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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada pembelajaran di sekolah, bahasa Indonesia merupakan salah satu 

mata pelajaran yang dapat dikategorikan penting dalam susunan kurikulum 

pendidikan dari dulu hingga sekarang. Pelajaran bahasa Indonesia dibagi lagi 

menjadi dua kategori, yaitu dari aspek kebahasaan dan sastra yang keduanya 

berkaitan erat. Pada aspek kebahasaan dipelajari tentang teori-teori penerapan 

bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan kalimat, tata 

tulis, cara menulis, dan sebagainya. Berbeda dengan sastra, bahasa Indonesia 

mengenal tentang beragam jenis sastra seperti prosa, menulis  naskah drama, dan 

lainnya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Standar kompetensi mata 

pelajaran bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, 

dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini 

merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi lokal, 

regional, nasional, dan global. 

Salah satu standar kompetensi pada kelas VIII SMP adalah  

mengungkapkan  pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis  kreatif naskah 

drama. Sementara kompetensi dasarnya adalah menulis kreatif naskah drama satu 

babak dengan memperhatikan kaidah penulisan naskah drama. Jadi pada jenjang 

ini menulis naskah drama adalah materi yang di pelajari dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

Mempelajari menulis naskah drama, khususnya menulis merupakan 

bentuk usaha meningkatkan kreatifitas dan produktifitas siswa sehingga siswa 

mampu menghasilkan karya-karya kreatif. Namun, sebelum siswa diminta untuk 
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memproduksi karya kreatif, tentu saja guru harus mampu membangun minat dan 

ketertarikan siswa dalam mempelajari dan menulis karya sastra menulis  naskah 

drama.  

Kegiatan menulis naskah drama merupakan kegiatan yang menuangkan 

pengalaman, imajinasi, citraan terhadap lingkungan atau perasaan dengan  

menggunakan alat pengindraan yang dimiliki.  

Pada kenyataannya banyak sekali siswa yang kesulitan dalam menulis 

naskah drama. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, masih banyak siswa yang 

tidak mampu menulis  naskah drama dengan baik. Mereka kesulitan berimajinasi, 

menuangkan kata menggunakan perasaannya. Hasilnya menulis  naskah drama 

yang mereka buat tidak begitu indah. Siswa kurang termotivasi dalam menulis  

naskah drama. Keterampilan menulis masih belum mereka miliki, apalagi menulis  

naskah drama dengan mencurahkan  imajinasi dan perasaannya menjadi kalimat-

kalimat yang indah penuh makna. 

Permasalahan yang seringkali ditemukan adalah kurangnya minat siswa 

dalam bidang sastra. Tentu saja tidak mengherankan jika siswa kurang tertarik 

dengan pembelajaran sastra yang dipelajari jika guru masih menggunakan metode 

yang kurang interaktif, yaitu ceramah, Materi yang disampaikan cenderung 

membahas mengenai teori penulisan saja, dan bukan bagaimana menulis yang 

sesungguhnya. Bukan hanya itu saja, guru juga cenderung masih menjadi sumber 

belajar yang dominan di kelas, sehingga siswa hanya terfokus pada guru dan 

proses belajar mengajar menjadi tidak interaktif. Hal tersebut tentu saja 

mempengaruhi daya tarik dan efektifitas pembelajaran sastra dan siswa cenderung 

menjadi kurang mandiri. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 2 

Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, ditemukan fakta bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam menulis naskah drama. Hal ini bisa di lihat dari nilai menulis 

naskah drama mereka masih banyak yang belum mencapai KKM. Sekolah 

menentukan KKM sebesar 78. Sementara dari 30 siswa kelas VIII E (siswa laki-

laki 8 dan siswa perempuan 22 ), yang mencapai KKM atau tuntas belajarnya 

sebanyak 16 orang (53,3 %) sisanya sebanyak 14 orang (46,7%) nilai menulis 
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naskah drama masih di bawah KKM. Jadi ketuntasan belajar siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 2 Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sebesar 53,3%. Hal ini masih 

perlu ditingkatkan agar memenuhi KKM yang ditentukan sekolah. 

Penyebab rendahnya nilai siswa dikarenakan siswa belum mampu 

menuangkan ide kreatif yang mereka miliki. Kemampuan siswa belum 

terangsang. Sehingga apa yang mereka hasilkan  belum maksimal. Untuk 

membantu siswa menuangkan ide-ide kreatif tersebut di butuhkan media  yang 

tepat dalam proses pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk membantu siswa dalam menulis  naskah drama adalah 

menggunakan media video Opera Van Java.  

