
163 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan temuan di SMA Negeri 8 Bandar lampung kelas XI IPS 4 yang  

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran menulis 

naskah drama dengan menggunakan media komik, diperoleh simpulan sebagai 

berikut 

5.1.1 Perencanaan Pembelajaran Penggunaan Media Komik untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Naskah Drama 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan media komik  

untuk meningkatkan kemampuan menulis naskah drama,  setiap siklus media 

yang digunakan adalah sama yaitu komik. Pada siklus satu pelaksanaan 

pembelajaran belum berjalan lancar karena komik yang digunakan melalui LCD 

dan sebagian siswa menjadi bingung. Guru dalam membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) belum dapat membuat siswa aktif. Media komik yang 

ditampilkan melalui LCD menjadikan waktu pembelajaran banyak yang 

terbuang karena mengulang-ulang panel pada komik. Komik yang ditampilkan 
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melalui LCD tidak bisa diamati oleh seluruh siswa karena siswa yang duduk 

paling belakang kesulitan melihat dialog yang ada dalam komik. 

Nilai kemampuan menulis naskah drama meningkat tetapi belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Oleh karena itu, pada siklus kedua 

dilakukan perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 

memperhatikan kekurangan yang ada pada siklus satu. Komik tidak ditampilkan 

melalui LCD tetapi dicetak agar siswa tidak bingung dan aktivitas siswa semakin 

baik. Strategi pembelajaran ditambah dengan diskusi kelompok. Terbukti nilai 

kemampuan menulis naskah drama mengalami peningkatan, namum persentase 

ketuntasan belum tercapai. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada siklus tiga, guru lebih 

menekankan pada kegiatan diskusi dan peragaan. Tujuan peragaan agar siswa 

mendapat masukan tentang dialog yang berbeda. Strategi pembelajaran dengan 

peragaan ini, siswa tampil di depan kelas berdasarkan panel komik yang telah 

ditentukan. Siswa menampilkan dialog yang berbeda agar pilihan kata atau 

kalimat yang dipakai siswa dapat bertambah dan menjadi baik. Hal ini terbukti 

dengan hasil komptensi menulis naskah drama siswa mengalami peningkatan di 

atas kriteria ketuntasan minimal (KKM) 71 dan persentase rata-ratanya  

mencapai 74, 1%. RPP yang disusun dengan menerapkan media komik dan 

setiap siklus selalu diperbaiki akan dapat meningkatkan proses pembelajaran 

yang berdampak pada peningkatan nilai menulis drama siswa di SMA Negeri 8 

Bandar Lampung. 
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5.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Naskah Drama dengan 

Menggunakan Media Komik 

Pada siklus satu proses pelaksanaan pembelajaran belum berjalan lancar karena 

ada beberapa siswa menjadi bingung dan guru belum maksimal dalam 

membimbing. Hal ini yang membuat kelas menjadi tidak kondusif dan siswa 

kurang memahami penjelasan guru. Pada saat siswa membuat naskah drama, 

komik yang ditampilkan melalui LCD tidak dapat membantu secara maksimal. 

Pengulangan panel dalam komik membuat waktu pembelajaran tidak efektif. 

Dialog yang ada dalam komik tidak bisa terlihat oleh siswa yang duduk paling 

belakang.  

 

Siklus dua pelaksanaan pembelajaran mulai berjalan lancar. Komik tidak 

ditampilkan melalui LCD tetapi dicetak dan dibagikan pada setiap siswa. Guru 

dalam membimbing siswa sudah maksimal sehingga siswa menjadi aktif. 

Diskusi yang digunakan pada siklus dua dapat membantu siswa dalam memilih 

judul yang tepat dan mengembangkan imajinasi siswa. 

 

Pada siklus tiga proses pembelajaran semakin baik. Komik dicetak dan 

dibagikan pada setiap siswa. Diskusi dan peragaan dipakai dalam strategi 

pembelajaran. Proses pembelajaran dengan menggunakan media komik dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Kemampuan menulis naskah drama dengan 

menggunakan media komik ini membuat siswa mampu mengungkapkan ide dan 

imajinasinya dalam naskah drama, memilih kata atau kalimat yang tepat 

sehingga menghasilkan dialog yang baik, dan membuat naskah drama menjadi 
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menarik. Kegiatan pembelajaran menulis naskah drama sudah berpusat pada 

siswa tidak lagi berpusat pada guru. 

