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Menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa perlu mendapat perhatian 
yang serius dalam pembelajaran di sekolah. Kemahiran menulis seharusnya sudah 
diterapkan sejak siswa duduk di Sekolah Dasar, hal ini dapat dijadikan sebagai 
fondasi bagi siswa dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti 
SMP maupun SMA bahkan sampai Perguruan Tinggi.  

Dengan mahir menulis, siswa dapat mengembangkan dan menuangkan 
gagasan dan pengalamannya dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah 
cerita dalam bentuk drama. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan 
kemahiran siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta Bintan dalam 
menulis teks drama satu babak. 

Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini berjumlah 67 siswa. Objek 
penelitan adalah teks drama. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes 
menulis teks drama satu babak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.  

Berdasarkan hasil tes menulis dapat diketahui bahwa tingkat kemahiran 
siswa. Diketahui sebanyak 3 siswa (4%) memperoleh nilai sangat baik, sebanyak 
12 siswa (18%) memperoleh nilai baik, terdapat 20 siswa (30%) memperoleh nilai 
cukup, terdapat 20 siswa (30%) memperoleh nilai kurang, dan 12 siswa (18%) 
mendapat nilai sangat kurang. Nilai rata-rata tes kemahiran siswa adalah 57,51.  

Berdasarkan uraian di atas, jika mengacu pada skala penilaian, maka dapat 
disimpulkan nilai rata-rata tersebut berada pada interval 55-69 yang berarti nilai 
tes kemahiran siswa menulis teks drama satu babak berada pada kategori cukup,  
dengan demikian hipotesis peneliti terbukti, yakni “kemahiran menulis teks drama 
satu babak siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta Bintan 
Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 tergolong cukup”. 
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ABSTRACT 

 
Writing as one of the language skills needed serious attention in learning at 

school. Writing skills should have been applied since the students sitting in 
elementary schools, it can be used as a foundation for students to take higher 
education such as junior, high and even high school to university. 

With writing proficiency, students can develop and expressing ideas and 
experiences in a variety of forms, one of which is a story in the form of drama. 

This study aims to describe the proficiency for eighth grade students of 
Bintan Private Junior High School in written text of one-act drama. The population 
at the same sample in this study is 67 students. Research object is the text of the 
drama. The research instrument used the form of text writing test of one-act 
drama. 

This study used a descriptive method. Based on the results of written test can 
be seen that the level of proficiency of students. There were 3 students (4%) got an 
very good value, as many as 12 students (18%) scored good, there were 20 
students (30%) scored enough, there were 20 students (30%) scored less, and 12 
(18%) students scored very less. The average value of student proficiency tests is 
57,51. 

Based on the above, if it refers to the grading scale, it can be concluded that 
the average value is in the interval 55-69 which means the value of students' 
writing proficiency test text one-act drama is in the enough category. 
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1. Pendahuluan 

Menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa perlu mendapat perhatian 
yang serius dalam pembelajaran di sekolah. Kemampuan menulis seharusnya 
sudah diterapkan sejak siswa duduk di Sekolah Dasar, hal ini dapat dijadikan 
sebagai fondasi bagi siswa dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
seperti SMP maupun SMA bahkan sampai Perguruan Tinggi.  

Dengan mahir menulis, siswa dapat mengembangkan dan menuangkan 
gagasan dan pengalamannya dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah 
cerita dalam bentuk drama. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan 
kemahiran siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta Bintan dalam 
menulis teks drama satu babak. 

 
2. Metode Penelitian 

Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini berjumlah 67 siswa. Objek 
penelitan adalah teks drama. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes 
menulis teks drama satu babak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil tes menulis dapat diketahui bahwa tingkat kamhiran 
siswa. Diketahui sebanyak 3 siswa (4%) memperoleh nilai sangat baik, sebanyak 



12 siswa (18%) memperoleh nilai baik, terdapat 20 siswa (30%) memperoleh nilai 
cukup, terdapat 20 siswa (30%) memperoleh nilai kurang, dan 12 siswa (18%) 
mendapat nilai sangat kurang. Nilai rata-rata tes kemahiran siswa adalah 57,51.  

 
4. Simpulan dan Saran 

Peneliti menyimpulkan bahwa kemahiran siswa menulis teks drama satu 
babak berada pada kategori cukup, dengan demikian hipotesis peneliti terbukti, 
yakni “kemahiran menulis teks drama satu babak siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Swasta Bintan Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 
tergolong cukup”. Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti antara lain: (1) 
Siswa diharapkan mampu untuk belajar lebih baik agar kemahiran siswa dalam 
penguasaan menulis naskah dan penguasaan ejaan dan tanda baca lebih baik lagi; 
(2) Siswa diberikan motivasi untuk terbiasa membaca teks/naskah drama. Dengan 
demikian, siswa akan memiliki ide dan gagasan untuk meningkatkan kemahiran 
menulis teks drama. 
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