Opera Van Java (disingkat OVJ) adalah acara komedi yang ditayangkan 

di Trans7. Ide acaranya adalah pertunjukkan wayang orang versi modern. Lakon-

lakon yang dimainkan biasanya tentang cerita rakyat Indonesia yang dimodifikasi, 

cerita tentang karier seseorang yang terkenal, cerita rekaan, cerita hantu, cerita 

dari negara lain, atau cerita dari hal-hal yang sedang populer. 

Keunikan OVJ adalah lawakan dilakukan dengan improvisasi dan 

mengandalkan panduan dalang, namun selalu berantakan karena para pelawak 

pasti melenceng dari garis besar yang dibacakan dalang. Kalau sudah seperti itu, 

sang dalang sendiri akan turun tangan dengan perasaan kesal karena diabaikan. Ia 

akhirnya ikut naik ke panggung dan mengawasi cerita, seringkali ikut campur atau 

bahkan malah dipermainkan. 

Berdasarkan kriteria dari Opera Van Java penulis berharap siswa dapat 

belajar menulis naskah drama dari melihat video tersebut. Cerita yang di bawakan 

adalah cerita yang menarik dan  inovatif, sehingga dapat meningkatkan minat 

siswa dalam menulis naskah drama. 

Pada penelitian terdahulu ada juga yang mengadakan penelitian dengan 

judul: Peningkatan Kemampuan Menulis Kreatif Naskah Drama Dengan 

Menggunakan Media Video Opera Van Java Untuk Siswa Kelas VIII-F SMP 

Negeri 1 Diwek Jombang. Penelitian ini dilakukan oleh Nana Fibri Yani dari 

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, pada tahun 2013.  Hasil 

penelitiannya,  setelah diberi  tindakan  dengan  menggunakan  media  video 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komedi
https://id.wikipedia.org/wiki/Trans7
https://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_orang
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerita_rakyat_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hantu
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Opera Van Java pada siklus  I, rata-rata kemampuan  siswa  dalam menulis  

naskah drama mengalami  peningkatan.  Rata-rata  siswa  kelas VIII-F pada 

prasiklus  sebesar 65,5 %. Setelah  diberi  tindakan  mengalami  peningkatan  skor 

menjadi  72,2 %; dan pada siklus  II mengalami  peningkatan  kembali  hingga  

mencapai  skor 85,2 %. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong dan berminat 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keaktifan dan 

Kemampuan Menulis  Naskah Drama Dengan Media Video Opera Van Java 

Untuk Siswa Kelas VIII E SMP Negeri  2 Pracimantoro Kabupaten Wonogiri”. 

Dengan menggunakan  Media Video Opera Van Java diduga siswa akan lebih 

aktif, penguasaan siswa terhadap materi menulis  naskah drama  akan meningkat, 

dan lebih banyak siswa yang dapat mencapai ketuntasan belajar. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut. 

1. Apakah  Video Opera Van Java  dapat meningkatkan keaktifan belajar menulis 

Naskah Drama? 

2. Apakah Video Opera Van Java  dapat meningkatkan kemampuan belajar 

menulis naskah drama? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah seperti di bawah ini. 

1. Mengetahui peningkatan  keaktifan belajar menulis naskah drama dengan 

menggunakan media Video Opera Van Java. 

2. Mengetahui peningkatan kemampuan  belajar menulis naskah drama dengan 

menggunakan media Video Opera Van Java. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat bagi Siswa 

a. Menarik minat dalam pembelajaran menulis naskah drama. 

b. Media pembelajaran Video Opera Van Java sebagai sumber belajar yang 

diharapkan dapat mempermudah mempelajari materi menulis naskah drama. 

c. Siswa mampu belajar secara mandiri, efektif, dan terarah. 

d. Siswa mampu lebih kreatif dengan menghasilkan produk naskah drama. 

2. Manfaat bagi Guru 

a. Membantu guru untuk membangkitkan minat siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis naskah drama. 

b. Diharapkan mampu menginspirasi guru untuk membuat media pembelajaran 

yang lebih kreatif dan interaktif. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam membuat media 

pembelajaran yang lebih inovatif untuk pembelajaran bahasa 

Indonesia,khususnya menulis naskah drama. 

b. Menambah kreatifitas untuk membuat desain dan produk media 

pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan produktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


