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ABSTRAK 

 

NOVA ADITYA PUTRA. NIM : 1311109293. Skripsi : Pembelajaran Menulis 
Pantun pada Siswa Kelas IV SDN 2 Tuko Kecamatan Pulokulon, Kabupaten 
Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017. Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan; Universitas Widya Dharma Klaten. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran 
menulis pantun pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Tuko Kecamatan Pulokulon, 
Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017? Sedangkan penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam pembelajaran menulis pantun pada 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Tuko Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, 
Tahun Pelajaran 2016/2017 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi dan 
wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk 
interaktif.  

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
menulis pantun di kelas IV SD Negeri 2 Tuko Kecamatan Pulokulon, Kabupaten 
Grobogan ditemukan hal-hal sebagai berikut. 1) Aspek guru : Selama proses 
pembelajaran berlangsung pengelolaan waktu oleh guru dirasa kurang baik. 
Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam mengelola waktu kadang-
kadang tidak tepat dengan alokasi waktu yang ditentukan; 2) Aspek metode : 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab; 3) Aspek 
siswa : Siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan kurang memperhatikan 
penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis pantun; 4) Aspek media : 
guru tidak menggunakan media tertentu dalam pembelajaran, guru hanya 
menggunakan teks pantun dari buku pelajaran; 5) Aspek Evaluasi : Dalam 
evaluasi guru menggunakan penilaian dengan tes yaitu dilakukan secara tertulis, 
lisan, dan perbuatan (praktik). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menulis adalah satu dari empat keterampilan berbahasa yang telah 

menarik perhatian banyak pihak. Selain karena keterampilan menulis bisa 

dijadikan ukuran kemajuan literasi suatu bangsa, juga karena menulis ini 

belum begitu membudaya, khususnya di Indonesia. Keterampilan menulis ini 

dilihat sebagai keterampilan berbahasa yang paling sulit dan kompleks karena 

mensyaratkan adanya keluasan wawasan dan melibatkan proses berpikir yang 

ekstensif. 

Ketidakmampuan menulis diyakini sebagian besar orang disebabkan 

oleh kegagalan pelajaran menulis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 

pengajaran menulis selama ini hanya menitikberatkan pada pengajaran teori 

tata bahasa atau tata cara menulis, bukan melatih peserta didik untuk banyak 

menulis. Hasilnya, sekalipun peserta didik sudah sekian lama memperoleh 

pengajaran menulis, tapi mereka hanya menguasai teori, dalil, atau prinsip-

prinsip ihwal bagaimana menulis. 

Hasil pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis selama ini 

masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi untuk mencapai tingkat 

terampil, masih memerlukan usaha keras dari seorang guru untuk dapat 

mewujudkannya. 
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Pembelajaran menulis yang diberikan kepada siswa kurang bervariasi. 

Yang paling sering diberikan dalam pembelajaran, siswa untuk membuat 

karangan dalam kerangka karangan yang telah disediakan, mengarang bebas, 

atau berlatih menulis bermacam-macam paragraf. Pembelajaran menulis pun 

akhirnya tetap kering dan membosankan (Suyono, 2005: 8) sehingga siswa 

kurang berminat untuk berlatih menulis. 

Kekurangberhasilan pembelajaran menulis tersebut disebabkan oleh 

banyak faktor khususnya yang menyangkut siswa dan guru. Tidak sedikit para 

guru yang mengangap bahwa proses pembelajaran yang efektif ditandai 

dengan suasana kelas yang tenang. Para siswa dengan tertib dan duduk di 

kursinya masing-masing, perhatian terpusat pada guru, dan guru menjelaskan 

(berceramah) di depan kelas. Dalam kondisi yang demikian, siswa akan 

semakin tenggelam dalam kepasifan. Mereka belajar tidak lebih dari suatu 

rutinitas sehingga kurang tertantang terlibat secara aktif dalam proses belajar 

mengajar. Siswa cenderung belajar secara individual, menghafal konsep-

konsep yang abstrak dan teoretik, menerima rumus-rumus atau kaidah-kaidah 

tanpa banyak memberikan kontribusi ide dalam proses pembelajaran. 

Sinyalemen mengenai kekurangberhasilan pembelajaran menulis di atas, 

disebabkan oleh sistem pembelajaran yang masih terpusat pada guru. Siswa 

kurang diberi kesempatan untuk berlatih dan mengembangkan kreativitasnya. 

Di samping itu, dari sisi siswa sendiri juga masih terbiasa pasif. Siswa tampak 

kurang tertarik mengikuti pelajaran. Akibatnya, siswa kurang berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. Keadaan pembelajaran demikian, tentu tidak dapat 
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menopang terhadap keterampilan menulis siswa. Untuk mengatasi hal  

tersebut, perlu diupayakan bentuk pembelajaran menulis yang lebih 

memberdayakan siswa, yakni pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual. Dengan upaya tersebut, diharapkan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan pendapat di atas, agar siswa terampil diberikan pelatihan 

yang cukup karena pada dasarnya menulis adalah suatu keterampilan yang 

harus dicoba dan dipraktikkan. Dengan banyak berlatih, siswa akan lebih 

berani mencoba untuk menuangkan ide-ide kreatifnya. 

