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ABSTRAK 

Teks naskah drama satu babak adalah salah satu bentuk teks yang memberi 

pesan moral di dalamnya. Metode Quantum Learning adalah salah satu cara untuk 

memunculkan potensi menulis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik 

unuk melakukan penelitian mengenai pembelajaran memproduksi teks naskah 

drama satu babak dengan menggunakan metode Quantum Learning pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 17 Bandung.  

Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah; 1. Bagaimanakah kemampuan 

penulis dalam melaksanakan Pembelajaran memproduksi Teks naskah drama satu 

babak berdasarkan struktur dengan menggunakan metode quantum learning pada 

siswa kelas XI SMAN 17 Bandung? 2. Bagaimankah kemampuan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran memproduksi teks naskah drama berdasarkan tema 

dengan menggunakan metode quantum learning pada siswa kelas XI SMAN 17 

Bandung? 3. Tepatkah metode quantum learning dalam pembelajaran 

memproduksi teks berdasarkan tema? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan penulis, kemampuan 

siswa dan keefektifan Quantum Learning dalam pembelajaran memproduksi teks 

naskah drama satu babak pada siswa kelas XI SMA Negeri 17 Bandung tahun 

pelajaran 2015/2016. 

Hipotesis yang penulis rumuskan yaitu. 1. Penulis mampu merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran memproduksi teks naskah drama satu babak dengan 

menggunakan metode quantum learning dalam pada siswa kelas IX SMAN 17 

Bandung. 2. Siswa kelas IX SMAN 17 Bandung mampu memproduksi teks 

naskah drama satu babak. 3. Metode quantum learning tepat digunakan dalam 

pembelajaran memproduksi naskah drama satu babak siswa kelas IX SMAN 17 

Bandung. 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode eksperimen dengan 

teknik penelitian telaah pustaka, observasi, dan tes. Adapun hasil penelitiannya 

sebagai berikut.  

1. Penulis mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pem-

belajaran memproduksi teks naskah drama satu babak dengan 

menggunakan metode Quantum Learning pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 17 Bandung. Hal ini terbukti dari hasil nilai perencanaan 3,77 

dan pelaksaan sebesar 3,77.  

2. Siswa kelas XI SMA Negeri 17 Bandung mampu memproduksi teks 

naskah drama satu babak dengan menggunakan metode Quantum 

Learning. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata pretest yaitu 67,5 dan 

nilai rata-rata posttest yaitu 82,7. Jadi, ada peningkatan sebesar  15,2. 

3. Metode Quantum Learning efektif digunakan dalam pembelajaran 

memproduksi teks drama satu babak pada siswa kelas XI SMA Negeri 

17 Bandung. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan statistik dengan 
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hasil thitung 17,35 > ttabel 2,04 yakni pada tingkat kepercayaan 95% dan 

d.b sebesar 2,9. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini dapat diterima.  

 

Kata kunci: drama satu babak, Quantum Learning, , naskah , teks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


