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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Drama merupakan bentuk karya sastra yang sangat digemari masyarakat. 

Di samping mudah disesuaikan untuk dimainkan dan dinikmati segala umur, 

drama sangat tinggi nilai pendidikannya. Karena drama merupakan peragaan 

tingkah laku manusia yang mendasar, drama baru dapat disusun dan dipentaskan 

dengan berhasil jika diikuti pengamatan yang teliti, baik oleh penulis maupun para 

pemainnya. 

Bruner (Rahmanto, 1988:89) dalam bukunya Towards a Theory of 

Instruction mengupkapkan bahwa drama, novel, sejarah pada umumnya... disusun 

berdasarkan lawan asas pilihan manusia yang merupakan pemecahan atas satu 

pilihan antara dua kemungkinan yang dihadapinya. Karya-karya itu menurut 

artinya yang terdalam, sebenarnya merupakan “pelajaran” tentang sebab-akibat 

pilihan manusia. Karena isinya yang menarik dan dekatnya dengan kehidupan, 

karya-karya itu dapat dijadikan ungkapan untuk menyoroti dilema budaya, 

termasuk aspirasinya, konflik dan bahkan teror-terornya ... sampai pada taraf 

tertentu kita telah mengintelektualkan dan mendisiplinkan fakta-fakta sejarah 

maupun mitos. Maka dalam menyusun rencana pelajaran hendaknya kita 

memikirkan  cara yang dapat  memberikan wawasan tentang sifat dan keadaan 

manusia yang sebenarnya satu sama lain berbeda. Dramatisasi merupakan suatu 

cara yang baik untuk menyampaikan hal itu. Cara ini perlu digarap secara serius 
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karena dapat menimbulkan gerak hati yang kuat untuk mengungkap keadaan 

manusia yang sebenarnya, sehingga “pelajaran” seakan merupakan drama tentang 

kehidupan manusia. 

Sebagaisuatu genre sastra, drama memunyai kekhususan dibanding genre 

puisi ataupun genre prosa. Kesan dan kesadaran terhadap drama lebih difokuskan 

kepada bentuk karya yang bereaksi langsung secara konkret. Kekhususan drama 

disebabkan tujuan drama ditulis pengarangnya tidak hanya berhenti sampai pada 

tahap pembeberan peristiwa untuk dinikmati secara artistik imajinatif oleh para 

pembacanya, namun mesti diteruskan untuk kemungkinan dapat dipertontonkan 

dalam suatu penampilan gerak dan perilaku konkret yang dapat disaksikan. 

Kekhususan inilah yang kemudian menyebabkan pengertian drama sebagai 

suatu genre sastra lebih berorientasi kepada seni pertunjukan, dibandingkan 

sebagai genre sastra. Ketimpangan ini seyogianya diperkecil dengan berusaha 

memahami secara benar dengan menempatkan proporsi drama sebagai sebagai 

suatu karya yang memunyai dua dimensi, yaitu sebagai seni sastra dan sebagai 

seni lakon, seni peran, atau seni pertunjukan. 

Sebagai sebuah karya yang memunyai dua dimensi, pemantasan dianggap 

sebagai penafsiran lain dari penafsiran yang telah ada. Dengan kata lain, 

penafsiran itu memberikan kepada drama sebuah penafsiran kedua. Maksud 

pernyataan tersebut adalah pementasan baru dimungkinkan terjadi jika teks drama 

telah ditelaah dan ditafsirkan oleh sutradara dan para pemain untuk kepentingan 

suatu seni peran. Sesuatu yang terjadi di atas panggung tidak termasuk kepada 

teori drama sebagai genre sastra, melainkan kepada ilmu drama sebagai seni 
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pertunjukan. Dengan demikian, hasil pemahaman sutradara dan pemain yang 

kemudian menjadi seni pertunjukan dari suatu teks drama memberikan 

pemahaman lain bagi peneliti atau bagi pengkaji teks drama. Maka, bukan 

sebaliknyalah yang harus terjadi, yaitu menempatkan hasil pemahaman sutradara 

dan para pemain dalam seni pertunjukan sebagai dasar untuk memahami teks 

drama dari sudut dimensi sastra.     