Setiap orang sebetulnya memiliki potensi mahir untuk menulis, seperti 

juga berpotensi terampil melakukan berbagai aktivitas bahasa lainnya. 

Persoalannya, karena menulis merupakan keterampilan, maka 

pemerolehannya memerlukan latihan dan perjuangan yang sistematis dan 

terus-menerus. Yang berbakat pun tanpa diasah tidak akan bisa terampil 

menulis. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada bakat atau tidak 

melainkan lebih disebabkan oleh keengganan untuk berusaha keras 

memperoleh kemampuan menulis itu (Akhadiah, dkk, 2001: 1.4). 

Menurut William Faulkner, banyak penulis sepakat bahwa 90% 

kemampuan menulis dihasilkan lewat pembelajaran. Hanya 10% saja faktor 

bakat sebagaimana kecakapan hidup lainnya, tidak cukup dominan 

mengarahkan seseorang menjadi penulis atau tidak. Justru faktor 

pembelajaranlah yang cukup dominan pengaruhnya (dalam Lasimo, 2005 : 

26). 



 4 

Pendapat tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa menulis 

sebagai bagian dari kecakapan hidup perlu banyak dilatih kepada siswa. 

Potensi-potensi yang ada pada diri siswa perlu lebih digali dan diberdayakan 

sehingga mereka dapat mengaktualisasikan kemampuannya, khususnya 

kemampuan mengekspresikan ide-idenya ke dalam bentuk tulisan. 

Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu (jumlah 

baris, jumlah suku kata, kata, persajakan, dan isi). Pantun merupakan salah 

satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. 

Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa 

Sunda dikenal sebagai paparikan. Oleh sebab itu pantun merupakan salah satu 

kebudayaan bangsa yang wajib dilestarikan. Hal tersebut menjadikan 

pembelajaran menulis pantun menjadi sangatlah penting. Siswa diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuannya dalam menulis sekaligus dapat turut 

serta melestarikan kebudayaan bangsa. Namun demikian menulis pantun 

dirasa cukup sulit bagi siswa terutama siswa kelas IV SDN 2 Tuko Kecamatan 

Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Salah satu alasannya adalah metode yang 

guru dalam menyampaikan materi menulis pantun yang dirasa masih 

monoton, sehingga kurang menarik bagi siswa. Pantun menarik untuk diteliti 

karena pantun berisi tentang pendidikan, nasihat, dan ajaran agama, sehingga 

sangat sesuai untuk pendidikan anak. 

Dari latar belakang masalah tersebut kemudian penulis mengambil judul 

”Pembelajaran Menulis Pantun pada Siswa Kelas IV SDN 2 Tuko Kecamatan 

Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017.” 

 

 



 5 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan penulis mengambil judul tersebut di atas adalah : 

1. Alasan Objektif 

a.  Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis. 

b. Membina kemampuan menulis siswa, terutama dalam menulis pantun. 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul penelitian ini telah sesuai dengan jurusan dan program studi 

Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. 

b. Objek penelitian dapat dijangkau oleh penulis, baik ditinjau dari segi 

waktu, tenaga, pikiran, maupun biaya yang diperlukan dalam 

menyelesaikan penelitian. 

 

C.  Penegasan Judul 

Di bawah ini akan dijelaskan istilah-istilah dalam judul agar mudah 

dipahami. Istilah tersebut adalah :  

1. Pembelajaran 

Pembelajaran   adalah   proses   penciptaan   kondisi dan pengorganisasian 

berbagai aspek yang mempengaruhi peserta didik, dalam menguasai suatu 

kompetensi (Sukmara, 2003:57) 

2. Menulis 

 Menulis merupakan kegiatan menyusun atau mengorganisasikan buah 

pikiran, ide atau gagasan dengan menggunakan rangkaian kalimat yang 

logis dan terpadu dalam bahasa tulis. 



 6 

3. Pantun 

Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu (jumlah 

baris, jumlah suku kata, kata, persajakan, dan isi). 

Berdasarkan penjelasan di tiap-tiap bagian seperti di atas maka maksud 

judul secara keseluruhan adalah Pembelajaran Menulis Pantun Siswa Kelas IV 

SD Negeri 2 Tuko Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti yaitu 

tentang pembelajaran menulis pantun pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Tuko 

Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pembelajaran 

menulis pantun pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Tuko Kecamatan Pulokulon, 

Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, 

peneliti ingin maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara 

mendalam pembelajaran menulis pantun pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
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Tuko Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, hasil penelitian ini dapat dimanfaat 

antara lain sebagai berikut. 

