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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Bab I ini akan memaparkan latar belakang masalah dalam pengajaran menulis 

naskah drama, perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini.  Selanjutnya akan 

dijelaskan manfaat penelitian bagi pembelajaran siswa, guru dan sekolah serta 

sistematika penulisan tentang garis besar pokok bahasan bab-bab selanjutnya.  

1.1. Latar Belakang 

Sekolah Global Jaya yang terletak di area Tangerang Selatan, Banten, adalah 

salah satu dari sekian banyak sekolah yang menggunakan kurikulum Internasional 

dan bersertifikat Internasional Baccalaureate (IB). Dengan moto “Gateaway to the 

world”, yang telah dicanangkan oleh pihak sekolah sejak tahun 2004, Sekolah ini 

mendukung pembelajaran sepanjang hayat, mandiri dan berkolaborasi. Siswa 

diharapkan mampu bersaing dalam komunitas global dan memberi manfaat yang 

lebih baik bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Maka untuk mencapai tujuan ini, 

para peserta didik diajarkan keterampilan berbasis kreatif dan inovatif untuk 

memecahkan masalah, menjadi pemikir yang mandiri,  baik secara perorangan 

maupun berkelompok.  

Di Sekolah Global Jaya, para siswa dididik menggunakan pembelajaran yang 

bersifat konstruktivisme sebagai pokok pembelajaran dengan seruan partisipasi 

aktif siswa dalam proses belajar dan pengembangan belajar mandiri untuk 

membangun pengetahuannya sendiri. Prestasi akademik dan non-akademik 

mendapatkan porsi yang sama melalui program-program yang bersifat riset, praktik 

lapangan dan interaksi belajar melalui berdiskusi. 
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Jurusan program Teater di Sekolah Global Jaya merupakan salah satu dari 

mata pelajaran yang menerapkan pembelajaran konstruktivisme. Dalam buku 

panduan silabus Diploma Theatre IB (2014, 17) disebutkan bahwa siswa 

dikondisikan untuk belajar melalui pengalaman dan berkolaborasi dalam proses 

menciptakan sebuah karya pertunjukan. Seperti yang tertera dalam Gambar 1.1. 

Lingkaran keterampilan dalam pelajaran Teater (MyIB 2005). 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, siswa kelas XI dan XII harus menguasai tiga 

keterampilan khusus yaitu: 

1) Keterampilan untuk meneliti dan melakukan analisa teori teater (Theatre in 

context) mencakup materi: analisis ragam teater tradisi dunia, teknik teater 

yang digagas oleh praktisi teater dunia dan naskah (isu, latar belakang 

penulis, sejarah dll).  

2) Keterampilan menulis naskah sebagai langkah awal proses penciptaan 

sebuah pagelaran Teater (Theatre processes). Siswa melakukan eksplorasi 

Gambar 1.1 Lingkaran Keterampilan Seni Teater 
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dalam menggali ide penulisan dan selanjutnya isi naskah yang dihasilkan 

akan mereka ramu lagi melalui penelitian, diskusi, wawancara, dan latihan 

latihan praktik. 

3) Keterampilan untuk mempersembahkan sebuah pagelaran Teater 

(Presenting Theatre) di depan penonton sesungguhnya.  (Theatre Guide, 

2017) 

Keterampilan menulis naskah merupakan keterampilan dasar sebelum 

menciptakan sebuah pertunjukan, yang merupakan syarat ujian akhir kelas XII. 

Dalam menulis naskah, siswa dituntut untuk mampu berpikir kritis ketika meneliti 

isu hangat dan berpikir kreatif dalam menciptakan konsep pertunjukan. Dalam hal 

ini, berpikir kreatif dalam menulis naskah tidak hanya terbatas atau terhenti pada 

penulisan ide, alur cerita dan penokohannya saja. Setelah yakin dengan topik, alur 

cerita, penokohan dan teknik teater serta tujuan penulisan naskah yang akan mereka 

sampaikan, siswa harus meramu naskah tersebut dengan memasukkan unsur 

artistisk panggung seperti properti, musik, tata lampu, kostum dan, agar sesuai 

dengan tujuan dan ide cerita yang ingin disampaikan. Selama proses ini, siswa 

dituntut berpikir kreatif untuk menyatukan konsep artistik panggung dalam 

mendukung penyampaian cerita melalui percobaan demi percobaan atau kegiatan 

praktik (actions) secara mandiri. Seperti yang dijelaskan Rendra (2009, 34): 