Sebagai akibat dari karakteristik khusus pada drama, pertanyaan khusus 

terhadap drama dapat saja muncul. Misalnya, unsur manakah yang lebih penting 

dari drama, dimensi sastranya atau dimensi pertunjukannya? Untuk menjawab 

pertanyaan ini tidaklah mudah. Di samping harus dilihat dari sisi kepentingan 

mana menjawabnya, juga harus disadari bahwa hakikat kedua dimensi tersebut 

tidaklah saling berlawanan, melainkan sebagai suatu kesatuan yang melekat. Oleh 

karena itu, yang harus dipertanyakan bukanlah unsur mana yang lebih penting, 

melainkan bagaimanakah unsur yang satu melengkapi unsur yang lainnya. Secara 

sederhana, tidak mungkin sebuah pementasan terjadi jika teks drama tidak ditulis. 

Sebaliknya, drama sebagai teks telah dapat dipahami meskipun pembaca tidak 

menyaksikan pementasan dari teks drama yang dibacanya. Meskipun demikian, 

tidaklah dapat disimpulkan bahwa unsur pementasan sebagai unsur yang muncul 

kemudian. Untuk mendapatkan pemahaman dan kenikmatan yang menyeluruh, 

seharusnya memang di samping membaca teks drama juga menyaksikan 

pementasan teks drama tersebut.   

Drama bukan hanya pemaparan atau diskusi tentang peristiwa kehidupan 

yang nyata; drama sebenarnya lebih merupakan “penciptaan kembali” kehidupan 
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nyata yang memanfaatkan unsur-unsur aktivitas nyata. Bahasa merupakan unsur 

utama dalam drama yang membutuhkan unsur lain seperti gerak, posisi, isyarat, 

dan ekspresi wajah. Bahasa dalam drama bukan sekadar untuk menyampaikan 

pesan lisan tetapi membutuhkan aspek lain seperti lagu kalimat, lafal, volume 

suara, dan tekanan yang perlu dipertimbangkan agar dapat menyampaikan pesan 

dengan sempurna. 

Salah satu tujuan utama dalam mempelajari drama adalah untuk 

memahami bagaimana suatu tokoh harus diperankan dengan sebaik-baiknya 

dalam suatu pementasan. Untuk mempelajari suatu pementasan ini memang tidak 

selalu mudah, terutama bagi siswa yang sama sekali belum mengenal pelik-pelik 

keadaan suatu pentas drama. Untuk itu, seorang guru bertanggung jawab untuk 

memperkenalkan peserta didik pada kondisi pementasan drama. Dalam beberapa 

hal, lingkungan siswa sehari-hari, misalnya televisi, sandiwara, dan film dapat 

dimanfaatkan untuk membantu menyampaikan pengalaman pementasan yang 

nyata. Di samping itu, guru hendaknya dapat memberikan gambaran tentang 

proses dramatisasi yang lebih lengkap daripada pengetahuan yang dimiliki 

siswanya berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. 

Dalam proses pembelajaran di sekolah, disadari atau tidak, guru dapat 

menanamkan sikap atau karakter tertentu kepada para peserta didik. Misalnya, 

peserta didik yang menerima perlakuan yang tidak mengenakkan dari guru, dapat 

menimbulkan rasa benci dari anak tersebut dan perlahan-lahan akan mengalihkan 

sikap negatif itu bukan hanya kepada gurunya, melainkan juga kepada mata 
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pelajaran yang diasuhnya. Untuk mengembalikan pada sikap positif bukanlah 

pekerjaan yang mudah. 

Pembelajaran afektif dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya 

mencapai hasil belajar yang diharapkan bilamana guru memerhatikan beberapa 

hal berikut. 

1. Sikap dan nilai tidak hanya diperoleh dari proses pembelajaran langsung, 

akan tetapi sering diperoleh melalui proses identifikasi dari orang lain. 

2. Sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan. 

3. Nilai-nilai yang ada pada diri individu dipengaruhi oleh standar perilaku 

kelompok. 

4. Bagaimana para siswa menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi 

akan memberi dampak dan pengaruh terhadap proses belajar afektif. 

5. Dalam banyak kesempatan, nilai-nilai yang penting diperoleh pada masa 

anak-anak akan tetap melekat sepanjang hayat. 

6. Proses belajar di sekolah dan kesehatan mental memiliki hubungan erat. 

7. Model interaksi guru dan siswa yang positif dalam proses pembalajaran di 

kelas dapat memberikan kontribusi bagi tumbuhnya sikap positif di kalangan 

siswa. 

8. Para siswa dapat dibantu agar lebih matang dengan cara memberikan 

dorongan bagi mereka untuk lebih mengenal dan memahami sikap, peranan 

serta emosi (Aunurrahman, 2009:135).  

