

Sekolah merupakan suatu lembaga formal yang diharapkan dapat 
melakukan pembinaan dan pengembangan untuk merealisasikan 
pengajaran sastra bagi siswa. Salah satu pembinaan dan pengembangan 
itu dapat dilakukan melalui proses pengajaran.  

Sasaran untuk merealisasikan pengajaran sastra yang paling utama 
yaitu drama. Sekolah merupakan suatu tempat untuk menanamkan nilai-
nilai kehidupan dan kearifan siswa yang memberikan makna berdasarkan 
pengalaman batin satrawan yang bersangkutan. Saat ini, beberapa 
sekolah di Kota Jambi sudah menerapkan kurikulum baru yang diberi 
nama kurikulum 2013. Pada tahun 2017, kurikulum 2013 mengalami revisi 
sehingga materi pelajaran bahasa Indonesia juga ikut berubah mengikuti 
aturan yang tercantum dalam kurikulum 2013. Saat ini, SMP Negeri 5 
Kota Jambi telah menerapkan kurikulum 2013 revisi 2017. 

Pembelajaran sastra khususnya drama merupakan bagian dari 
pelajaran bahasa Indonesia yang tercantum di Kurikulum 2013. 
Pembelajaran drama dalam K13 yang dilaksanakan di SMP terdapat pada 
kelas VIII semester 2, yaitu materi tentang unsur drama di Kompetensi 
Dasar (KD) 3.15 Mengidentifikasi unsur-unsur drama (tradisional dan 
modern) yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. 

Peneliti memilih  menganalisis drama karena sebelum bermain drama 
siswa harus memahami terlebih dahulu isi drama tersebut. Menganalisis 
merupakan kegiatan untuk menemukan isi dari pokok-pokok persoalan 
yang dibicarakan dalam sebuah karya khususnya drama. Menganalisis 
merupakan bagian dari membedakan, menyeleksi, memilih dan merinci 
lebih lanjut unsur-unsur karya sastra, misalnya konflik pokok yang tepat 
dipandang sebagai klimaks dengan konflik-konflik yang lain. Selain itu 
menganalisis drama juga jarang diteliti karena kebanyakan orang meneliti 
tentang kemampuan menulis drama dan bermain drama. 

Peneliti memilih meneliti tentang drama karena tahun pelajaran 
2017/2018 kelas VIII SMP Negeri 5 kota Jambi baru pertama kali 
menerapkan kurikulum 2013. Sebelumnya SMP tersebut menggunakan 
kurikulum KTSP. Sehingga peneliti ingin mengetahui tingkat kemampuan 
siswa dalam pembelajaran drama dengan menggunakan kurikulum 2013. 
Bagi peneliti pembelajaran drama juga tidak kalah pentingnya dengan 
materi-materi lainnya karena materi drama mengajarkan mengenai 
pendidikan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran drama 
juga dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra di 
Indonesia, baik melalui kegiatan menyimak, membaca, berbicara, maupun 
menulis. 

Drama merupakan sebuah pertunjukkan atau karangan yang 
menggambarkan suatu kehidupan serta watak manusia dalam berperilaku 
yang dijadikan bentuk sebuah naskah atau pementasan drama yang 
dapat dilakukan dalam beberapa babak. Alasan peneliti memilih 
penokohan, alur dan amanat naskah drama kena batunya karena dengan 
menganalisis penokohan, alur dan amanat naskah drama kena batunya 



siswa tidak  hanya  sekedar memahami sekilas naskah drama yang 
dibaca maupun yang disimak namun siswa juga memperoleh pengalaman 
batin dalam diri mereka sendiri. Selain itu, dengan menganalisis 
penokohan, alur dan amanat naskah drama kena batunya, siswa dapat 
memahami makna dan mengetahui berbagai peristiwa dan karakter tokoh 
serta pesan yang terdapat  di dalam naskah drama kena batunya, dengan 
demikian siswa dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat di dalam naskah 
drama kena batunya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. 