“di samping unsur pemain dan cerita, ada lagi yang memikat penonton dalam 
pertunjukkan sandiwara, unsur unsur itu antara lain perabotan pementasan, yaitu: tata rias, 
tata pakaian, tata panggung, tata music, tata lampu, tata peralatan pemain dan tata peralatan 
panggung”. 
 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kegiatan menulis naskah drama di 

kelas XII merupakan suatu proses pembelajaran yang akif. Kegiatan menulis 

naskah drama tidak hanya sekedar menulis dan menampilkannya, tetapi pemikiran 
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dan riset untuk mengolah ide awal, isu yang akan diangkat, penentuan alur cerita 

dan memadukannya dengan tata panggung, merupakan proses kreatif yang tidak 

bisa diabaikan oleh siswa dan guru sebagai fasilitator. Siswa yang bertanggung 

jawab sebagai sutradara, wajib melakukan proses penciptaan pagelaran singkat 

mereka sendiri. Maka dari itu, guru memegang peranan besar untuk merangsang 

kreativitas, daya imajinasi, motivasi siswa dan semua yang diperlukan dalam 

pembelajaran siswa aktif. 

Sebelum mencapai kelas XI dalam program MYP, siswa telah diperkenalkan 

dengan keterampilan menulis naskah drama singkat. Program MYP dan Diploma 

merupakan serangkaian program yang berkaitan dan berkelanjutan. Program MYP 

dipersiapkan untuk penjurusan di kelas XI dengan pembelajaran simulasi drama 

(role play) secara individual atau berkelompok (ensemble), menulis naskah singkat 

dan lain sebagainya. Saat mencapai kelas XI dan XII seharusnya siswa telah 

menguasai keterampilan menulis naskah dengan baik. Tetapi kenyataannya, 

berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada semester satu, tahun ajaran 2017/2018, 

mereka mengalami kesulitan untuk menguasai keterampilan ini. Berdasarkan hasil 

observasi dan mengacu kepada kurikulum IB, masalah yang ditemukan selama 

proses penulisan dan kualitas naskah yang dihasilkan siswa kelas XII, adalah 

sebagai berikut: 

1) Siswa mengalami kesulitan untuk menggali alur cerita berdasarkan ide 

pokok yang telah dipilih secara lebih mendalam. Ide yang dihasilkan 

terlalu sederhana dan tidak kreatif. 
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2) Tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sama dengan teman sebaya 

untuk saling memberikan masukan sehingga konsep pembelajaran 

kolaboratif yang dicanangkan belum tercapai. 

3) Sehingga siswa menjadi tidak termotivasi untuk menulis dan 

menyelesaikan naskah drama secara mendalam dan mandiri. 

Dikarenakan masalah di atas, waktu yang diperlukan hanya untuk menulis 

satu naskah pendek sangat panjang dan pada akhirnya siswa banyak mengandalkan 

peran guru untuk membimbing mereka sampai pada tahap akhir proses pertunjukan. 

Keadaan ini menyebabkan keterampilan afektif dan pengetahuan yang harus 

dikuasai siswa dalam menciptakan sebuah pertunjukan singkat sering tidak 

tercapai. Setelah diadakan evaluasi pengajaran dan diskusi dengan teman sejawat, 

hal-hal yang menyebabkan timbulnya masalah ini adalah sebagai berikut:  

1) Metode ceramah atau pemberian instruksi yang seadanya yang 

diterapkan oleh guru. Guru hanya menyerahkan lembar kerja siswa dan 

terkadang memberikan struktur garis besar penulisan saja.  

2) Guru kurang memandu proses eksplorasi untuk menggali ide ide cerita, 

dan tidak memberikan sumber belajar yang bervariasi di luar kelas 

seperti melakukan wawancara, menonton pertunjukan langsung dan lain 

sebagainya. Kegiatan eksplorasi hanya terjadi di dalam kelas melalui 

penggunaan internet yang tersedia, sehingga tidak merangsang daya 

imajinasi siswa lebih jauh.  