Nurgiyantoro (2009:321-322) mengemukakan bahwa karya sastra 

senantiasa menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat luhur 
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kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat manusia. Sifat-sifat luhur 

kemanusiaan tersebut pada hakikatnya bersifat universal. Artinya, sifat-sifat itu 

dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh manusia sejagat. Ia tidak hanya bersifat 

kesebangsaan, apalagi keseorangan, walau memang terdapat ajaran moral-

kesusilaan yang hanya berlaku dan diyakini oleh kelompok tertentu.   

Melalui pembelajaran drama, peserta dapat mengungkapkan pengalaman 

hidupnya serta dapat menggali dan mengungkapkan nilai-nilai afektif yang 

dimilikinya. Keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran 

drama memiliki intensitas keaktifan yang tinggi. Dalam keadaan ini, peserta didik 

tidak hanya sekadar aktif mendengar, mengamati, dan mengikuti, akan tetapi 

terlibat langsung dalam melaksanakan suatu percobaan, peragaan, dan 

mendemonstrasikan sesuatu.  

Dengan keterlibatan langsung ini berarti peserta didik aktif mengalami dan 

melakukan proses belajar sendiri. Sejumlah hasil penelitian membuktikan lebih 

dari 60% sesuatu yang diperoleh dari kegiatan belajar didapatkan dari keterlibatan 

langsung. Edgar Dale, dalam penggolongan pengalaman belajarnya yang 

dituangkan di dalam kerucut pengalaman belajar mengemukakan bahwa belajar 

yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung (Aunurrahman, 

2009:121).   

Pembelajaran menulis naskah drama dan pemeranannya, berdasarkan 

pengalaman penulis, termasuk pembelajaran yang sulit dikuasai oleh para peserta 

didik dan oleh karenanya materi tersebut sering dilewatkan dan tidak disampaikan 

kepada peserta didik. Hal tersebut bukan hanya terjadi karena faktor penguasaan 



7 
 

 

guru terhadap materi tersebut yang masih rendah, melainkan juga karena 

kekurangtepatan dalam memilih dan menentukan model pembelajaran. Hal inilah 

yang antara lain menjadi dasar pentingnya mencari solusi dari permasalahan 

tersebut.  

Penelitian tentang pembelajaran menulis naskah drama dengan model 

konsiderasi sebagai salah satu strategi pembelajaran afektif  menurut hemat 

penulis belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis akan mencoba meneliti 

penggunaan model tersebut dalam pembelajaran menulis naskah drama dan 

pemeranannya karena dalam pelajaran bahasa Indonesia, drama sebagai “tiruan 

realitas” dipandang cocok sebagai pengekspresian nilai-nilai karakter. 

Berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang berkenaan dengan topik 

yang akan dikaji dan menjadi bahan pertimbangan penelitian ini. 

Sukardi (2006) dalam tesisnya yang berjudul Pembelajaran Menulis 

Resensi dan Teks Drama di Sekolah Menengah Atasdikemukakan temuan 

penelitian di lapangan antara lain: (1) Secara umum, pembelajaran menulis resensi 

dan teks drama dengan pendekatan apresiasi drama bisa dikatakan berhasil. Hal 

ini dapat ditunjukkan dari: perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru 

bahasa dan sastra Indonesia telah terprogram; pelaksanaan pembelajaran menulis 

resensi dan teks drama berjalan sesuai dengan rencana; materi ajar yang akan 

disampaikan kepada siswa di kelas telah dikuasai oleh guru; strategi mengajar 

cukup kondusif; peran serta siswa dalam proses pembelajaran aktif dan 

komunikatif; dan hasil yang dicapai dapat mengantarkan siswa menguasai 

kemampuan berbahasa. (2) Pelaksanaan pembelajaran menulis resensi dan teks 
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drama dengan pendekatan apresiasi drama dilakukan dengan cara: menceritakan 

ringkasan isi drama, menganalisis unsur-unsur intrinsik drama, menulis resensi 

drama, dan menulis naskah drama; (3) Kemampuan berbahasa siswa diperoleh 

dengan mengintegrasikan keempat keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis); (4) Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, 

antara lain: naskah drama yang durasi waktunya kurang dari 45 menit sulit 

didapat; untuk persiapan pementasan drama butuh waktu, tenaga, dan pikiran 

ekstra; tidak semua guru bahasa Indonesia memiliki kemampuan mementaskan 

drama; (5) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: 

para siswa diminta menulis teks drama dengan berpijak pada drama yang telah 

dibahas tetapi durasi waktunya dikurangi; sekolah mempersiapkan sarana dan 

prasarana, serta memberikan pelajaran ekstrakurikuler untuk pembinaan teater, 

mengikutsertakan guru bahasa dan sastra Indonesia dalam kegiatan penataran atau 

workshop dan In House Training (IHT) tentang drama.  

