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ABSTRAK 

Depi Indria Sari. 120388201022. 2016. Pengaruh Strategi Pembelajaran Think, 

Talk, Write Terhadap Kemahiran Menulis Teks Drama Siswa Kelas XI Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Program 

Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Pembimbing (1) Dra. Hj. 

Isnaini Leo Shanty, M.Pd., Pembimbing (2) Wahyu Indrayatti, M.Pd. 

Kata Kunci: Pengaruh, Strategi Pembelajaran Think, Talk, Write, 

Kemahiran Menulis, Teks Drama. 

Penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa nilai 

menulis siswa masih di bawah KKM dan masih belum mahir menulis teks drama. 

Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah kemahiran menulis teks drama siswa 

sebelum, sesudah, dan adakah pengaruh diterapkannya strategi pembelajaran 

Think, Talk, Write? Tujuannya untuk mengkaji kemahiran siswa dalam menulis 

teks drama dengan menerapkan strategi pembelajaran Think, Talk, Write terhadap 

siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 

2015/2016. Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Neger 1 Bintan 

yang beralamat di Jalan Korindo Sei Lekop, Bintan Timur. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan 

Tahun Pelajaran 2015/2016 berjumlah 349 siswa, dengan sampel 36 siswa yang 

diambil menggunakan teknik purposive sampling. Objek penelitiannya adalah 

kemahiran menulis teks drama. Penilaian kemahiran menulis teks drama siswa 

melalui beberapa aspek, yaitu: (1) kelengkapan unsur-unsur drama, (2) kesesuaian 

struktur teks, (3) ketepatan penggunaan EYD. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, yaitu eksperimen. Hasil tes kemahiran menulis teks drama pretest dan 

posttest siswa terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 diketahui 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 bernilai 11, 64 sedangkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,030 dengan batas 

signifikannya 5%. Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Depi Indria Sari. 2016. The Influence of Learning Strategies Think, Talk, Write to 

Writing Skills of  Drama Text Student XI Class Senior High School One Bintan 

the year of the educated is 2015/2016. Essay. The Program of Study Language 

and Literature Of Indonesian. Faculty of Teacher Training and Education. The 

Maritime University of Raja Ali Haji. Advisor (1) Dra. Hj. Isnaini Leo Shanty, 

M.Pd., and Advisor (2) Wahyu Indrayatti, M.Pd. 

Keywords : The Influence, Learning Strategies of  Think, Talk, Write, writing 

skills, Text of Drama. 

This study based on the result of observation and interview that the ratting from student 

write still under KKM and don’t have a skillful write the text of drama. The purpose of 

study is reviewing skill the student in the writing skills of drama text and 

reviewing there or not the influence from Learning Strategies Think, Talk, Write 

that researcher used for student XI Class In The High School One Bintan the year 

of the educated is 2015/2016. Location the study in the high school one Bintan at 

Korindo Street of Sei Lekop, Bintan Timur. The subject from this study is student 

from XI Class of high school one Bintan with the amount of population is 349 

student and researcher choosing the sample is 36 student with purposive sampling 

technic. Object from this study is writing skills of drama text. There are three 

assessment of aspect for this test, that is (1) The Completeness elements of drama, 

(2) the suitability of the structure of the text content, and (3) the correct using 

from EYD. This study is quantitative study, that is experiment method.  There are 

significant of different result from pretest and posttest write the text of drama. 

Based on calculation is known  thitung 11, 64 while ttabel 2,030 with the 

signification of limits is 5%. The conclution from the study is Ho has been 

rejected and Ha has been accepted. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

 

Karya sastra merupakan hasil dari kegiatan kreatif seseorang dengan cara 

menuangkan pikiran dan imajinasinya dalam bersastra. Orang yang melakukan 

kegiatan kreatif tersebut serta menciptakan sebuah karya sastra disebut dengan 

sastrawan. Karya sastra yang bernilai seni adalah karya sastra yang bersifat 

imajinatif dan kreatif. Dengan kata lain, sebuah karya sastra yang bernilai seni 

adalah karya sastra yang berkualitas. Tidak hanya memiliki kualitas yang baik, 

tetapi karya sastra bernilai seni tersebut dapat diterima oleh kalangan masyarakat. 

Sebagai salah satu contoh hasil karya sastra yang sampai saat ini masih 

berkembang yakni drama. 

Drama merupakan sebuah karya sastra yang memiliki kekhasan tersendiri 

dibanding dengan karya sastra lainnya. Di dalam sebuah drama tidak hanya dalam 

bentuk tulisan yang dibuat untuk sebatas dibaca saja. Tetapi, di dalam drama juga 

terdapat perbuatan yang akan dilakukan oleh pemeran tokoh berdasarkan skenario  

tertulis di dalam sebuah drama. Ada nilai estetika yang tertuang sebagai tindakan 

yang mendukung imajinasi penikmat karya sastra. Gerak tubuh tokoh yang 

digambarkan dalam drama kemudian akan diperankan oleh para pelakon drama. 

Kegiatan inilah yang membuat seolah-olah adanya kehidupan di dalam drama. 

