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ABSTRAK 

UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS PANTUN 

MELALUI MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS VII D 

SMP N 2 BANYUDONO TAHUN AJARAN 2011/2012  

 

Oleh: 

Ayu Nurhayati, A 310 080 163, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 

Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012, 53 halaman.  

 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis pantun 

dengan menggunakan media gambar, meningkatkan keaktifan dan motivasi 

belajar siswa terhadap pembelajaran menulis pantun dengan melalui media 

gambar pada siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono. Penelitian ini mengambil 

lokasi di SMP N 2 Banyudono. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

kelas (PTK). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru Bahasa Indonesia 

dan siswa kelas VII D dan data dalam penelitian ini adalah hasil tulisan pantun 

siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono.. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) penerapan strategi 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan 

keterampilan menulis pantun pada siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono. Pada 

prasiklus nilai rata-rata yang dicapai siswa hanya mencapai 68,91. Pada siklus I 

meningkat menjadi 76,5 dan pada siklus II terjadi peningkatan yang signifikan 

mencapai 81,54 (2) strategi pembelajaran melalui media gambar dapat 

meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa.  

 

Kata Kunci:  Menulis Pantun, Media Gambar, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
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A. Pendahuluan 

Keterampilan berbahasa terbagi menjadi empat bagian, yaitu keterampilan 

menyimak/mendegar, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat ketrampilan 

berbahasa tersebut sangat erat hubungannya, karena setiap kompetensi dasar 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesiaa selalu bertujuan untuk meningkatkan 

keempat keterampilan berbahasa tersebut. 

Terampil Menulis merupakan salah satu ketrampilan berbahasa yang tidak 

mudah untuk dilakukan karena menulis membutuhkan suatu ketrampilan 

khusus, terutama dalam penguasaan kosakata yang banyak serta terampil dalam 

menyusun tata bahasa dan struktur kalimat sehingga terbentuklah sebuah tulisan 

menarik dan berbobot serta mudah dimengerti para pembaca apa yangdimaksud 

si penulis. Menulis bentuk apapun dapat melatih penulis berpikir secara teratur 

karena ada hubungan timbal-balik antara pikiran dan bahasa. 

Pembelajaran menulis pantun dapat mengasah otak kita dalam 

pengungkapan kosa kata dan juga dalam keterampilan kita dalam bermain 

berbahasa. Bahasa yang digunakan dalam menulis pantun juga dapat 

menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan mengolah kata-kata. 

Keterampilan menulis pantun di SMP N 2 Banyudono masih tergolong 

rendah, hal tersebut dapat diketahui dari hasil tulisan siswa ketika guru 

menyuruh menulis pantun, masih banyak hasil tulisan pantun siswa yang 

hasilnya sama dengan teman-temannya dan ada pula yang masih mencontek 

dari buku. Hal tersebut mepnunjukkan bahwa masih banyak siswa yang sulit 

dalam menulis pantun terutama dalam mengolah kata-kata yang ada untuk 

dibuat menjadi pantun. 

Menulis pantun membutuhkan keterampilan khusus, karena harus melihat 

dan memperhatikan syarat atau kaidah menulis pantun yang baik dan benar, 

terutama pada bagian sampiran, isi dengan sajak ab-ab.  Dilihat dari beberapa 

masalah tersebut, maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Upaya yang digunakan adalah melalui media Gambar untuk 

meningkatkan kemampuan menulis pantun. Penggunaan media berupa gambar 
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diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam menulis pantun, karena 

media gambar dapat mempermudah siswa dalam merangkai kata-kata serta 

mengolah kata-kata sesuai gambar, karena melalui media gambar dapat 

membatasi kosakata dan pemilihan kata siswa akan lebih terarah. Media 

gambar selain mudah didapat, murah,menarik juga mampu membantu siswa 

dalam menentukan berbagai kosakata dalam membuat pantun sesuai gambar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menganggap perlu 

meneliti penggunaan media gambar sebagai sarana atau media untuk 

meningkatkan kemampuan mengarang siswa. Oleh sebab itu, peneliti 

mengambil permasalahan tersebut untuk meneliti mengenai “Upaya 

Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Melalui Media Gambar Pada 

Siswa Kelas VII D SMP N 2 Banyudono Tahun Ajaran 2011/2012”. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) yang merupakan 

suatu  pencermatan terhadap kegiatan belajar yang berupa tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.  Menurut 

Suharimi Arikunto (2006: 3) penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian 

kolaboratif antara peneliti, guru, siswa untuk meningkatkan proses 

pembelajaran di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  ada 

tidaknya peningkatan hasil dan kualitas dalam keterampilan menulis pantun 

pada siswa kelas VII SMP N 2 Banyudono dengan penggunaan media gambar. 

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Strategi ini bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan 

kenyataan di lapangan. Kenyataan yang dimaksud adalah adanya peningkatan 

keterampilan menulis pantun melalui media gambar. 

1. Setting Penelitian 

a. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di kelas VII D SMP N 2 Banyudono yang 

beralamat di desa Jetak, Jembungan, Boyolali. Pemilihan tempat 

tersebut berdasakan pertimbangan bahwa lokasi penelitian belum 

pernah diteliti orang lain, selain itu tempat penelitian juga dekat 
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dengan rumah peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk 

pengambilan data atau penelitian sehingga tidak terlalu mengganggu 

jadwal perkuliahan. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan pada tahun ajaran 2011/2012 dan dilaksanakan 

secara bertahap, adapun di bawah ini tahap pelaksanaanya. 