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, disarankan agar guru bahasa 

Indonesia SMA untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme keguruannya 

sehingga mampu menyampaikan seluruh materi ajar yang terdapat dalam silabus 

dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya kepada kepala 

sekolah diharapkan dapat membenahi kultur sekolah untuk menciptakan iklim 

kerja yang sejuk dan damai antara kepala sekolah dan guru khususnya guru 

bahasa dan sastra Indonesia sehingga tercipta pembelajaran bahasa yang kondusif. 

Utami, dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Teks Drama Jawa dengan Media Kaset pada Siswa SMP Negeri 3 
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Bawang Banjarnegara membuktikan bahwa dengan menggunakan media kaset, 

keterampilan menulis siswa meningkat. Selain itu, penggunaan media kaset dalam 

pembelajaran menulis, menurut penelitian ini terbukti telah mengubah perilaku 

siswa menjadi lebih semangat, senang dan termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran menulis teks drama. 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah media yang 

digunakan. Penelitian Utami menggunakan media kaset dalam pembelajarannya, 

sedangkan penelitian ini dalam proses pembelajarannya hanya memberikan 

contoh teks drama yang sudah jadi sebagai media melalui pendekatan kontekstual 

komponen pemodelan. Adapun persamaan antara kedua penelitian ini terletak 

pada subjek penelitian dan jenis penelitian. Subjek penelitian ini adalah 

keterampilan menulis teks drama dan jenis penelitiannya, yaitu penelitian 

tindakan kelas. 

Bagiyo (2004), dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Drama dengan Teknik Modeling pada Siswa Kelas IV 

D SD PL Bernadus Semarang 2004, membuktikan adanya peningkatan 

keterampilan menulis teks drama siswa kelas IV SD PL Bernadus Semarang. Hal 

ini terjadi setelah siswa melakukan pembelajaran menulis teks drama dengan 

teknik pemodelan. Besarnya peningkatan keterampilan menulis teks drama dapat 

dilihat dari nilai rata-rata hasil tes siklus I dan siklus II. Pada siklus I siswa 

mencapai kategori cukup dengan nilai rata-rata 64,48% sedangkan pada siklus II 

keterampilan menulis teks drama siswa meningkat dengan nilai rata-rata 73,6%. 
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Muyassaroh (2007), dalam penelitian tindakan kelas yang berjudul 

Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Drama Dengan Pendekatan Kontekstual 

Komponen Pemodelan Pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 mengemukakan 

bahwa pembelajaran menulis teks drama dengan menggunakan teks drama 

sebagai model dalam pembelajaran melalui pendekatan kontekstual komponen 

pemodelan mengalami peningkatan. Hasil data daritesprasiklusmenunjukkanskor 

rata-rata kelassebesar 54,2danpadasiklus I rata-rata kelassebesar 56,3. Hal 

iniberartimenunjukkanadapeningkatansebesar 4,1%. Padasiklus II 

menghasilkanskor rata-rata kelassebesar 65. Hal 

inimenunjukkanadanyapeningkatandarisiklus I kesiklus II sebesar 14,7%. 

Jadipeningkatandariprasiklussampaisiklus II sebesar 19,4%. 

ArifRahman Hakim (2006), dalam penelitiannya yang berjudul Model 

Pembelajaran Menulis Naskah Drama dengan Menggunakan Media Drama 

Komedi “Extravaganza”mengemukakan bahwa berdasarkan data hasil tes, 

diperoleh rata-rata nilai pretes sebesar 5,57 danrata-rata nilai postes sebasar 7,06. 

Dari data tersebut, penulis dapat mengetahuipeningkatan sebesar 1,49 dalam hal 

kemampuan siswa dalam menulis naskah dramasetelah proses pembelajaran 

menulis naskah drama dengan menggunakan mediadrama komedi 

“Extravaganza”. 