Kelas VIII di SMP Negeri 5 Kota Jambi memiliki jumlah 11 kelas, yaitu 
kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, VIII H, VIII I, VIII J, 
dan VIII K. Peneliti mendapat informasi dari wakil kurikulum SMP Negeri 5 
Kota Jambi yaitu Ibu Dona mengenai tingkat kemampuan siswa kelas VIII. 
Beliau mengatakan tingkat kemampuan siswa kelas VIII beragam pada 
saat pembagian kelas tidak membuat kriteria kemampuan siswanya. Jadi 
tiap-tiap kelas siswanya ada yang mempunyai tingkat kemampuan yang 
tinggi ada juga yang mempunyai tingkat kemampuan yang biasa saja ada 
juga yang mempunyai tingkat kemampuan yang rendah dan berdasarkan 
hasil wawancara dari perwakilan setiap kelas bahwa hanya di kelas VIII K 
pada umumnya mereka ini menghindari materi-materi tentang sastra 
sehingga kelas VIII K menjadi objek penelitian peneliti. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menganalisis penokohan, 
alur dan amanat naskah drama kena batunya pada buku teks bahasa 
Indonesia siswa kelas VIII K semester II SMP Negeri 5 Kota Jambi. 
 
KAJIAN TEORI 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori  sebagai acuan  atau 
landasan teori. Teori yang yang dimaksud sebegai berikut: Menurut 
Moenir (2005:116) “kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang 
dalam hubungan dengan tugas atau pekerjaan berarti dapat (kata sifat 
atau keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan 
barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Siswantoro 
(2010:10) Analisis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian, 
sebab kegiatan menguraikan ini, yaitu memisah-misahkan sesuatu 
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil di dalam suatu entitas dengan 
cara mengidentifikasi, membanding-bandingkan, menemukan hubungan 
berdasarkan parameter tertentu adalah suatu upaya menguji atau 
membuktikan kebenaran. Menurut Winarni (2014:23) drama merupakan 
salah satu karya sastra yang dipakai sebagai medium pengungkapan 
gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan 
adegan, yang tujuan utamanya dipertunjukkan drama juga merupakan 
suatu karya sastra yang berbentuk perbuatan dan percakapan sebuah 
cerita konflik manusia melalui serangkaian dialog antar pelaku dan 
adegan yang tujuan utamnya dipertunjukkan. Menurut Satoto (2012:39) 
“Penokohan merupakan cara tersendiri bagi pengarang karena di 
dalamnya menggambarkan karakter tokoh, dalam pementasan drama”. 
Menurut Kokasih (2017:205) Alur merupakan serangkaian peristiwa dan 
konflik yang menggerakkan  jalan cerita. Alur juga sering disebut Plot. Alur 



merupakan susunan peristiwa atau kejadian yang dapat membentuk 
sebuah cerita. Alur  drama mencakup bagian-bagian mulai dari 
pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. 
Amanat dalam drama adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang 
kepada publiknya. Teknik penyampaian pesan tersebut dapat secara 
langsung maupun tidak langsung. Secara tersurat, tersirat, atau secara 
simbolik. Menurut Kokasih (2012:40) “amanat merupakan ajaran moral 
atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui karyanya 
itu”. Naskah drama adalah suatu rangkaian percakapan dalam tulisan 
yang tersusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan: tema, alur 
cerita, karakter atau perwatakan, setting/latar dan amanat. Naskah drama 
dapat diberi batasan sebagai salah satu jenis karya sastra yang ditulis 
dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin yang dapat 
dipentaskan. Menurut Wiyanto (2002:126) “naskah drama berupa 
percakapan, yaitu percakapan antar pelaku”. Selain percakapan para 
pelaku, naskah drama juga berisi penjelasan mengenai gerak-gerik dan 
tindakan yang dilaksanakan pelaku. 

 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian dalam 
penelitian ini yaitu siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota Jambi yang 
berjumlah 30 orang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 
kemampuan menganalisis penokohan, alur dan amanat naskah drama 
kena batunya. Sedangkan sumber data penelitian ini yaitu hasil kerja 
siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota Jambi tahun pelajaran 2017/2018. 
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes unjuk kerja. 
Jenis validitas yang digunakan yakni validitas isi. Jenis reliabilitas yang 
digunakan yaitu reliabilitas antar penilai yaitu ada dua orang yang menilai 
P1 (guru bahasa Indonesia) dan P2 (peneliti). Teknik yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, teknik pengukuran, 
dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan statistik. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penilaian kemampuan menganalisis penokohan, alur dan amanat 
naskah darama kena batunya pada buku teks bahasa Indonesia siswa 
kelas VIII K dapat dilihat dari segi aspek penokohan, aspek alur dan aspek 
amanat naskah drama kena batunya. 
Hasil ini dapat dilihat pada uraian berikut ini: 
 
