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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

Penelitian ini menjelaskan media pembelajaran menulis naskah drama 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMAN 1 Babakan. Media yang 

digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di SMAN 1 

Babakan yaitu media cetak. Isi dari media cetak pada materi drama tersebut 

yaitu dialog-dialog naskah dan beberapa materi dalam buku cetak. Dalam hal 

ini, peneliti menarik simpulan untuk mengembangkan sebuah media yang 

cocok pada Kompetensi Dasar (KD) 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah 

drama dengan memerhatikan isi bacaan dan kebahasaan dalam naskah. dan 

Indikator 4.19.1 Merancang pementasan dan mendemonstrasikan drama 

sebagai seni pertunjukan dengan memperhatikan tata panggung, kostum, tata  

musik, dan sebagainya.  

Media yang dikembangkan yaitu media berbasis audio visual. Media 

audio visual merupakan sebuah bahan atau alat yang dapat didengar dan dilihat 

oleh pancaindera manusia. Media audio visual yang dirancang pada penelitian 

ini yaitu sebuah video. Media berbasis audio visual ini dirancang melalui alur 

ADDIE, yaitu hanya menggunakan tiga tahapan (1) Analysis, (2) Design, (3) 

Development or Production.  

Video ini berdurasi 3 menit, 35 detik dengan resolusi FHD 1080p, laju 

bingkai 30, laju bit 8.51 Mbps dan berkas 199MB. Di edit menggunakan 

aplikasi Capcut, Inshot dan Kinemaster Pengembangan produk media ini dapat 

digunakan atau diterapkan sesuai dengan langkah-langkah RPP para pendidik 

untuk pembelajaran menulis naskah drama. Hasil  akhir produk media audio 

visual dari penelitian ini akan diunggah dalam media sosial seperti Youtube, 

Blog, Instagram dan Facebook. 
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B. Implikasi 

Implikasi pada penelitian ini mengarah pada media pembelajaran 

menulis naskah drama, media yang dirancang dalam penelitian ini merupakan 

media berbasis audio visual untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI 

semester II disesuaikan berdasarkan RPP dengan Kompetensi Dasar (KD) 4.19 

Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi bacaan 

dan kebahasaan dalam naskah. dan Indikator 4.19.1 Merancang pementasan 

dan mendemonstrasikan drama sebagai seni pertunjukan dengan 

memperhatikan tata panggung, kostum, tata  musik, dan sebagainya. Produk 

media audio visual ini dapat diterapkan pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

maupun Seni Budaya atau pembelajaran dalam teater, karena terdapat langkah-

langkah penting untuk membuat sebuah naskah drama dan pertunjukan drama. 

 

C. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya 

para pendidik, peserta didik, para apresiator drama maupun peneliti lain. 

Sehingga, media audio visual ini dapat memberikan kemudahan dan 

menambah kreativitas yang tinggi untuk membuat sebuah naskah drama dan 

membuat sebuah pertunjukan drama. Naskah yang tercipta oleh karya sendiri 

dapat menambah sebuah karya seni suatu bangsa. Ciptakan imajinasi untuk 

merperbanyak kreasi 

 

 

 

 

 


