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Abstrak: Tujuan pengembangan ini adalah menghasilakan film pendek
kontekstual materi menyusun naskah drama untuk siswa kelas XI MAN 1
Malang. Pengembangan film pendek ini menggunakan model pengembangan
Sugiyono yang meliputi empat tahap yaitu analisis potensi masalah, desain
produk, validasi desain, dan revisi desain. Produk yang dihasilkan berupa
VCD film pendek kontekstual untuk materi menyusun naskah yang telah
divalidasi. Validator ahli materi menyatakan sangat baik dengan rata – rata
skor 3,65, ahli media menyatakan sangat baik dengan rata – rata skor 3,6 ,dan
ahli pengguna menyatakan sangat baik dengan rata – rata skor 3,7 dengan skor
maksimal 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa film pendek
kontekstual untuk materi menyusun naskah drama yang dikembangkan sudah
layak sebagai media pembelajaran menyusun naskah drama.
Kata Kunci : pengembangan, film pendek kontekstual, menyusun naskah
drama.
PENDAHULUAN
Pengembangan
media
pembelajaran
diperlukan
sebagai
penunjang
pembelajaran.
Media
pembelajaran yang tepat akan dapat
mempermudah siswa dalam memahami
kompetensi yang diajarkan, khususnya
untuk kompetensi menyusun naskah
drama. Materimenyusun naskah drama
dalamKurikulum 2013 (K-13 edisi
revisi 2016) mata pelajaran bahasa
Indonesia kelas XI disematkan dalam
KD 4.19yakni mendemonstrasikan
sebuah
naskah
drama
dengan
memperhatikan isi dan kebahasaan.
Pemanfaatan
media
yang
tepat
diharapkan mampu mengatasi kesulitan
yang paling umum dihadapi siswa
yakni siswa kesulitan mendapatkan ide
cerita. Media film pendek yang
dikembangkan yang sesuai dengan
konteks perkembangan psikologis dan

sosial
siswa,
akan
mampu
mempersempet tingkat kesulitan itu.
Tujuan
pengembangan
ini
adalah menghasilakan film pendek
kontekstual untuk materi menyusun
naskah drama untuk siswa kelas XI
MAN 1. Dengan film pendek
kontekstual
akan
membantu
meningkatkan
motivasi
siswa,
membantu kesulitan siswa dalam
memunculkan ide dan membentuk
karakter siswa sebagaimana dalam
KPP.
KAJIAN KEPUSTAKAAN
1. Film Pendek
Film pendek merupakan jenis
film dengan durasi kurang dari 60
menit. Lebih lanjut Latif dan Utud
(2013:22) menjelaskan bahwa film
adalah karya seni yang merupakan
pranata sosial dan media komunikasi

massa yang dibuat berdasarkan kaidah
sinema fotografi, dengan atau tanpa
suasana, dan dapat pertunjukkan. Karya
seni berupa film memang sangat
memungkinkan dapat dipertunjukkan
kepada orang banyak dan dapat
dinikmati kapanpun selama orang
tersebut dapat memutar film.
Wright
(dalam
Trianton,
2013:3) menjelaskan beberapa manfaat
film, antara lain (1) alat hiburan, (2)
sumber informasi, (3) alat pendidikan,
dan (4) cerminan nilai-nilai sosial suatu
bangsa. Keempat manfaat film yang
diutarakan Wright tersebut tentunya
dapat menjadi sebuah acuan, menonton
film tentunyabukan hanya untuk
mendapatkan hiburan belaka. Penonton
hendaknya
juga
mengidentifikasi
informasi, ilmu, dan nilai-nilai sosial
yang terkandung dalam film tersebut.
Sabri
(dalam
Musfiqon,
2012:106)
menjelaskan
delapan
manfaat penggunaan media film dalam
pendidikan. Manfaat tersebut antara
lain (1) mengembangkan pikiran dan
pendapat siswa, (2) menambah daya
ingat
pada
pelajaran,
(3)
mengemangakan daya fantasi anak
didik, (4) mengembangkan minat dan
motivasi belajar, (5) mengatasi
pembatasan jarak dan waktu, (6)
memperjelas dalam jarak dan waktu,
(7) memperjelas sesuatu yang masih
bersifat abstrak, dan (8) memberikan
gambaran pengalaman yang lebih
realistik. Sesuai dengan delapan
manfaat media film yang telah
disebutkan Sabri tersebut, film tentunya
merupakan salah satu pilihan media
yang baik untuk membantu guru
menjalankan proses belajar mengajar di
dalam kelas.
2. Menyusun Naskah Drama
Menyusun
naskah drama
adalah salah satu kompetensi dasar
produktif yang harus diajarkan pada