Hipotesis yang diajukandalampenelitianiniadalahterdapatperbedaan 

yangsignifikanpadapenggunaan media drama komedi “Extravaganza” 

dalampembelajaranmenulisnaskah drama.Berdasarkanpenghitunganuji t, diperoleh 

thitungsebesar 11,30dan t tabeldengantingkatkepercayaan 95% 
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denganderajatkebebasandb= 29 sebesar 1,70. Hal iniberarti t hitung (11,30) > t 

tabel (1,70).Dengandemikian, hipotesis yang 

penulisajukandinyatakanditerima.Dengan katalainpenggunaan media drama 

komedi “Extravaganza” dalampembelajaranmenulisnaskah drama yang 

penulisujicobakanterbuktiefektifdalammeningkatkankemampuansiswadalammenu

lisnaskah drama. 

 
1.2 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah penelitian. Hal 

ini bertujuan agar ada kejelasan jangkauan dan kemudahan dalam penelitian yang 

dilakukan.  

Pembatasan pertama, sebagaimanadikemukakan di atas,drama merupakan 

karya sastra yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sastra dan dimensi 

pementasan atau pertunjukan. Dalam penelitian ini, eksperimen yang dilakukan 

terbatas pada dimensi sastra dalam drama, yaitu pembelajaran menulis naskah 

drama dengan model konsiderasi. Sementara itu, aspek pementasan atau 

pertunjukan dilakukan hanya untuk mengetahui keefektifan drama sebagai media 

pengekspresian nilai-nilai karakter.  

Pembatasan kedua, nilai-nilai karakter yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini antara lain (1) toleransi, yaitu sikap dan  tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya; (2) jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan; (3) peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu 
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ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan; dan 

(4) tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitan ini, penulis rumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah model pembelajaran konsiderasi lebih efektif dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran menulis naskah drama 

di kelas IX MTs Negeri Pagedangan Kabupaten Tangerang? 

2. Apakah penerapan model konsiderasi dapat meningkatkan kemampuan 

menulis naskah drama siswa kelas IX MTs Negeri Pagedangan Kabupaten 

Tangerang? 

3. Apakah pemeranan naskah drama cukup efektif sebagai pengekspresian nilai-

nilai karakter? 

4. Bagaimana proses pembelajaran model konsiderasi diterapkan dalam 

pembelajaran menulis naskah drama? 

 
1.4 Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki dua kelompok tujuan, yakni tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui data empiris 

tentang penerapan model konsiderasi dalam pembelajaran menulis naskah drama 
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dan pemeranannya sebagai media pengekspresian nilai-nilai karakter. Adapun 

tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan keefektifan  model pembelajaran konsiderasi dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran menulis 

naskah drama siswa kelas IX MTs Negeri Pagedangan Kabupaten Tangerang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis naskah drama siswa kelas 

IX MTs Negeri Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan model 

pembelajaran konsiderasi.  

3. Mendeskripsikan keefektifan pemeranan naskah drama sebagai 

pengekpresian nilai-nilai karakter. 

4. Mendeskripsikan bagaimana model konsiderasi diterapkan dalam 

pembelajaran menulis naskah drama. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, manfaat penelitian terbagi atas dua hal, yakni manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

1. ManfaatTeoretis 

Penelitianinidiharapkandapatmenambahwawasansertamemberikankonstrib

usi yang sangatbesarbagiduniapendidikan, khususnyadalampengajaranbahasa 

Indonesia terutamadalamupayameningkatkanketerampilanmenulisnaskah drama 

dan pemeranannya sebagaisalahsatuketerampilanberbahasa dan apresiasisastra.  

Selainitu, penelitianinidiharapkandapatmemberikansumbanganpemikiran 

bagi para pengajar dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis naskah 

drama dan pemeranannya dengan efektif. Dari penelitian ini juga diharapkan 
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dapat menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar peserta didik dalam 

meningkatkan keterampilan menulis naskah drama dan pemeranannya sebagai 

salah satu media ekspresi nilai-nilai karakter. 

2. ManfaatPraktis 

Dari penelitianini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas 

mengenai signifikansi keefektifan model konsiderasi dalam pembelajaran menulis 

naskah drama dan pemeranannya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

alternatif dalam merencanakan dan menyusun program pembelajaran menulis 

naskah drama dan pemeranannya. 

 
1.6 Asumsi 

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan anggapan dasar sebagai berikut. 

1. Menulis naskah drama merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

sulit dikuasai oleh siswa. 

2. Dalam proses pembelajaran bahasa diperlukan kreativitas pengajar dalam 

memilih dan memadukan beberapa pendekatan, metode, teknik, dan model 

pembelajaran. 