3) Guru belum menerapkan strategi belajar dengan berkolaborasi 

sehinggan siswa banyak bekerja secara individual dan menjadikan ide 

kreatif mereka tidak berkembang.  
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Maka dari itu, diperlukan suatu alternatif solusi untuk memperbaiki cara 

mengajar guru. Berkaitan dengan hal ini, strategi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan motivasi, keterampilan berpikir kreatif, dan bekerja sama dalam 

menulis naskah adalah dengan menerapkan model Pembelajaran Kreatif Produktif 

(PKP). Model PKP ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dengan 

mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran konstruktivisme, yaitu 

pembelajaran yang dibangun secara mandiri melalui pengalaman. Model 

pendekatan ini akan menggunakan strategi pembelajaran aktif, kreatif, konstruktif 

serta kolaboratif untuk menghasilkan sebuah inovasi (Wena 2014, 36). Melalui 

tahapan pembelajaran orientasi (pengenalan topik, tujuan pembelajaran), eksplorasi 

(menggali informasi dalam bentuk riset dan eksperimen), interpretasi (menafsirkan 

hasil temuan), re-kreasi (tahap kreatif dan produktif), dan evaluasi, guru harus 

menciptakan suasana dan kegiatan belajar yang mendukung pelaksanaan model 

PKP ini sehingga siswa termotivasi untuk belajar secara mandiri sambil 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama selama berproses. 

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan Model PKP ini akan sangat 

bermanfaat jika diterapkan dalam proses pembelajaran menulis naskah, 

dikarenakan filosofi pengajaran IB (MyIB 2014), yang benar-benar berfokus kepada 

pendekatan team work, kolaborasi antar siswa, dan antara siswa dan guru dalam 

pembelajarannya, seperti halnya model PKP. 

Atas dasar pemikiran di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Model Pembelajaran Kreatif Produktif (PKP) untuk 

meningkatkan motivasi belajar, keterampilan berpikir kreatif, dan bekerja sama 

dalam kegiatan menulis naskah Drama berbahasa Inggris pada mata pelajaran seni 
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Teater kelas XII”. Naskah drama yang akan dihasilkan siswa adalah naskah 

berbahasa Inggris, disesuaikan dengan Bahasa pengantar utama yang diterapkan di 

Sekolah Global Jaya. Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana proses penerapan model Pembelajaran Kreatif Produktif (PKP) 

dalam kegiatan menulis naskah drama Bahasa Inggris untuk meningkatkan 

motivasi, keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama siswa kelas XII? 

2) Bagaimana perkembangan motivasi siswa kelas XII dalam menulis naskah 

drama Bahasa Inggris selama diterapkannya model Pembelajaran Kreatif 

Produktif (PKP) ini? 

3) Bagaimana perkembangan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas XII 

dalam kegiatan menulis naskah drama Bahasa Inggris selama diterapkannya 

model Pembelajaran Kreatif Produktif (PKP) ini? 

4) Bagaimana perkembangan keterampilan untuk bekerja sama siswa kelas XII 

dalam kegiatan menulis naskah drama Bahasa Inggris selama diterapkannya 

model Pembelajaran Kreatif Produktif (PKP) ini? 

5) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerapan model 

Pembelajaran Kreatif Produktif (PKP) dalam penulisan naskah drama 

Bahasa Inggris siswa kelas XII? Serta bagaimana mengatasi kendala 

tersebut? 

 



 8 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berkaitan erat dengan rumusan masalah di atas, tujuan utama penelitian ini 

adalah memperbaiki strategi pembelajaran menulis naskah drama berbahasa Inggris 

yang menjadi kerisauan guru di dalam kelas Teater. Maka itu, penelitian ini 

berkeinginan untuk mendeskripsikan keefektifan langkah-langkah penggunaan 

model Pembelajaran Kreatif Produktif (PKP) dalam meningkatkan motivasi, 

keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama pada kegiatan menulis naskah drama 

bahasa Inggris jurusan Teater kelas XII Sekolah Global Jaya serta menganalisis 

tingkat perkembangan masing-masing aspek variabel tersebut selama penelitian 

berlangsung. Lebih lanjut, melalui penelitian ini agar dapat ditemukan kendala-

kendala apa saja yang akan ditemui ketika model Pembelajaran Kreatif Produktif 

(PKP) diterapkan serta bagaimana cara mengatasinya.  