siswa kelas XI MA. Teori yang dipakai
untuk mendukung penjelasan ini adalah
teori yang berkenaan dengan kegiatan
menyusun naskah. Hal tersebut
disebabkan menyusun naskah drama
adalah salah satu cabang kegiatan
menulis.
Sebuah pementasan drama tak
mungkin lepas dari naskah drama.
Komaidi(2007:228-231) menjelaskan
bahwa naskah drama adalah panduan
dalam bermain drama atau teater.
Naskah drama tidak mengisahkan cerita
secara langsung,melainkan melalui
penuturan dialog para tokoh. Naskah
berisi percakapan paratokoh dan
keterangan atau petunjuk pementasan
secara lengkap. Terkadang hal-hal
selain dialog, seperti seting, aransmen
musik, dan blocking, sering kali
tidakdituliskan.Naskah
drama
merupakan karangan yang berisi cerita
tidak langsung berupa dialog para
tokoh dan petunjuk pementasan drama
atau teater yang digunakan sebagai
panduan dalam bermain drama atau
teater. Kreativitas seorang penulis yang
belum berpengalaman diharapkan dapat
muncul dari keadaan lingkungan
sekitar. Tulisan tersebut kemudian
dapat dikembangkan sesuai daya
imajinasi masing-masing penulis.
3. Film Pendek Kontekstual untuk
Materi Menyusun Naskah Drama
Film pendek kontekstual yang
dikembangkan dalam penelitian ini
adalah media pembelajaran berbentuk
VCD agar mudah diputar. Media yang
dikembangkan nberupa audio visual
berupa
film
pendek
dengan
pertimbangan siswa sekarang lebih
dekat media sosial berupa audio visual
baik di instagram, youtube, facebook
maupun media sosial yang lain. Media
yang dikembangkan berupa sebuah film
pendek yang bercerita tentang seorang
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gadis yang memiliki kenangan kelam
akan ayahnya yang pernah ditangkap
karena kasus korupsi. Di masa-masa
berikutnya, si anak tumbuh menjadi
pribadi yang luar biasa sebagai
pimpinan lembaga negara yang
menangani kasus korupsi. Tema
diangkat
sebagai sebuah usaha
pendidikan karakter dalam pergaulan
global khususnya tentang korupsi,
dikarenakan dalam konteks lokasi
penelitian, lembaga pendidikan sekolah
yang dijadikan subjek penelitian sedang
gempar akan kasus korupsi yang
menjerat para pimpinan . Dengan tema
korupsi yang diangkat, diharapkan
siswa sedikit banyak mendapatkan
pelajaran tentang bagaimana menyikapi
kasus korupsi dan memiliki prinsip
kuat anti korupsi. Dalam media yang
dikembangkan juga disertakan langkahlangkah dalam menyusun naskah
disertai dengan contoh penyusunan
naskah dari media film pendek yang
dikembangkan.
METODE PENGEMBANGAN
Penelitian ini termasuk dalam
penelitian
pengembangan
(R&D
Research andDevelopment), dengan
penyesuaian oleh Sugiyono (2010:409),
dengan
prosedur
pengembangan
sebagai berikut (1) potensi masalah, (2)
desain produk, (3) validasi desain, dan
(4) revisi desain.
Uji coba lapangan dilakukan
pada siswa kelas XI IPS 2, XI
AGAMA, dan XI IPA 1. Adapun
subjek analisis kebutuhan yaitu siswa
kelas XI Bahasa di MAN 1 Malang
sejumlah 33 siswa dan guru mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Berikutnya
produk divalidasi oleh ahli, yaitu ahli
media, ahli materi, dan ahli pengguna.
Instrumen penelitian tentang
kebutuhan pengembangan media film
pendek kontekstual untuk kompetensi