3. Menentukan pendekatan, metode, strategi, teknik, atau model pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik akan menentukan hasil 

pembelajaran yang lebih baik. 

4. Model konsiderasi dapat memengaruhi dan meningkatkan kemampuan 

menulis naskah drama siswa. 
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1.7 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan menulis naskah 

drama antara siswa yang menggunakan model pembelajaran konsiderasi 

dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Ha = Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan menulis naskah drama 

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran konsiderasi dengan 

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 
1.8 Definisi Operasional 

Berkut ini dikemukakan beberapa definisi operasional yang berhubungan 

dengan istilah-istilah dalam penelitian ini. 

1. Model mengajar adalah suatu rencana atau pola yang digunakan dalam 

pelaksanaan kurikulum, menyusun materi pengajaran, dan memberi arah 

pembelajaran di kelas ataupun lainnya (Joyce dkk., 2009:1). 

2. Model pembelajarankonsiderasi(the consideration model)merupakansalahsatu 

model strategipembelajaranafektif. Model inidikembangkanoleh Mc. Paul, 

seoranghumanis (Sanjaya, 2009:277). Model 

inimenekankankepadastrategipembelajaran yang 

dapatmembentukkepribadian. Tujuannyaadalah agar 

siswamemilikikepedulianterhadapalamdan orang lain. Kebutuhan yang 

fundamental padamanusiaadalahbergaulsecaraharmonisdengan orang lain, 

salingmemberidanmenerimadenganpenuhcintadankasihsayang. 
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Dengandemikian, 

pembelajaransikappadadasarnyaadalahmembentupesertadidik agar 

dapatmengembangkankemampuanuntukbisahidupbersamasecaraharmonis, 

peduli, danmerasakanapa yang dirasakan orang lain (empati). 

3. MenurutFerdinan Brunetiere dan Balthazar Verhagen (Hasanuddin, 1996:2), 

drama adalahkesenian yang 

melukiskansifatdansikapmanusiadanharusmelahirkankehendakmanusiadenga

nactiondanperilaku. Sedangkanpengertian drama menurut Moulton 

(Hasanuddin 2009:2) adalahhidup yang dilukiskandengangerak, drama 

adalahmenyaksikankehidupanmanusia yang diekspresikansecaralangsung. 

Definisi drama yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah definisi yang 

dikemukakan oleh Astone dan George Savona (Dewojati, 2010:8) yang 

menyatakan bahwa drama merupakan susunan dialog para tokohnya (yang 

disebut dengan haupttext) dan petunjuk pementasan untuk pedoman sutradara 

yang disebut dengan nebentext atau teks samping. Istilah haupttext dan 

nebentext ini pertama kali diperkenalkan oleh Ingarden untuk membedakan 

kerangka utama teks dramatik dan teks arahan panggung. 

4. Menulis naskah drama adalah kegiatan melahirkan pikiran, perasaan, dan 

kehendak kepada orang lain dalam bentuk tulisan dari jelmaan bahasa lisan 

berupa lambang-lambang yang menggambarkan bahasa seseorang, sehingga 

orang dapat memahaminya melalui bentuk naskah drama. Menulisnaskah 

drama di satupihakdanmemerankannaskah di pihaklain, 

merupakanduaaktivitas yang sebenarnyaberbeda. Namun, demi kejelasan, 
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perbedaanaktivitastersebutperluditekanseminimalmungkinkarenakeduanyasali

ngmembutuhkan. 

5. MenurutBadanPenelitiandanPengembanganPusatKurikulumdalamdraftPenge

mbanganPendidikanBudayadanKarakterBangsa (2010:3) 

dijelaskanbahwakarakteradalahwatak, tabiat, akhlak, 

ataukepribadianseseorang yang  

terbentukdarihasilinternalisasiberbagaikebajikan (virtues) yang 

diyakinidandigunakansebagailandasanuntukcarapandang, berpikir, bersikap, 

danbertindak. Kebajikanterdiriatassejumlahnilai, moral, dannorma, 

sepertijujur, beranibertindak, dapatdipercaya, danhormatkepada orang lain. 

6. Yang dimaksud efektif dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan 

menulis naskah drama siswa kelas eksperimen setelah mereka mengikuti 

pembelajaran dengan model konsiderasi.  
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1.9 Paradigma Penelitian 

Penerapan model konsiderasi dalam menulis naskah drama secara sederhana 

dapat dilihat pada bagan berikut. 

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian 
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