 

5.1.3 Evaluasi Pembelajaran Menulis Naskah Drama dengan Menggunakan 

Media Komik  

Dalam penelitian ini evaluasi yang digunakan oleh guru untuk kemampuan 

menulis naskah drama siswa harus sesuai dengan rubric komponen kemampuan 

menulis. Tahap penilaian sesuai dengan kompetensi dasar menulis naskah drama 

yang akan dicapai yaitu kesesuaian judul dengan gambar, unsur- unsur instrisik 

naskah drama, suasana ketajaman konflik dalam naskah drama. Kemenarikan isi 

cerita, dan ketepatan pemilihan kata dan susunan kalimat. 

 

Di dalam peningkatan menulis naskah drama siswa harus memperhatikan judul 

dengan gambar komik. Judul harus sesuai dengan gambar komik dan 

menarik.Seluruh unsur instrisik naskah drama ditulis lengkap, tepat dan jelas. 

Penampakan konflik sangat tajam, jelas sekali dan menarik. Naskah drama enak 

dibaca, mudah dipahami, komunikatif, dan banyak mengandung nilai-nilai moral 

yang bermanfaat bagi pembaca. Semua diksi yang digunakan tepat, bervariasi, 

sesuai dengan konteks dan imajinatif. Komponen-komponen tersebut harus 

diperhatikan oleh guru dalam melakukan penilaian. Semua aspek yang ada 

dalam komponen menulis naskah drama dinilai kemudian dijumlahkan lalu 

dibagi lima maka diperoleh nilai rata-rata. Penilaian harus sesuai dengan kriteria 

komponen menulis naskah drama yang telah ditetapkan. 
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5.1.4 Peningkatan Nilai Kemampuan Menulis Naskah Drama di Kelas XI 

IPS 4 

 Kemampuan menulis naskah drama dengan menggunakan media komik 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.Penggunaan media komik dapat 

membuat siswa menjadi aktif dan berpikir kreatif. Siswa dapat mengaitkan 

pembelajaran dengan dunia nyata sehingga siswa dapat menuangkan ide-ide 

mereka dengan lancar akhirnya berdampak pada peningkatan kemampuan 

menulis naskah drama.Penilaian tersebut dapat mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) 71. 

 

 Hasil pembelajaran yang dicapai pada siklus I,II, dan III tingkat kemampuan 

tertinggi siswa  adalah  90,  95 dan 95, sedangkan terendah  adalah  35, 45, dan 

55. Tingkat kemampuan rata-rata siklus I, II, dan III  adalah 57%, 61.32% dan 

74,1%. Persentase siswa yang mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM)  siklus I, II, dan III sebesar 17,1%, 22,9%, dan 62,8%. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Siswa 

1.Pembelajaran menulis naskah drama dengan menggunakan media komik  

terbukti dapat meningkatkan komptensi siswa. Oleh karena itu jika guru 

dalam pembelajaran menggunakan media komik tersebut hendaknya siswa 

mengikuti dengan aktif. 

2. Siswa dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa Indonesia melalui media komik. 
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5.2.2 Saran untuk Guru 

1. Pembelajaran dengan menggunakan media komik merupakan salah satu 

media yang dapat membuat siswa aktif dan dapat membangun pengetahuan 

secara mandiri dan mentransfer informasi serta menciptakan ide-ide baru. 

Untuk itu guru hendaknya mengembangkan RPP dengan media komik. 

2. Guru bahasa Indonesia perlu menerapkan media komik sebagai salah satu 

alternatif media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan bahasa 

Indonesia khususnya kompetensi dasar yang berhubungan dengan menulis. 

Dengan media komik hasil kemampuan menulis siswa akan lebih baik. 

3, Penggunaan LCD  oleh guru dalam menampilkan media komik kurang tepat, 

oleh sebab itu pada saat proses pembelajaran, komik yang dipakai oleh guru 

sebaiknya dicetak. 

 

5.2.3 Saran untuk Sekolah 

     Bagi guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia dapat menambah wawasan 

tentang  penggunaan media komik dalam proses pembelajaran. 

 

 