menulis naskah drama bagi siswa kelas
XI MA dan guru, yaitu angket. Adapun
validasi produk oleh ahli media, ahli
materi, dan ahli pengguna dengan
angket. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis dengan pendekatan deskriptif
kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kebutuhan
Berdasarkan
hasil
analisis
kebutuhan
pengembangan
media
menurut siswa dan guru dapat
disimpulkan bahwa sampul depan
memuat
judul,
tingkat
satuan
pendidikan, kelas, dan gambar ilustrasi.
Sampul belakang cukup profil atau
kredit title saja. Memuat gambar
potongan adegan film dengan gabungan
warna yang serasi. Ukuran huruf
Calibri dengan judul sesuai film pendek
yang diangkat dan langkah-langkah
menyusun naskah drama. Dibungkus
dalam wadah lingkaran. Siswa rata-rata
sangat siap dan antusias mengikuti
kegiatan
pembelajaran
tentang
menyusun naskah drama. Tema yang
mudah dikembangkan tentang peristiwa
menyedihkan berdasrkan pengalaman
pribadi. Selam pembelajaran sebaiknya
dibuat senyaman dan semenarik
mungkin agar ide mudah tertuang.
Maka dari itu perlu inovasi dan
kreatifitas guru dalam pembelajaran.
Guru cukup memberi materi tentang
menyusun
naskah
drama
dan
memberikan contohnya. Akan lebih
baik dengan media film pendek dari
guru. Media film pendek yang dipilih
dapat disesuaikan dengan pengalaman
pribadi siswa. Media film pendek tidak
lebih dari 20 menit dengan genre drama
diiringi instrumen musik.
Proses Pengembangan
Berdasarkan observasi lapangan
dan hasil wawancara dengan guru mata
pelajaran Bahasa Indonesia di MAN 1
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Malang, dalam penelitian ini terdapat
potensi masalah kompetensi menyusun
naskah drama siswa kelas XI MA yang
masih rendah. Dalam pembelajaran
siswa kelas XI masih terbiasa belajar
secara pasif. Dalam pembelajaran
menyusun naskah drama, siswa sering
kali
kesulitan
memunculakan
ide.Melalui Tayangan film pendek
siswa
mendapatkan
pengetahuan
(kognitif), sikap atau emosi yang lebih
baik
(afektif),
sesuai
konteks
lingkungan perkembangan siswa.
Tahap desain produk film
pendek kontekstual terdiri dari tiga
tahap pokok antara lain, penyusunan
materi, penyusunan skenario film dan
pembuatan
film.
Materi
yang
disertakan dalam media film pendek
kontekstual ini adalah materi tentang
langkah-langkah menyusun naskah
yaitu
menyusun
sinopsis,
mengembangkan adegan perbabak dan
menyusun naskah utuh. Skenario dalam
film yang dikembangkan ini terinspirasi
dari kisah nyata kasus korupsi yang
menimpa pimpinan MAN 1 Malang.
Kasus ini memberikan efek panjang
dalam lingkungan civitas sekolah,
mulai dari pemberitaan media yang
menyudutkan bahkan sampai kritik
tentang kurangnya pembelajaran anti
korupsi di sekolah. Untuk itu, tema ini
diangkat sebagai usaha pendidikan anti
korupsi bagi siswa dan secara
kebetulan banyak orang tua siswa yang
menduduki
jabatan
penting
di
lembaga/dinas masing-masing. Film ini
mengisahkan tentang seorang gadis di
diusianya yang relatif muda telah
menduduki jabatan penting di lembaga
anti rasuah negara. Perannya sangat