1. Hasil Penelitian 
1.1 Hasil penilaian kemampuan siswa menganalisis aspek 

penokohan naskah drama kena batunya  

Hasil dari kemampuan siswa menganalisis aspek penokohan pada 
penelitian ini yaitu: untuk mengambil skor perolehan nilai rata-rata dari 



setiap siswa pada aspek penokohan dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut:  
= P1+P2 
        2 
kemudian untuk memperoleh skor rata-rata dari seluruh siswa pada aspek 
penokohan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 x = 
∑𝑥

𝑁
   

   = 2130,06 
           30 
   = 71  
pada aspek penokohan siswa memperoleh nilai 71 yang berada pada 
interval nilai 66-79,99 yang berkategori mampu seperti yang terlihat pada 
tabel 4.7 dapat diketahui bahwa siswa yang berkategori sangat mampu 
berjumlah 7 orang, siswa yang berkategori mampu berjumlah 16 orang, 
siswa yang berkategori cukup mampu berjumlah 7 orang sedangkan 
siswa yang berkategori kurang mampu dan tidak mampu tidak ada. 
 
1.2 Hasil penilaian kemampuan siswa menganalisis aspek alur 

naskah drama kena batunya  

Hasil dari kemampuan siswa menganalisis aspek alur pada penelitian ini 
yaitu: untuk mengambil skor perolehan nilai rata-rata dari setiap siswa 
pada aspek alur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
= P1+P2 
        2 
kemudian untuk memperoleh skor rata-rata dari seluruh siswa pada aspek 
alur menggunakan rumus sebagai berikut: 

 x = 
∑𝑥

𝑁
   

   = 2090 
         30 
   = 69,67 
pada aspek penokohan siswa memperoleh nilai 69,67 yang berada pada 
interval nilai 66-79,99 yang berkategori mampu seperti yang terlihat pada 
tabel 4.8 dapat diketahui bahwa siswa yang berkategori sangat mampu 
berjumlah 13 orang, siswa yang berkategori mampu berjumlah 3 orang, 
siswa yang berkategori cukup mampu berjumlah 12 orang sedangkan 
siswa yang berkategori kurang mampu 2 orang dan siswa yang 
berkategori tidak mampu tidak ada. 
 
1.3 Hasil penilaian kemampuan siswa menganalisis aspek amanat 

naskah drama kena batunya  

Hasil dari kemampuan siswa menganalisis aspek amanat pada penelitian 
ini yaitu: untuk mengambil skor perolehan nilai rata-rata dari setiap siswa 
pada aspek amanat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
= P1+P2 
        2 
kemudian untuk memperoleh skor rata-rata dari seluruh siswa pada aspek 
amanat menggunakan rumus sebagai berikut: 



 x = 
∑𝑥

𝑁
   

   = 2160 
         30 
   = 72  
pada aspek penokohan siswa memperoleh nilai 72 yang berada pada 
interval nilai 66-79,99 yang berkategori mampu seperti yang terlihat pada 
tabel 4.9 dapat diketahui bahwa siswa yang berkategori sangat mampu 
berjumlah 13 orang, siswa yang berkategori mampu berjumlah 4 orang, 
siswa yang berkategori cukup mampu berjumlah 13 orang sedangkan 
siswa yang berkategori kurang mampu dan tidak mampu tidak ada. 
 
1.4 Hasil kemampuan menganalisis penokohan, alur dan amanat 

naskah drama kena batunya  
  

Berdasarkan hasil pengolahan dari ketiga aspek yaitu penokohan, 
alur dan amanat dapat diperoleh jumlah nilai rata-rata seluruh siswa 
dalam menganalisis penokohan, alur dan amanat naskah drama kena 
batunya yaitu 70,89. Untuk mencari kuantitas kemampuan siswa dalam 
menganalisis penokohan, alur, dan amanat naskah drama siswa kelas VIII 
K SMP Negeri 5 Kota Jambi menggunakan rumus sebagai berikut: 

x =
∑𝑥

𝑛
 

= 2126,70 
       30 
= 70,89 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan 
siswa dalam menganalisis penokohan, alur, dan amanat dalam naskah 
drama siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota Jambi berkategori “mampu” 
dengan nilai rata-rata 70,89 dalam interval nilai 65-79,99.  
 

