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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis pantun siswa 

kelas VII A SMP N 8 Kota Jambi tahun pelajaran 2017/2018. 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis deksriptif. 

Analisis data dilakukan dengn menggunakan statistik. Data penelitian ini adalah hasil 

tulisan siswa kelas VII A SMP N 8 Kota Jambi dalam menulis pantun, sumber data 

penelitian ini yaitu siswa kelas VII A SMP N 8 Kota Jambi dalam menulis pantun. 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII A yang berjumlah 31 orang 

siswa. Instrumen penelitian yaitu buatlah 1 pantun sesuai dengan ciri-ciri patun 

sebagai berikut: tiap bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 4-12 suku kata, 

bersajak a-b-a-b, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan 

keempat merupakan isi. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kemampuan siswa kelas VII A SMP N 8 Kota 

Jambi dalam menulis pantun dapat dikategorikan sangat mampu dengan skor 97,22. 

Dari hasil pengolahan data tersebut, dapat diketahui secara rinci nilai kemampuan 

menulis pantun yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris yaitu mendapat skor 100 berkriteria 

sangat mampu, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata dengan rata-rata nlai 88,38 

berkriteria sangat mampu, bersajak a-b-a-b dengan rata-rata nilai 90 berkriteria sangat 

mampu. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dengan nilai 100 berkriteria 

sangat mampu, baris ketiga dan keempat merupakan isi dengan rata-rata nilai 100 

berkriteria sangat mampu. Bagi guru bahasa Indonesia SMP N 8 Kota Jambi 

diharapkan mampu meningkatkan pembelajaran menulis pantun. Kepada guru 

disarankan untuk lebih meningkatkan pembelajaran meulis pantun dengn 

memperhatikan cirri-ciri pantun khususnya tiap bait terdiri atas 8-12 suku kata dan 

bersajak a-b-a-b. bagi siswa kelas VII A SMP N 8 Kota ambi agar lebih 

meningkatkan lagi dalam pembelajaran menulis khususya menulis pantun.  

  



 
 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan guru. Interaksi yang 

dilakukan siswa dengan guru merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu siswa dapat menulis pantun 

sesuai dengan ciri-ciri pantun yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran 

dilakukan. Harapan yang ingin dicapai oleh guru tentunya adalah bagaimana bahan 

pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh anak didik secara tuntas. Penguasaan 

bahan pembelajaran merupakan masalah yang cukup sulit yang dialami oleh guru. 

Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala 

keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang 

berlainan. 

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang paling efektif. Semua pola 

perilaku yang dilakukan oleh manusia membutuhkan bahasa sebagai sarana untuk 

saling berkomunikasi. Kemampuan berbahasa terdiri atas empat aspek, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu aspek ketrampilan 

berbahasa terdapat ketrampilan menulis. Ketrampilan menulis sangat penting 

dipelajari. Melalui kegiatan menulis pantun peserta didik diharapkan dapat 

menuangkan segala gagasan dan ide-idenya dalam bentuk tulisan. 



 
 

Karya sastra merupakan salah satu media ampuh untuk menyampaikan atau 

menanamkan suatu paham, pendapat, atau pemikiran seseorang untuk diketahui orang 

lain. Karya sastra berusaha menyampaikan apa yang ingin disampaikan pengarang 

lewat karyanya dengan bahasa yang indah dan imijinatif namun sesungguhnya syarat 

akan makna dan pengajaran. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra. Kemampuan berbahasa 

dan bersastra tersebut meliputi aspek-aspek kemampuan; mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Dalam kemampuan berasastra siswa lebih dibina pada 

apresiasi sastra (seperti puisi, pantun, prosa dan drama). 

Menulis berarti menggunakan bahasa terpilih dan tersususun yaitu memilih 

kata lalu disusun menjadi kalimat-kalimat disusun pula menajadi paragraf. Paragraf 

disusun menjadi wacana atau bacaan yang lebih lengkap (Pearsquin A, 2011:1). 

Menulis disebut kegiatan aktif karena penulis harus aktif dan kreatif dalam menyusun 

pikiran. Pikiran kita akan bekerja untuk menghasilkan kata-kata yang dapat 

dimengerti orang lain. 

Menulis pantun suatu kegiatan untuk mengembangkan keterampilan menulis 

bagi siswa. Pembelajaran menulis pantun ini sudah lama dilakukan, karena pantun 

termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang dikenalkan kepada 

siswa mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Dengan menulis pantun tentunya 

bisa membuat siswa mampu dan biasa menjaga sastra asli Indonesia. Dalam 

kurikulum 2013 kompetensi dasar 4.10,memgungkapkan gagasan, pesan dalam 

bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan 



 
 

penggunaan bahasa. Hal ini jelas memperkuat bahwa kemampuan menulis pantun ini 

sangat penting diajarkan kepada siswa. 