1.4. Manfaat penelitian 

Secara teoritis hasil peneitian dapat dijadikan sebagai bukti empiris tentang 

peran model Pembelajaran Kreatif Produktif (PKP) dalam meningkatkan motivasi, 

keterampilan berpikir kreatif, dan bekerja sama siswa di dalam kelas. Model 

pengajaran ini diharapkan dapat membantu pengembangan referensi sebagai salah 

satu pedagogi mengajar Drama di sekolah.  

Manfaat praktis bagi guru dan siswa adalah pengetahuan penerapan model 

PKP ini berguna untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa dan minat siswa 

dalam bidang mata pelajaran yang diampu. Dikarenakan tuntutan kurikulum untuk 

menerapkan sistem pembelajaran mandiri dan bermakna baik secara individu 

ataupun berkelompok, guru yang bersangkutan diharapkan dapat menggunakan 

model ini untuk perbaikan pengajaran. Lebih jauh, setelah mengetahui penerapan 
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model PKP, guru dapat mengembangkan model dan strategi belajar lain, untuk 

kemudian dikombinasikan dengan model PKP demi memperkaya variasi 

pengajaran yang lebih baik.  Sistem PTK juga dapat dimanfaatkan guru untuk selalu 

berinisiatif dan termotivasi memperbaiki metode pengajaran, sehingga 

menimbulkan rasa percaya diri pada guru. Hal ini berkat meningkatnya 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kelas. Bagi sekolah, pengetahuan 

model PTK ini dapat membantu sekolah untuk mendorong tingkat 

keprofesionalisme guru untuk selalu melakukan refleksi terhadap metode mengajar 

di dalam kelas, demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan terwujudnya visi 

misi sekolah. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1) BAB I: PENDAHULUAN 

Penerapan kurikulum IB berbasis pembelajaran yang aktif dan 

berkolaborasi di dalam kegiatan menulis naskah drama Kelas XII menemui 

hambatan. Guru masih mengalami kesulitan membimbing siswa untuk 

belajar secara mandiri dan berpikir kreatif dalam mengolah ide-ide segar 

dalam menulis naskah, serta mengarahkan mereka untuk bekerja sama. Hal 

ini menjadikan peserta didik belum dapat mengembangkan motivasi, 

keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama selama proses menulis 

naskah berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, teridentifikasi 

sebuah masalah, yaitu kurang berkembangnya keterampilan berpikir kreatif 

dan bekerja sama mengakibatkan peserta didik tidak termotivasi untuk 

menulis naskah drama secara mandiri.  
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Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pengajar memerlukan 

model pembelajaran yang tepat yaitu model Pembelajaran Kreatif Produktif 

(PKP). Model PKP adalah salah satu model pembelajaran yang didasari 

oleh pendekatan aktif, konstruktivisme, kooperatif dan kolaboratif serta 

kreatif. Model ini digunakan, selain untuk mengatasi kesulitan siswa dalam 

menulis naskah yang kreatif, juga dimaksudkan untuk membekali siswa 

agar memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri dan berkolaborsi yang 

merupakan tujuan pembelajaran Sekolah Global Jaya.  

Terdapat tiga hal pokok yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu bagaimanakah penerapan model PKP dalam kegiatan 

menulis naskah drama dan apakah penerapan model PKP dapat 

meningkatkan motivasi, keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama, dan 

apakah kendala yang dihadapi selama pelaksanaan model PKP?.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tingkat 

motivasi, keterampilan berpikir kreatif, dan bekerja sama peserta didik 

melalui penerapan model Pembelajaran Kreatif Produktif (PKP). 

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi para 

guru sebagai sumber informasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi 

dalam kelas dan juga menambah wawasan bagi para akademisi untuk dapat 

mengembangkan penelitian dalam dunia pendidikan. 

2) BAB II: LANDASAN TEORI 

Pembelajaran Kreatif dan Produktif (PKP) adalah model 

pembelajaran yang dikembangkan dengan menggabungkan pendekatan 

belajar aktif, konstruktivisme, kooperatif dan kolaboratif yang nantinya 
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(diasumsikan) dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Dalam 

model PKP terdapat lima tahap pembelajaran, yaitu tahap orientasi untuk 

mengkomunikasikan langkah pembelajaran, tahap eksplorasi peserta didik 

melakukan eksplorasi terhadap masalah yang dikaji, tahap interpretasi 

mendiskusikan hasil eksplorasi dalam bentuk diskusi atau tanya jawab, 

tahap re-kreasi siswa menunjukan pemahaman dalam bentuk kreasi masing-

masing dan tahap evaluasi.  