krusial sampai-sampai banyak oknum
yang berusaha menyuapnya demi
menutup kasus mereka. Tapi si gadis
teguuh dengan prinsipnya. Hal ini
diperolehnya dari pengalaman pribadi
orang tuanya yang tertangkap tangan
melakukan tindak korupsi. Kasus ini
berimbas besar dalam hidupnya, mulai
dari perhatian yang timpang dari sang
ayah, ibu yang merana setah ayahnya
dibui, dan si gadis sendiri yang merasa
sangat rindu akan kasih sayang sang
ayah. Dari kisah hidupnya ini, dia tidak
ingin banyak anak dan ibu yang
terlantar atau menerima dampak negatif
dari kelakuan korupsi. Adapun naskah
lengkap
sebagaimana
dalam
lampiran.Pada tahap pembuatan film,
peneliti mengumpulkan beberapa kru
dan
aktor
sebagai
penunjang
pembuatan film. Kru yang dibutuhkan
meliputi produser, sutradara, editor,
kameramen (penyunting gambar), dan
aktor.
Pengambilan data perbaikan
atau saran terhadap media film pendek
kontekstual dari para ahli. Pada tahap
ini produk yang dikembangkan
divalidasi oleh ahli media, ahli materi
dan ahli pengguna. Selanjutnya
perbaikan produk berdasarkan kritik
dan saran sesuai dengan masukan ahli.
Hasil Pengembangan
Hasil pengembangan media film
pendek kontekstual meliputi beberapa
bagian, yakni: sampul depan, sampul
belakang, orientasi, contoh film pendek
kontekstual,
langkah-langkah
menyusun naskah, dan lembar kerja
siswa.
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Gambar 1 Sampul depan

Gambar 4 Bagian penampilan film
pendek

Gambar 2 Sampul Belakang

Gambar 3 Bagian orientasi
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Gambar 5 Bagian langkah menyusun
naskah drama

Gambar 6. lembar kerja siswa
Uji Kelayakan
Uji
kelayakan
media
pembelajaran film ini diperoleh dari
penilaian beberapa ahli, yakni ahli
materi, ahli media, ahli pengguna.
Berdasarkan Tabel di atas dan
persentase rata - rata dari para ahli,
yakni ahli materi memperoleh rata –
rata 3,65, ahli media menilai dengan
rata – rata 3,6 , sedangkan ahli
pengguna menilai dengan rata – rata
3,7 dengan skor maksimal 4. Sehingga
sesuai persentase pencapaian, nilai
tersebut termasuk pada interpretasi
“Sangat Baik”, Dengan demikian film
dapat dikatakan “berkualitas” sebagai
media pembelajaran menyusun naskah
drama.
Perbaikan produk
Perbaikan desain media film
pendek kontekstual dibuat dengan dasar
masukan dari validator. Beberapa
perbaikan tersebut antara lain, (1)
perbaikan wadah media film pendek
meliputi, judul diganti “Catatan Anak
Koruptor!”, (2) perbaikan teknis film
pendek meliputi, perbaikan suara
pemain dan pemotongan gambar yang
belum tepat. (3) Durasi film dipotong
menjadi 9 menit.
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PENUTUP
Produk dalam pengembangan
ini adalah VCD film pendek
kontekstual untuk materi menyusun
naskah drama. Materi menyusun
naskah drama dalamKurikulum 2013
(K-13 edisi revisi 2016) mata pelajaran
bahasa Indonesia kelas XI disematkan
dalam
KD
4.19yakni
mendemonstrasikan sebuah naskah
drama dengan memperhatikan isi dan
kebahasaan.Lebih lanjut dalam buku
guru dan buku siswa, siswa dipandu
dalam menyusun naskah drama untuk
kemudian didemonstrasikan. Adapun
model pengembangan yang digunakan
yaitu model pengembangan dengan
penyesuaian oleh Sugiyono, dengan
prosedur pengembangan yaitu (1)
potensi masalah, (2) desain produk, (3)
validasi desain, dan (4) revisi desain.
Dalam pemanfaatannya film
pendek kontekstual ini diharapkan
mampu menjadi sarana belajar siswa
menyusun naskah drama sesuai dengan
perkembangan sosial dan budaya siswa.
Selain itu, diharapkan dapat membantu
guru dalam menyampaikan materi
pelajaran.
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