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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya salah satu jenis puisi lama di Indonesia adalah pantun.Pantun 

yaitu karya sastra yang berasal dari Melayu yang merupakan sastra lama yang masih 

dipakai dan dikembangkan pada masa kini, walaupun sekarang sudah terbatas dalam 

pemakainnya. 

 Menurut Yundiafi (2000: 5) puisi lama tradisional dapat dikelompokkan atas 

jenisnya, yaitu pantun, puisi, syair, gurindam, pribahasa atau ungkapan. Sedangkan 

menurut Fang (1993: 199) pantun adalah suatu bentuk puisi yang popular di 

Nusantara, kecuali dalam bahasa Melayu, ia juga terdapat dalam bahasa Minang 

Kabau, Aceh, Batak, Sunda dan Jawa. 

Berbeda dengan puisi, pantun harus menggunakan kalimat akhir yang hampir 

berbunyi sama, Pada jaman dahulu pantun digunakan secara luas dan dipakai untuk 

berbagai kepentingan, misalnya pantun dipakai seseorang untuk menyampaikan pesan, 

nasihat atau petuah, menyatakan perasaan, perkenalan, pujian sampai hal-hal yang 

humor, hal itu sudah menjadi tradisi, tidak hanya pada msyarakat melayu tetapi juga 

masyarakat jawa, sunda, batak dan lainya. 

Pantun sendiri pada massa itu merupakan karya sastra yang populer, karena 

hampir tiap kalangan baik tua-muda, laki-laki-perempuan, pejabat-rakyat, kaya-

miskin, banyak yang memakai pantun sebagai salah satu alat komunikasi, seperti 

halnya yang dikemukakan oleh Raminah (1990: 20) Pantun adalah sebuah bentuk 
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puisi yang terutama digunakan untuk berdialog antara dua orang (pemuda-pemudi, 

tua-muda) atau bagian dari ratapan yang dinyanyikan. 

Selain itu pantun juga dapat berbentuk interaksi yang saling membalas, antara 

satu dengan yang lain, baik dilakukan dalam situasi formal maupun informal, pada 

situasi formal misalnya pada acara meminang disuatu adat, misalnya, adat Betawi 

Jakarta, atau juga pada pembukaan pidato, sedangkan pada situasi informal 

perbincangan dan teater, oleh karena itu pantun dapat dikatakan sebagai karya sastra 

tradisional yang paling dinamis, karena dapat digunakan oleh siapapun, dimanapun, 

kapanpun dan pada situasi apapun. 

Berdasarkan hal tersebut diatas,dapat dikatakan pantun adalah warisan budaya 

dari nenek moyang kita, yang harus kita lestarikan dan tidak kita tinggalkan, karena 

selain bisa menjadi kebanggaan, juga menjadi ciri khas dari kebudayaan kita sendiri, 

yang nantinya juga akan diajarkan kepada generasi selanjutnya. 

Ada kalanya sesorang mengalami kesulitan dalam berpantun,baik itu menulis 

pantun maupun berbalas berpantun, karena bahasa pantun yang memang khas dan 

sangat identik dengan kata-kata yang sangat berlawanan antara kalimat pembayang 

dengan isi dari pantun yang hendak disampaikan di akhir kalimat pantun, karena itu 

seseorang harus menyesuaikan kata-kata yang ada pada pembayang atau sampiran 

dengan kalimat  maksud atau isi. 

Seperti halnya yang terjadi pada SMP Negeri 6 Banjarnegara, yang 

berdasarkan  informasi dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah tersebut 

(yang kebetulan adalah teman dari peneliti sendiri), menyatakan bahwa prestasi 

belajar di kelas VII, khususnya kelas VII B masih rendah dibanding dengan kelas lain 

yaitu kelas VII A, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia terutama dalam 
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menulis pantun, yaitu rata-rata belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) yang ada di sekolah tersebut yaitu 7,00, dan setelah itu dilakukanlah 

kunjungan lapangan pada 30 Agustus 2012, untuk mengkonfirmasikan dengan pihak 

sekolah dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk dilaksanakannya penelitian. 

 Dengan menggunakan pendekatan pemanfaatan objek langsung, yaitu 

memanfaatkan objek-objek yang ada di lingkungan sekolah tersebut sebagai media 

untuk menulis pantun, peneliti berharap bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan 

kemampuan untuk menulis pantun, karena menurut peneliti pendekatan ini cukup 

tepat dan baik, dan juga lokasi dari sekolah yang peneliti pilih letaknya memang 

menghadap pada pemandangan-pemandangan yang cukup indah dan masih natural, 

penelitian ini sekaligus sebagai upaya untuk tetap melestarikan pantun, agar tidak 

ditinggalkan dan juga memperkenalkan pantun kepada generasi awam, yang mungkin 

masih belum sepenuhnya paham dan mengenal pantun. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berasumsi bahwa kemampuan  

menulis pantun pada siswa kelas VII B SMP N 6 banjarnegara, dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan pendekatan pemanfaatan objek langsung. Oleh karena itu 

penelitiandengan judul "Peningkatan Kemampuan Menulis Pantun dengan 

Pemanfaatan Objek Langsung pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 6 Banjarnegara”, 

perlu untuk dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan menulis pantun. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS …, 
 FATONI TRI KUNCORO,  FKIP  UMP,  2013 



4 

Apakah penggunaan pendekatan pemanfaatan objek langsung dapat 

meningkatkan kemampuan menulis pantun pada siswa kelas VII B SMP Negeri 6 

Banjarnegara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

kemampuan menulis pantun dengan pemanfaatan objek langsung pada siswa kelas VII 

B SMP Negeri 6 Banjarnegara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoretis 

Bisa menambah kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia khususnya 

dalam menulis pantun, dan melatih kemampuan siswa dalam menggunakan indera 

penglihatan, serta dapat menumbuhkan ide yang kreatif dalam diri siswa. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1) Menumbuhkan motivasi siswa untuk mempelajari sastra lama, dan memahami 

apa itu pantun. 

2) Siswa akan lebih meningkatkan kemampuan berapresiasi sastra dengan menulis 

pantun 
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b. Bagi guru 

1) Umpan balik untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menulis pantun 

2) Dapat menggunakan pedekatan pemanfaatan objek langsung sebagai metode 

pembelajaran menulis 

c. Bagi sekolah 

Menjadikan pelajaran menulis pantun akan lebih menarik, menyenangkan dan 

juga dapat diminati siswa, karena pendekatan yang digunakan dapat menumbuhkan 

kreatifitas siswa.  
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