Penulis hanya meneliti tentang kemampuan siswa dalam menulis pantun. 

Karena tidak semua siswa mampu membuat pantun dengan benar sesuai ciri-ciri 

pantun. Karena kebanyakan siswa hanya membuat pantun sebatas apa yang pernah 

mereka dengar dan baca sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya latihan yang 

membuat rendahnya kemampuan menulis pantun siswa.  

Budiman S (1987:18) menyatakan bahwa “Pantun berarti ibarat, umpama, 

missal, bagai, seperti, laksana”. Pantun termasuk puisi asli Indonesia. Pantun sangat 

popular di kalangan masyarakat karena digemari orang. Bentuk ini dipergunakan 

untuk bercanda, menyindir, dan sebagainya. Meski demikian, dalam pantun biasanya 

terdapat pesan atau nilai-nilai kebaikan (moral) yang ingin disampaikan kepada para 

pembaca atau pendengarnya. Dalam proses ini, menyatakan pikiran dengan cara 

bersajak (rima) jauh lebih sukar dari pada cara menyampaikan biasa. Dibutuhkan 

konsentrasi dan jiwa seni untuk mampu menyusun pantun dengan baik. 

Pentingnya peranan pantun untuk berbagai keperluan, menulis pantun 

hendaklah dilatih dan ditugaskan kepada siswa disekolah. Menulis pantun dapat 

dipakai sebagai salah satu sarana untuk melatih dan mengungkapkan kemampuan 

menulis siswa. Melihat besarnya peranan karya sastra seperti yang telah dipaparkan 

diatas, sudah seharusnya siswa dibekali dengan kemampuan menulis yang dalam hal 

ini menulis pantun dengan baik. Namun dari hasil obeservasi awal selama 



 
 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapngan (PPL), banyak siswa yang dihadapkan 

pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kegiatan menulis. Hingga saat 

ini masih banyak siswa yang memiliki kelemahan dalam hal menulis khususnya 

dalam hal menulis pantun ini dibuktikan  dengan nilai siswa yang masih ada dibawah 

KKM yaitu dengan nilai terendah 60. Sebagian siswa mengeluh ketika diberi tugas 

menulis pantun karena mereka mengalami kesulitan dalam menentukan sampiran, 

kurang menguasai kosa kata, rima kurang mengembangkan ide, dan kurang tanggap 

dalam memahami isi dari keseluruan pantun. Kurangnya itu menyebabkan mereka 

tidak mampu menyampaikan pikiran dan gagasan dengan baik sehingga siswa 

menjadi malas untuk menulis.  

SMP Negeri 8 Kota Jambi merupakan sekolah yang penulis pilih untuk 

melakukan penelitian. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak sekolah, SMP 

Negeri 8 Kota Jambi merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kota 

Jambi yang berkualitas, hal ini terlihat dengan banyaknya peserta didik bersekolah di 

SMP Negeri 8 Kota Jambi, lengkapnya sarana dan prasarana dan juga tingginya 

tingkat kelulusan UN di sekolah ini. Maka seharusnya siswanya telah memiliki 

kemampuan di bidang belajar khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia. Namun 

anggapan tersebut tetaplah harus dibuktikan dengan dilakukannya sebuah penelitian. 

Dari beberapa kelas VII yang ada di SMP Negeri 8 Kota Jambi peneliti 

memilih melakukan penelitian di kelas VII A. Peneliti memilih kelas VII karena 

materi yang diajarkan yaitu menulis pantun terdapat dalam kurikulum 2013 kelas VII. 

Berdasarkan informasi dari guru bidang studi tingkat kemampuan siswa kelas VII A 



 
 

dalam menulis rendah, terutama materi pantun, untuk itu penulis tertarik meneliti 

tentang kemampuan menulis pantun di kelas VII A. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan 

menulis pantun siswa kelas VII A SMP Negeri 8 Kota Jambi Tahun Ajaran 

2017/2018? 

Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan menulis 

pantun siswa kelas VII A SMP Negeri 8 kota Jambi. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. 

Adapun manfaat dari penilaian ini terdiri atas dua bagian, yaitu: 

Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan menambah wawasan tentang kemampuan menulis pantun , sehingga 

dalam pelaksanaan tidak hanya bersifat teroretis saja melainkan bagaimana 

pelaksanaan di lapangan 

Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu: 

1. Diharapkan guru dapat mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa 

dalam menulis pantun. 



 
 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan pembaca tentang 

kemampuan menulis pantun dalam pembelajaran. 

3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik meneliti pantun siswa 

 