1. Manfaat bagi Siswa 

a. Siswa lebih menyenangi pembelajaran menulis terutama menulis 

pantun karena materi yang diajarkan dikaitkan dengan situasi dunia 

nyata siswa. 

b. Siswa dapat menulis pantun dengan lebih lancar karena banyak 

berlatih mengenai teknik-teknik menulis. 

c. Hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa karena siswa diberikan 

kesempatan lebih banyak praktik menulis. 

2. Manfaat bagi Guru 

a. Guru mendapatkan pengetahuan yang lebih konkret mengenai 

penerapan pembelajaran menulis, khususnya menulis pantun. 

b. Guru dapat menerapkan metode-metode yang tepat dalam 

pembelajaran, khususnya pembelajaran menulis pantun. 

c. Manfaat bagi peneliti adalah dapat menyusun perencanaan 

pembelajaran yang sistematis agar benar-benar diperoleh hasil yang 

lebih optimal. 
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H.  Sistematika Penulisan  

Sistematika skripsi ini terdiri dari : 

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi tinjauan tentang pembelajaran, tinjauan tentang menulis, 

pengertian sastra dan puisi lama. 

Bab III berisi tentang pengertian sasaran dan lokasi penelitian, bentuk 

dan strategi penelitian, objek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, pengembangan validitas data, dan teknik analisis data. 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V berisi tentang kesimpulan, dan saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Pelaksanaan 

pembelajaran menulis pantun di kelas IV SD Negeri 2 Tuko Kecamatan 

Pulokulon Kabupaten Grobogan ditemukan hal-hal sebagai berikut. 

1. Aspek guru  

Selama proses pembelajaran berlangsung pengelolaan waktu oleh guru dirasa 

kurang baik. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam 

mengelola waktu kadang-kadang tidak tepat dengan alokasi waktu yang 

ditentukan.   

2. Aspek metode 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab  

3.  Aspek siswa  

Siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan kurang memperhatikan 

penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis pantun 

4. Aspek media  

guru tidak menggunakan media tertentu dalam pembelajaran, guru hanya 

menggunakan teks pantun dari buku pelajaran,  

5. Aspek Evaluasi   

Dalam evaluasi guru menggunakan penilaian dengan tes yaitu dilakukan 

secara tertulis, lisan, dan perbuatan (praktik)  
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B. Saran-saran 

Berdasarkan simpulan di atas, diajukan beberapa saran berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu syarat administratif yang 

pertama dan utama untuk dapat terselenggaranya aktivitas guru dan siswa 

dalam situasi pembelajaran yang  diharapkan. Oleh karena itu, hal ini 

hendaknya dipikirkan secara  bijak,  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  

termasuk  juga dalam pembelajaran menulis pantun di kelas IV Sekolah 

Dasar. Apabila tidak demikian dan hanya copy paste dari yang sudah ada, 

tipis kemungkinan akan terselenggara iklim pembelajaran yang kondusif dan 

berhasil mengantarkan siswa untuk sampai di suatu kompetensi yang 

diharapkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya suatu perencanaan bagi 

terselenggaranya pembelajaran yang demikian itu, dan ini harus disadari 

benar oleh setiap guru. 

2. Melaksanakan pembelajaran menulis pantun sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan, merupakan syarat administratif kedua, dan ini harus 

dipenuhi guru dan siswa. Dalam hal ini sering kali terjadi di luar 

perencanaan. Sehingga, pembelajaran yang dilaksanakan kurang bermakna, 

baik bagi guru maupun siswa yang berencana menempuh prosedur teknik 

kolaboratif dan resitasi dalam pembelajaran ini. Untuk itu kepada guru dan 

siswa disarankan agar berpegang pada perencanaan yang akan memberikan 

rambu-rambu demi terselenggaranya iklim pembelajaran yang diharapkan. 

3. Prosedur dan bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam memenuhi tuntutan pembelajaran menulis pantun, dapat 

menempuh apa yang sudah dilakukan melalui penelitian ini. Hal ini 

merupakan syarat administratif ketiga, untuk dapat terselenggaranya proses 
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pembelajaran yang diharapkan. Syarat ini mutlak harus dipenuhi guru. Oleh 

karena itu rencanakan hal ini dengan tidak mengabaikan prosedur yang 

berlaku. 

4. Meningkatnya kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis pantun, tidak 

terjadi dengan sendirinya.  Untuk  itu  antara  guru  dan  siswa  harus  

bersinergis ketika berkolaborasi memenuhi tuntutan yang diharapkan dalam 

pembelajaran. 

5. Dalam dunia pendidikan seharusnya diberikan waktu tambahan untuk 

berkreasi dan menghibur para siswa dengan membaca pantun, terutama 

pantun jenaka. Hal ini untuk menghibur dan mendidik para siswa melalui 

pantun. 
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