Motivasi adalah semangat dari dalam diri seseorang yang secara sadar 

mendorongnya untuk melakukan tindakan agar tujuan tercapai. Dalam hal 

ini semangat siswa untuk sukses akan secara sadar timbul dikarenakan 

dorongan oleh guru dalam penerapan model PKP. Indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perubahan tingkah laku siswa yang berupa 

perubahan tingkat perhatian siswa terhadap pelajaran, usaha siswa untuk 

mencapai kesuksesan, kepercayaan diri dan kepuasan siswa atas 

prestasinya. 

Berpikir kreatif adalah sistem berpikir yang bersifat terbuka dimana 

dalam prosesnya siswa banyak menerima dan melakukan justifikasi 

(evaluasi) terhadap ide-ide yang dikumpulkan dan selanjutnya 

menghasilkan sebuah ide-ide baru yang segar dan original untuk 

memecahkan masalah. Indikator yang digunakan adalah fluency (berpikir 

lancar), flexibility (berpikir luwes), originality (berpikir orisinil), dan 

elaboration (berpikir memperinci). 

Keterampilan bekerja sama adalah keterampilan untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi dalam kelompok untuk menambah wawasan. Di dalam 
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prosesnya terdapat partisipasi setiap anggota kelompok yang bertanggung 

jawab tidak hanya memberikan masukan tetapi juga menerima masukan 

secara positif. Dalam hal ini keterampilan bekerja sama diajarkan oleh 

gurudalam bentuk kerjasama kooperartif dan kolaboratif. Indikator yang 

digunakan adalah komunikasi, keterbukaan siswa dan penggunaan media 

sosial dalam bebekrja sama.  

Unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah cerita adalah unsur yang datang 

dari dalam dan luar cerita yang melatarbelakangi sebuah cerita. Unsur 

intrinsik cerita terdiri dari tema dan plot, karakter, dan seting. Unsur 

ekstrinsik cerita terdiri dari latar belakang umum cerita seperti unsur 

sejarah. 

3) BAB III: METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam tiga siklus penelitian yang terdiri 

dari langkah berikut: langkah perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Penelitian dilakukan dilakukan di SMA Global Jaya, Bintaro, 

Tangerang Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2018 

hingga Oktober 2018 dengan subjek penelitian adalah peserta didik kelas 

XII yang berjumlah enam orang. Naskah drama yang akan dihasilkan adalah 

naskah drama dalam Bahasa Inggris.  

Prosedur dalam penelitian ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu 

penyususan desain pembelajaran, kisi-kisi teknik observasi dilanjutkan 

penyusunan intrumen penelitian dalam bentuk rubrik dan teknik 

memvalidasi data yang diperoleh. Setelah itu ditentukan perumusan 
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perhitingan rubrik dan indikator keberhasilan penerapan PKP serta 

perkembangan motivasi, keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama.  

4) BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah disusun pada aspek 

peningkatan motivasi, keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama. Data 

yang telah diperoleh kemudian diolah pada setiap aspek. Pada Keberhasilan 

penerapan model PKP di setiap siklus akan diamati perkembangan motivasi, 

keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama berdasarkan dokumentasi 

dan hasil pengamatan observer dengan berupa panduan rubrik.  

Selanjutnya dilakukan pembahasan pada hasil pengolahan data pada 

setiap aspek. Pembahasan ini juga dilakukan dengan mengkaitkan hasil 

pengolahan data yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan melalui hasil 

wawancara siswa dan catatan lapangan observer dan guru sebagai peneliti. 

Validitas data didapat melalui sistem triangulasi untuk menarik kesimpulan 

tentang penerapan model PKP dalam meningkatkan motivasi, keterampilan 

berpikir kreatif dan bekerja sama.  

4) BAB V: KESIMPULAN, SARAN IMPLIKASI dan PENELITIAN 

SELANJUTNYA 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 

hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. 

Ditambahkan pula dalam bab ini mengenai hambatan yang terjadi setelah 

penelitian ini dilakukan. Selain itu disebutkan pula beberapa saran implikasi 

yang diberikan penulis bagi guru, sekolah dan untuk penelitian selanjutnya. 