Kegiatan ini juga disebut dengan drama sebagai hiburan. Disebut demikian, 

karena penampilan tokoh-tokohnya serta gambaran jalan ceritanya bertujuan 

untuk dipertontonkan dan disaksikan oleh banyak orang. 

 



 

 

Penyajian di dalam sebuah drama berbeda dengan karya sastra lainnya. 

Umumnya karya sastra selain drama, seperti cerpen dan novel hanya melibatkan 

menampilkan tokoh-tokohnya dengan memadukan latar dan situasi cerita dalam 

bentuk narasi. Sedangkan drama tidak hanya sebatas narasi, tetapi lebih banyak 

tokoh-tokoh yang berdialog hingga membuat jalan ceritanya akan terlihat semakin 

terasa nyata. 

Sebuah drama ditulis dalam bentuk teks yang di dalamnya terdapat dialog 

antar tokoh dan kemudian dipentaskan. Penulisan teks drama merupakan aspek 

terpenting untuk memudahkan tokoh-tokohnya berperan sesuai dengan isi drama 

tersebut. Di dalam teks drama terdapat narasi dan dialog antar tokoh. Dialog ini 

berperan penting yakni sebagai perwakilan dari penulisnya dalam menyampaikan 

karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita secara mendalam. Seseorang yang menulis 

drama juga memiliki tujuan dalam menulis, sebagai contoh adalah menyatakan 

ide-ide, filosofi, dan kepercayaannya. Oleh sebab itulah drama ditulis dengan 

memilih permasalahan hidup yang penting dan berkesan dalam kehidupan 

manusia. Dalam membuat atau menulis sebuah teks drama memerlukan 

kemahiran menulis yang baik. Seseorang dikatakan mahir menulis teks drama 

apabila ia paham apa makna dari drama tersebut dan jalan pembuatan dari teks 

drama itu sendiri. 

 

 

 

 



 

 

2. Metode Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. “Dalam penelitian 

eksperimen ada perlakuan (treatment), sedangkan dalam penelitian naturalistik 

tidak ada perlakuan. Dengan demikian, metode penelitian eksperimen dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali”. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dengan 

menggunakan design one group pretest-posttest. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hal tersebut hasil dari kemahiran menulis teks drama siswa 

didapatkanlah nilai rata-rata sebelum menerapkan strategi pembelajaran Think, 

Talk, Write yakni siswa yang mendapat kualifikasi baik dengan nilai 72-89 

berjumlah 6 siswa. Siswa yang mendapat kualifikasi sedang dengan nilai 59-

71 berjumlah 19 siswa. Siswa yang mendapat kualifikasi kurang dengn nilai 

34-56 berjumlah 11 siswa. Total skor keseluruhannya ada 289, nilai 

keseluruhan berjumlah 2162, dan rata-ratanya 60,06 dengan kategori sedang. 

Adapun sesudah menerapkan strategi pembelajaran Think, Talk, Write 

memperoleh kualifikasi sangat baik dengan nilai 90-100 berjumlah 19 siswa 

dan siswa yang mendapat kualifikasi baik dengan nilai 72-89 berjumlah 17 

siswa. Adapun jumlah keseluruhan total skornya adalah 377, nilai keseluruhan 



 

 

berjumlah 3141 dan rata-ratanya adalah 87,25 yang artinya mendapat 

kualifikasi baik. Hal ini membuktikan bahwa`adanya pengaruh setelah 

menerapkan strategi pembelajaran Think, Talk, Write  pada siswa kelas XI 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Hasil analisis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang 

akurat, dalam pembahasan hasil penelitian peneliti membahas mengenai 

kemahiran menulis teks drama siswa yang telah diberikan dua tes yakni 

(pretest) sebelum diberi perlakuan (posttest) sesudah perlakuan. Berdasarkan 

perhitungan hasil posttest yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yakni 

pada bab V. Berdasarkan pengujian menggunakan rumus dari Arikunto maka 

didapatlah thitung = 11,64 dengan taraf signifikan 0,05 maka didapatlah ttabel = 

2,030 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini ditunjukan bahwa 

terdapat perbedaan dalam skor hasil menulis teks drama siswa sebelum dan 

sesudah menerapkan strategi pembelajaran Think, Talk, Write. 

Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa adanya pengaruh strategi 

pembelajaran Think, Talk, Write terhadap kemahiran menulis teks drama 

siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 

2015/2016. Strategi pembelajaran Think, Talk, Write  mampu melatih siswa 

untuk belajar secara bertahap dan sistematis dengan dimulai dari tahap 

berpikir (Think), selanjutnya berbicara (Talk) mengutarakan pemikirannya, 

kemudian menuliskan hasil pemikirannya menjadi sebuah karya (Write).  

 

 



 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hal di atas, adanya Pengaruh  strategi pembelajaran Think, 

Talk, Write terhadap kemahiran menulis teks drama siswa kelas XI Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2015/2016. Kemahiran yang 

dimiliki siswa berbeda-beda amat baik, baik, sedang, dan kurang. 
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