 
2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kemampuan 
menganalisis penokohan, alur dan amanat naskah drama kena batunya 
pada buku teks bahasa Indonesia siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota 
Jambi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penilaian menganalisis 
penokohan, alur dan amanat yang ditulis oleh siswa dinilai berdasarkan 
aspek penokohan, alur dan amanat. 

Hasil penilaian kemampuan menganalisis penokohan, alur dan 
amanat naskah drama kena batunya pada buku teks bahasa Indonesia 
siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota Jambi tersebut dapat diuraikan dari 
masing-masing aspek penilaian, yaitu aspek penokohan, alur dan amanat. 
Menurut Satoto (2012:39) Penokohan merupakan cara tersendiri bagi 
pengarang karena di dalamnya menggambarkan karakter tokoh, dalam 
pementasan drama. Menurut Kokasih (2017:205) Alur merupakan 
serangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan  jalan cerita. 
Sedangkan Menurut Kokasih (2012:40) “amanat merupakan ajaran moral 



atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui karyanya 
itu”.  

Penjelasan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 
menganalisis penokohan, alur dan amanat naskah drama kena batunya 
pada buku teks bahasa Indonesia siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota 
Jambi berkategori mampu dengan nilai rata-rata70,89 yakni berada dalam 
rentang nilai 66-79,99. Berdasarkan hasil penilaian keseluruhan 
menganalisis penokohan, alur dan amanat dalam naskah drama oleh 
siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota Jambi maka ada 6 siswa 
berkategori sangat mampu. 14 siswa berkategori mampu. 10 siswa 
berkategori cukup mampu. 0 siswa berkategori kurang mampu dan 0 
siswa berkategori tidak mampu.  

Kemampuan siswa pada penerapan aspek penokohan naskah 
drama kena batunya menunjukan bahwa siswa kelas VIII K berkategori 
mampu dengan nilai rata-rata 71 yakni berada pada rentang nilai 66-
79,99. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa 7 siswa berkategori 
sangat mampu dengan memenuhi 3 kriteria jawaban sangat lengkap dari 
aspek penokohan, 16 siswa berkategori mampu dengan memenuhi 3 
kriteria jawaban dengan sedikit kesalahan dari aspek penokohan, 7 siswa 
berkategori cukup mampu dengan memenuhi 3 kriteria jawaban dengan 
beberapa kesalahan dari aspek penokohan, 0 siswa berkategori kurang 
mampu dan 0 siswa berkategori tidak mampu.   

Kemampuan siswa pada penerapan aspek alur naskah drama kena 
batunya menunjukan bahwa siswa kelas VIII K berkategori mampu 
dengan nilai rata-rata 69,67 yakni berada pada rentang nilai 66-79,99. 
Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa 13 siswa berkategori sangat 
mampu dengan memenuhi 3 kriteria jawaban dengan sangat lengkap dari 
aspek alur, 3 siswa berkategori mampu dengan memenuhi 3 kriteria 
jawaban dengan sedikit kesalahan dari aspek alur, 12 siswa berkategori 
cukup mampu dengan memenuhi 3 kriteria jawaban dengan beberapa 
kesalahan dari aspek alur, 2 siswa berkategori kurang mampu dengan 
memenuhi 3 kriteria jawaban dengan kurang lengkap dari aspek alur, dan 
0 siswa berkategori tidak mampu.   

Selanjutnya, Kemampuan siswa pada penerapan aspek amanat 
naskah drama kena batunya menunjukan bahwa siswa kelas VIII K 
berkategori mampu dengan nilai rata-rata 72  yakni berada pada rentang 
nilai 66-79,99. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa 13 siswa 
berkategori sangat mampu dengan memenuhi 3 kriteria jawaban dengan 
sangat lengkap dari aspek amanat, 4 siswa berkategori mampu dengan 
memenuhi 3 kriteria jawaban dengan sedikit kesalahan dari aspek 
amanat, 13 siswa berkategori cukup mampu dengan memenuhi 3 kriteria 
jawaban dengan beberapa kesalahan dari aspek amanat, 0 siswa 
berkategori kurang mampu dan 0 siswa berkategori tidak mampu.   

