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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran bahasa Indonesia diajarkan kepada siswa mulai dari 

Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)  bahkan di 

universitas juga diberikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran 

bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dikuasai 

oleh siswa. Tetapi,  masih banyak siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang kesulitan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia.  

Pembelajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran bahasa 

Indonesia. Pembelajaran sastradapat menumbuh kembangkan akal budi 

peserta didik melalui kegiatan pengalaman bersastra yang berupa apresiasi 

sastra, ekspresi sastra, dan kegiatan telaah sastra, sehingga tumbuh suatu 

kemampuan untuk menghargai sastra sebagai sesuatu yang bermakna bagi 

kehidupan. Ruang lingkup pembelajaran sastra Indonesia mencakup 

komponen-komponen kemampuan bersastra, yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: berbicara, menyimak, menulis, dan membaca.  

Menulis menulis kreatif naskah drama satu babak termuat dalam 

Standar Kompetensi (SK): Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui 

kegiatan menuliskreatif naskah drama, dan termuat dalam Kompetensi Dasar: 

menulis kreatif naskah drama satu babak dengan memperhatikan kaidah 

penulisan naskah drama (BSNP, 2006).  Menulis kreatif naskah drama satu 
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babak sangat penting untuk dikuasi oleh peserta didik karena dapat 

mengembangkan imajinasi peserta didik. 

Penelitian ini berlatar belakang masih rendahnya kemampuan 

menulis kreatif naskah drama satu babak siswa kelas VIII RKBI SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Kompetensi menulis 

kreatif naskah drama satu babak siswa kelas VIII RKBI SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta adalah 68. Jumlah siswa kelas VIII RKBI SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2012/2013sebanyak 22. Sisa yang 

mendapatkan nilai di bawah 68 sebanyak 13 siswa atau 59,09% dan yang 

mendapatkan nilai yang berkategorikan baik di atas 68 sebanyak 9 siswa atau 

40,01%. 

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada faktor-

faktor penghambat pembelajaran menulis kreatif naskah drama satu babak 

siswa kelas VIII RKBI SMP Muhammdiyah 7 Surakarta tahun ajaran 

2012/2013. Hambatan yang pertama berasal dari siswa itu sendiri. Siswa 

kurang berminat pada pembelajaran menulis kreatif naskah drama satu babak. 

Mereka kurang tertarik, merasa kesulitan dalam menuangkan gagasan atau ide 

ke dalam larik-larik naskah drama, kurang memiliki perbendaharaan kata yang 

memadai, kurang dapat memilih kata-kata dengan tepat serta kurang 

memahami bagaimana merangkaikan kata-kata ke dalam naskah drama.  
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Hambatan yang ke dua berasal dari guru. Guru kurang dapat 

memotivasi siswa untuk lebih menyenangi pembelajaran menulis kreatif 

naskah drama satu babak. Selain itu metode yang digunakan guru kurang 

variatif, sehingga membosankan bagi siswa. Pembelajaran menulis kreatif 

naskah drama satu babak masih bertumpu pada pembelajaran klasik 

konvensional dengan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang 

belum mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir produktif. Sebagai guru 

hendaknya pandai dalam memilih metode, teknik maupun model 

pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Kurangnya keaktifan dalam belajar menulis kreatif naskah drama 

satu babak disebabkan karena pembelajaran yang kurang efektif. Pembelajaran 

yang kurang efektif dibuktikan bahwa guru yang kurang kreatif ketika 

menyajikan materi, dan terlalu cenderung ceramah pada saat menyampaikan 

materi menulis kreatif naskah drama. Pembelajaran menulis kreatif naskah 

drama yang kurang efektif menimbulkan dampak negatif untuk siswa yaitu 

siswa tidak aktif ketika pembelajaran menulis kreatif naskah drama, semua ini 

dikarenakan pembelajaran yang monoton. Seharusnya dalam menjelaskan 

materi menulis kreatif naskah drama guru menggunakan media pembelajaran 

dan tidak hanya menggunakan metode ceramah  tujuannya agar siswa mampu 

menangkap materi yang disampaikan guru. Permasalahan di atas, 

menyebabkan banyak siswa yang belum mencapai KKM. 



4 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti perlu memberi 

solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa kelas VIII RKBI 

SMP Muhammdiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Solusi dengan cara, 

penggunakan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan dan minat 

siswa dalam pembelajaran menulis kreatif naskah drama satu babak. Salah 

satu keunggulan media audiovisual yaitu guru dapat menyuguhkan 

pengalaman-pengalaman yang kongkrit kepada siswa yang sangat sulit jika 

materi tersebut diceritakan (Sufanti, 2010:88). Secara otomatis siswa 

memperoleh motivasi, inspirasi, imajinasi, dan bank kata untuk 

membuatnaskah drama. Audiovisual dapat menimbulkan kreativitas dan 

imajinasi siswa yang beragam dalam pembelajaran menulis kreatif naskah 

drama satu babak. Peneliti menggunakan media audiovisual berbentuk film 

bersuara. Film tersebut bertemakan persahabatan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Kreatif Naskah 

Drama Satu Babak dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas VIII RKBI 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2012/2013”. 
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B. Perumusan Masalah 

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu 

perumusan masalah. Perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis 

kreatif naskah drama satu babak dengan media audiovisual pada siswa 

kelas VIII RKBI SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 

2012/2013? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis kreatif naskah drama satu 

babak dengan media audiovisual pada siswa kelas VIII RKBI SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2012/2013? 

C. TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis kreatif naskah 

drama satu babak dengan media audiovisual pada siswa kelas VIII RKBI 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 

2. Meningkatkan kemampuan menulis kreatif naskah drama satu babak 

dengan media audiovisual pada siswa kelas VIII RKBI SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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b. Penelitian ini dapat memberikan konstribusi yang bersifat teoretis bagi 

semua pihak yang berada di ruang lingkup pendidikan, terutama pada 

pembelajaran menulis kreatif naskah drama satu babak. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini mampu meningkatkan kemampuan 

menulis kreatif naskah drama satu babak siswa agar lebih baik 

dibandingkan sebelumnya. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan menambah 

pengetahuan guru dalam upaya meningkatkan serta mengembangkan 

kemampuan menulis kreatif naskah drama satu babak di sekolah. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini untuk memambah ilmu peneliti 

khususnya menulis kreatif naskah drama satu babak dengan 

mengguanakan media audiovisual pada peserta didik. 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.  Manfaat Teoretis
	2.  Manfaat Praktis

