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ABSTRAK 

RAMTI APRILIA, NIM           , Peningkatan Keterampilan Menulis 

Naskah Drama dengan Metode Numbered Head Together dan Media Gambar 

Berseri pada Kelas VIII D SMP N   Kemalang Tahun Pembelanjaran 

         . Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 

Falkutas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma     . 

Latar belakang  bahwa siswa kelas VIII D SMP N   Kemalang saat 

pembelajaran menulis naskah drama masih mengalami kesulitan menemukan ide, dan 

guru belum maksimal dalam menggunakan metode dan media. Maka untuk 

mengatasi masalah tersebut, perlu dilaksanakan penelitian pembelajaran menulis 

naskah drama dengan metode numbered head together dan media gambar berseri.  

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ( )bagaimana peningkatan 

kualitas proses menulis naskah drama menggunakan  metode Numbered Head 

Together dan media gambar berseri siswa kelas VIII D  SMP N   Kemalang, dan ( ) 

bagaimana peningkatan kualitas hasil menulis nakah drama dengan menggunakan 

metode Numbered Head Together dan media gambar berseri siswa kelas VIII D SMP 

N   Kemalang. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, peningkatan kualitas 

proses pembelajaran menulis  pada kinerja guru siklus      dan siklus II menjadi   , 

sedangkan kinerja siswa siklus          rata-rata       dan pada siklus II     rata-

rata      . Hasil keterampilan menulis naskah drama siswa pada siklus   skor        

pada persentase       dan siklus II menjadi       dengan persentase      . 

Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan metode numbered head together dan 

media  gambar berseri  mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

menulis naskah drama  siswa kelas VIII D SMP N   Kemalang tahun pelajaran 

         . 

Kata kunci: keterampilan menulis naskah drama, metode Numbered Head 

Together dan media gambar berseri. 

 

 

 



   
 

   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran bahasa Indonesia secara tulis maupun lisan akan selalu 

berkaitan dengan empat keterampilan berbahasa yaitu, menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis (Nurgiyantoro,     :    ). Keempat keterampilan 

tersebut saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.  

Salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasi siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah adalah menulis. Dengan menulis, siswa dapat 

menuangkan ide, pendapat, serta perasaan yang dirasa untuk 

dikomunikasikan orang banyak. 

Kemampuan menulis siswa dapat dilakukan dengan pembinaan dan 

pengembangan sesuai dengan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa 

Indonesia sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, siswa dapat 

menguasai keterampilan menulis dengan baik dan benar.  

Pembelajaran naskah drama yang ada di dalam kurikulum dipelajari di 

jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pembelajaran tersebut diarahkan untuk 

membentuk dan mengembangkan keterampilan siswa dapat berkomunikasi 

secara efektif dan efesien sesuai dengan etika yang berlaku baik itu secara 

lisan dan tertulis (Aji,     :   ). 

 

  

  



  
 

 
 

Salah satu kompetensi dasar yang diajarkan di Sekolah Menengah 

Pertama/ Madrasah Tsanawiyah semester genap yang berkaitan dengan 

keterampilan menulis yaitu menulis naskah drama. Pembelajaran menulis 

naskah drama tercantum dalam Kompetensi Inti (KI)   dan Kompetensi 

Dasar (KD)  .  . 

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) 

 . mencoba, mengolah, dan menyajikan 

ranah konkret(menggunakan mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 .   menyajikan drama 

dalam bentuk pentas 

atau naskah. 

Kompetensi dasar tersebut belum bisa tercapai dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VIIID semester genap untuk SMP N   Kemalang Tahun 

Pelajaran          . Oleh karena itu, siswa perlu melakukan mencoba, 

mengolah dan menyajikan ranah konkret (menggunakan mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  



  
 

 
 

Pembelajaran menulis di SMP N   Kemalang kurang maksimal, dari    siswa 

yang tuntas memenuhi nilai KKM    siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 

KKM. Jumlah siswa kelas VIII D    siswa diantaranya laki-laki    siswa dan 

perempuan    siswa. Dikarenakan suasana dalam kelas kurang mendukung maka 

antusias belajar siswa menjadi lebih berkurang. 

Berdasarkan pernyataan prasiklus pada tanggal    Februari     , diketahui 

bahwa keterampilan siswa dalam menulis naskah drama masih rendah dengan 

perolehan hasil nilai terendah   ,  nilai tertinggi    dan rata-rata     . Hal ini 

diketahui bahwa hasil nilai yang diperoleh siswa masih di bawah nilai KKM, 

pekerjaan dari    siswa kelas VIII D, hanya   siswa yang mencapai nilai KKM. 

Nilai KKM mata pelajaran bahasa Indonesia adalah   .  

Kondisi pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini dilaksanakan di 

SMP N   Kemalang dapat dikatakan belum sepenuhnya memadahi. Hal tersebut 

dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan 

metode ceramah sehingga kreativitas siswa, motivasi siswa, serta keterampilan 

menulis siswa dalam belajar menjadi kurang.  