Dari penjabaran di atas, terbukti bahwa tujuan penelitian ini dapat 
dicapai. Kecapaian memberikan gambaran bahwa berdasarkan 
wawancara awal dengan guru bahasa Indonesia Ibu Dwi Novianti, S. Pd. 
Bahwa kemampuan menganalisis penokohan, alur dan amanat naskah 
drama kena batunya masih kurang terutama pada aspek  alur. Hal ini 



terbukti bahwa dari hasil penelitian ini skor terendah adalah aspek alur 
siswa kesulitan dalam menjawab soal yang berkaitan tentang aspek alur, 
dikarenakan dalam proses pembelajaran kurangnya sumber belajar 
maupun materi yang cukup sulit dipahami oleh siswa, serta guru yang 
hanya meggunakan metode konvensional saat mengajar. Selain itu, guru 
hanya menggunakan metode tanya jawab. Sehingga jika menggunaan 
metode tersebut, pasti siswa yang aktiflah yang akan terlibat dalam 
pembelajaran. Sedangkan siswa yang pasif tentu saja cenderung diam. 
Pada saat mengajar, guru hanya menggunakan buku paket dan Lembar 
Kerja Siswa (LKS). Sehingga, faktor kurangnya referensi mengajar 
tersebut mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII K berada pada 
kategori mampu. Sebaiknya guru memperbanyak sumber belajar bagi 
siswa, agar siswa mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik.  

Berdasarkan teori dalam menganalisis aspek alur adalah aspek 
yang paling sulit dipahami. Sesuai pendapat Purwandari (2012:150) yang 
mengatakan “aspek yang cukup sulit dipahami adalah alur”. Dalam 
memahami alur kita harus memahami tentang tokoh dan karakter dalam 
sebuah sastra khususnya drama. Hal ini terbukti, dari hasil penelitian 
tentang “Kemampuan Menganalisis Unsur Intrinsik Teks Drama dalam 
Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia oleh Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 35 Tebo Tahun Pelajaran 2012/2013” menunjukkan bahwa alur 
mendapatkan skor yang paling rendah. 

Bila dihubungkan dengan proses pembelajaran, maka pembelajaran 
drama perlu ditingkatkan dengan menambahkan jumlah jam 
pembelajaran, untuk meningkatkan kreatifitas dibidang drama.   
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab IV 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan 
menganalisis penokohan, alur dan amanat naskah drama kena batunya 
pada buku teks bahasa Indonesia siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota 
Jambi berada pada kategori mampu dengan nilai rata-rata 70,89. 
Penilaian tersebut diperoleh dari aspek penokohan, alur dan amanat. 
Aspek penokohan dengan nilai rata-rata 71 berkategori mampu. Aspek 
alur dengan nilai rata-rata 69,67 berkategori mampu. Aspek amanat 
dengan nilai rata-rata 72 berkategori mampu. 

 
Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lain: 1) Mengingat 
hasil penelitian siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota Jambi dalam 
menganalisis aspek penokohan, alur dan amanat. Aspek penokohan 
memperoleh nilai 71 yang berada pada interval nilai 66-79,99 berkategori 
mampu aspek alur memperoleh nilai 69,67 yang berada pada interval nilai 
66-79,99 berkategori mampu, sedangkan aspek amanat memperoleh nilai 
72 yang berada pada interval nilai 66-79,99 berkategori mampu. Dari 



ketiga aspek tersebut aspek alur yang paling rendah nilainya maka dari itu 
disarankan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan menganalisis 
alur. Selain itu, guru juga harus lebih intensif dalam mengajarkan aspek 
alur tersebut. 2) Kepada siswa kelas VIII K SMP Negeri 5 Kota Jambi, 
hasil penilaian kemampuan menganalisis penokohan, alur dan amanat 
dalam naskah drama dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan 
pemahaman mereka mengenai pembelajaran menganalisis penokohan, 
alur dan amanat dalam naskah drama. 3) Kepada peneliti selanjutnya 
yang akan meneliti tentang naskah drama, disarankan untuk dapat 
memanfaatkan skripsi ini sebagai sumber rujukan. 
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