Berdasarkan wawancara dengan siswa yang bernama Afifah Nur diketahui 

bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan menulis naskah drama dirasa 

sangat sulit dalam menuangkan dan mengembangkan ide/gagasan. Kesulitan 

yang dialami siswa bernama Raka Dwi dalam menulis naskah drama karena 



  
 

 
 

keadaan kelas yang ramai, sehingga kurang konsentrasi dalam menulis. Guru 

masih menggunakan metode ceramah. Hal tersebut daya pikir dan menghambat 

kreativitas siswa dalam mencapai proses kreatif.  

Berdasarkan pengamatan awal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

penyebab kurangnya keterampilan menulis naskah drama karena guru masih 

menggunakan metode ceramah yang membuat siswa mengalami kesulitan dalam 

menuangkan pengalaman imajinatif. Oleh karena itu, diperlukan metode 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan ide, perasaan 

serta pengalaman imajinatif.  

Pembelajaran yang efektif dapat menunjang kegiatan pembelajaran. 

Munculnya masalah yang berhubungan dengan kesulitan yang dihadapi dalam 

pembelajaran menulis naskah, maka perlu menggunakan metode dan media 

gambar berseri dalam pembelajaran menulis naskah drama.  

Guru perlu menerapkan metode dan media pembelajaran menulis yang 

tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Guru dituntut mampu menemukan dan 

memilih metode dan media yang dianggap sesuai materi bertujuan yang ingin 

dicapai.  

Peneliti memilih media gambar berseri sebagai alternatif pemecahan 

masalah dalam pembelajaran menulis naskah drama. Media gambar berseri 

sangat mudah dilakukan dan sangat dinyukai siswa. Di samping itu, media 



  
 

 
 

gambar berseri memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada siswa dalam 

mengasosiasikan dan menginterpretasikan gambar.   

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rina, guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VIII SMP N    Kemalang. Keterampilan menulis naskah 

drama di sekolah ini sudah diajarkan tetapi belum tercapai ketuntasan karena 

guru masih menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik sebagian 

besar kurang aktif dalam pembelajaran di kelas saat pembelajaran hingga 

menimbulkan kebosanan. 

Untuk mengatasi masalah saat di kelas siswa yang kurang 

memperhatikan saat pembelajaran berlangsung, guru perlu menerapkan 

metode pembelajaran secara inovatif, efektif, dan komunikatif dalam materi 

ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, membangun kreativitas 

siswa dalam menulis naskah drama dengan metode Numbered Head Together. 

Metode Numbered Head Together merupakan  variasi diskusi kelompok yang 

bertujuan memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan 

dan jawaban yang paling tepat (Huda,     :    ).   

Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah drama 

menggunakan motode Numbered Head Together. Melalui metode ini 

dirancang pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir secara inovatif, 



  
 

 
 

kreatif, dan komunikatif dengan masalah yang diberikan oleh guru. Kondisi  

ini dapat mengubah siswa menjadi lebih aktif dalam mengembangkan 

pikirannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul  “Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah 

Drama dengan Metode Numbered Head Together dan Media Gambar Berseri 

Pada Kelas VIIID SMP I Kemalang Tahun Pembelajaran          ” 

B. Identifikasi Masalah  

Mencermati latar belakang masalah tersebut, berikut ditemukan 

beberapa masalah yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, 

khususnya dalam menulis teks drama. Berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Rina selaku guru bahasa Indonesia, kemampuan menulis naskah  drama 

siswa kelas VIII D SMP Negeri   Kemalang dipengaruhi beberapa faktor, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Minat siswa kelas VIII D SMP Negeri    Kemalang  sangat kurang 

dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama menjadi 

penyebab kurangnya keberhasilan keterampilan menulis naskah 

drama. 

b. Penggunaan metode dan media pembelajaran menulis teks drama 

yang kurang tepat sehingga membuat materi yang disampaikan 

oleh guru sulit dipahami.  



  
 

 
 

c. Minimnya wadah bagi siswa melatih dan mengasah keterampilan 

siswa dalam menulis naskah drama. 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti 

membatasi masalah agar tidak meluas, sehingga penelitian ini difokuskan  

pada proses hasil dan  peningkatan  keterampilan menulis naskah drama 

melalui metode Numbered Head Together dan media gambar berseri 

siswa kelas VIII D SMP Negeri   Kemalang tahun pembelajaran     .  

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

 . Bagaimana peningkatan kualitas proses menulis naskah drama 

menggunakan  metode Numbered Head Together dan media gambar 

berseri siswa kelas VIII D  SMP N   Kemalang?  

 . Bagaimana peningkatan kualitas hasil menulis nakah drama dengan 

menggunakan metode Numbered Head Together dan media gambar 

berseri siswa kelas VIII D SMP N   Kemalang? 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yaitu:  



  
 

 
 

 . Bertujuan untuk peningkatan kualitas proses menggunakan metode 

Numbered Head Together dan media gambar berseri  siswa kelas VIII 

D SMP N   Kemalang terhadap pembelajaran menulis naskah drama. 

 . Bertujuan untuk peningkatan kualitas hasil  menggunakan metode  

Numbered HeadTogether dan media gambar berseri dalam 

keterampilan menulis naskah drama siswa kelas VIII D SMP N   

Kemalang Semester Genap Tahun Pejaran          .  

F. Manfaat Hasil Penelitian  

 . Manfaat Teoretis  

Sebagai dasar untuk ide-ide inovatif  pembelajaran mata pelajaran 

bahasa Indonesia, serta menerapkan teori atau pengetahuan baru 

mengenai penulisan naskah drama melalui metode Numbered Head 

Together dan media gambar berseri dalam pelajaran, agar keterampilan 

siswa dalam menulis naskah drama dapat mengalami peningkatan.  

 . Manfaat praktis  

a. Manfaat bagi siswa  

 ) Siswa akan lebih seksama dalam mengikuti pembelajaran 

bahasa Indonesia, khususnya tentang menulis teks drama. 

 ) Siswa akan lebih bersemangat dalam belajar melalui 

penggunaan metode dan media pembelajaran, sehingga 

mendorong siswa selalu kreatif untuk membuat sesuatu 

yang baru yang sering didengar. 



  
 

 
 

 ) Siswa secara kreatif dapat menulis naskah drama dengan 

baik dan benar. Hasil pembelajaran lebih efektif bagi siswa 

karena siswa diberikan kesempatan lebih banyak kreatif 

untuk membuat sesuatu yang baru. 

b. Manfaat  bagi guru  

 ) Guru mendapatkan pengetahuan yang lebih konkret 

mengenai penerapan metode dan media pembelajaran  

dalam meningkatkan keterampilan menulis naskah drama. 

 ) Guru dapat mengefektifkan proses mengajar dalam rangka 

meningkatkan keterampilan siswa, khususnya kegiatan 

menulis naskah drama dengan metode Numbered Head 

Together dan media Gambar Berseri. 

c. Manfaat bagi sekolah  

 ) Bagi sekolah, sebagai inovasi dalam memotivasi guru 

melaksanakan pembelajaran menulis naskah drama dengan 

variasi metode dan media yang inovatif dan 

menyenangkan. 

 

 

 



   
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab IV 

disimpulkan bahwa: 

 . Metode Numbered Head Together dan media gambar berseri dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis naskah drama. Hal 

tersebut terlihat berdasarkan dalam peningkatan kinerja guru dan kinerja 

siswa pada pembelajaran naskah drama. 

a. Peningkatan Kinerja Guru  

Pada prasiklus guru mendapatkan skor    dengan nilai   ,      

kategori cukup, siklus I guru mendapatkan skor    dengan nilai   , 

     kategori cukup, dan pada siklus II guru mendapatkan skor    

dengan nilai   ,      kategori cukup. 

b. Peningkatan Kinerja Siswa  

 Kinerja siswa pada siklus I mendapat nilai rata-rata      ,kemudian 

pada siklus II kinerja siswa mengalami peningkatan dengan 

memperoleh nilai rata-rata      . 

 . Metode dan media dapat meningkatkan kualitas hasil  menulis naskah 

drama bagi siswa. Hal tersebut diperoleh dari peningkatan nilai menulis 

naskah drama antarsiklus. Nilai siswa dalam menulis naskah drama dari 

prasiklus ke siklus I mengalami peningkatan menjadi       kemudian 

   



   
 

 
 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan menjadi      . Target pada 

siklus II telah tercapai yaitu     sudah mencapai nilai KKM dan sudah 

melebihi indikator keberhasilan. 

B. Implementasi  

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka 

diketahui bahwa penggunaan metode Numbered Head Together dapat 

meningkatan proses dan hasil pembelajaran menulis naskah drama di kelas 

VIII D SMP N   Kemalang. Adapun implementasi penelitian ini sebagai 

berikut: 

 . Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan proses dan hasil 

pembelajaran tergantung beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi pihak 

guru maupun siswa serta media pembelajaran yang digunakan. Faktor dari 

pihak guru yaitu penggunaan metode dalam pembelajaran. 

Sedangkangkan dari siswa yaitu perhatian, keaktifan dan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

 . Memberikan deskripsi bahwa penerapan metode dan media pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil pembelajaran menulis naskah drama, sehingga 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan guru Bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi untuk 

menggunakan berbagai variasi metode dalam pembelajaran.   

 



   
 

 
 

C. Saran 

 . Siswa 

Siswa lebih menggali potensi dalam dirinya, supaya  perhatian, keaktifan, 

serta minat dan motivasi ketika mengikuti pembelajaran menjadi lebih 

menonjol sehingga  pembelajaran lebih optimal.  

 . Guru 

Bagi guru mapel bahasa Indonesia hendaknya menciptakan suasana 

pembelajaran mengupayakan berbagai variasi metode dan media di dalam 

pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

 . Peneliti  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain yang akan meneliti 

bidang kajian yang sama untuk dapat memilih metode dan media 

pembelajaran menarik dan inovatif yang akan diterapkan dalam 

pembelajaran menulis naskah drama.  
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