1) Tahap persiapan meliputi pengajuan judul, pembuatan proposal, 

survey di sekolah yang bersangkutan, permohonan ijin serta 

penyusunan instrument. 

2) Tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan yang berlangsung di dalam 

kelas. 

3) Tahap akhir, yaitu pengolahan data dan penyusunan laporan 

penelitian. 

c. Jenis Data 

1) Data 

  Data dalam penelitian ini adalah berupa data deskriptif 

yang berupa hasil tulisan pantun siswa, ungkapan, pernyataan, 

kata-kata tertulis dan perilaku yang diamati. 

2) Sumber Data 

  Adapun yang dijadikan sumber data dari penelitian ini 

adalah: 

Tempat dan peristiwa, meliputi proses belajar mengajar menulis 

pantun pada siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono. 

a) Informan, meliputi siswa dan guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

kelas    VII D SMP N 2 Banyudono. 

b) Dokumen, meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

hasil tulisan pantun  siswa dan buku penilaian. 

c) Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan guru dan siswa pada 

saat proses belajar mengajar. 
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2. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data 

yang dapat disajikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. adapun 

pengumpulan data tersebut menggunakan teknik tes, teknik observasi dan 

teknik wawancara. 

a. Teknik Tes 

Suharsimi Arikunto (2007: 53) menyatakan, “Tes adalah alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu 

dengan cara-cara atau aturan-aturan yang telah ditentukan”. Peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan tes. Tes tersebut dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu pada siklus pertama dan kedua dengan meminta 

siswa untuk menulis subuah pantun melalui media gambar dengan 

memberikan contoh gambar berupa  gambar buah-buahan, hewan, dan 

pemandangan. Kemudian siswa membuat jenis pantun bebas, namun 

berdasarkan tema/ gambar yang telah disediakan. Kekurangan yang 

terjadi pada siklus pertama harus dapat diperbaiki pada siklus kedua. 

b. Teknik Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas 

yang terjadi di lapangan. Adapun caranya adalah peneliti terjun 

langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data-data lapangan. 

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses 

pembelajaran mengarang. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat 

diketahui minat, motivasi serta kemampuan siswa. 

c. Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang lebih 

mendalam  dari peserta didik. Syamsudin (2006: 238) “Dengan 

wawancara akan memperkaya data dan memperteguhnya. Jadi dengan 

adanya wawancara dapat mengetahui berbagai penyebab kesulitan dan 

hambatan dalam menulis pantun oleh siswa. 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini menggunakan tiga tahap, yaitu tahap 

prasiklus, tahap siklus I  dan tahap siklus II. Hasil penelitian telah diuraikan di 

dengan lengkap di depan. Tujuan peneliti ini ada dua, yaitu: 

1. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis pantun. 

2. Meningkatkan kemampuan keterampilan siswa dalam menulis pantun 

yang merupakan hasil karyanya sendiri. 

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menerapkan teknik media 

gambar. Pada penerapan media gambar, peneliti menggunakan 5 gambar yang 

berupa 1 gambar buah-buahan, 1 gambar binatang, dan 3 gambar 

pemandangan. Tujuan dari penggunaan media gambar tersebut untuk 

merangsang ide-ide, kreatifitas, dan imajinasi yang ada dalam diri siswa 

supaya mereka mampu menulis pantun dengan merangkai kosakata dengan 

baik dan benar. Penggunaan media gambar dapat juga membangkitkan minat 

siswa dalam belajar, karena dengan adanya media gambar kondisi kelas 

dalam proses pembelajaran tidak monoton, sehingga  siswa dapat lebih aktif, 

siswa memperhatikan dengan antusias, dan siswa tidak mengantuk dan bosan. 

Penilaian dalam menulis pantun pada tahap Prasiklus, peneliti mengambil 

empat aspek yang dinilai. ketiga aspek tersebut adalah kesesuaian dengan 

syarat pantun, bahasa yang digunakan, penampilan fisik pantun, dan 

keseseuaian pantun dengan tema atau gambar. Pada tahap Prasiklus 

pemerolehan nilai rataa-rata yang didapat yaitu 68,91. Pada nilai rata-rata 

tersebut belum  mencapai batas tuntas atau indicator pencapaian menulis 

pantun, karena batas tuntas atau indicator pencapaiannya adalah 7. Pada tahap 

Siklus I ada peningkatan dalam nilai yang diperoleh siswa, pada Siklus I 

terdapat rata-rata nilai 76,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis 

pantun. Pada tahap Siklus II pemerolehan nilai rata-rata yang didapat yaitu 

75,65. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian (PTK) dengan 

menggunakan media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis 

pantun berhasil. Jadi cukup sampai pada Siklus II, karena indikator 

pencapaian sudah tercapai dengan hasil yang sangat memuaskan.  
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Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan pada 

setiap indicator yang telah ditetapkan dari hasil pelaksanaan siklus I dan II. 

Adapun nilai yang diperoleh siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono 

dalam menulis pantun dari tahap prasiklus, siklus I, siklus II . 

Daftar Nilai Menulis Pantun Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

No Nama Prasiklus Siklus I Siklus II 

1. Agung Saputra 68 78 81 

2. Amalia Widyaningrum 75 85 81 

3. Anis Purwanti 66 78 85 

4. Anisa Nur Rahmawati 70 78 83 

5. Clara Kharisma Prinanda  69 76 82 

6. Diska Regina Ramadhani 76 80 85 

7. Dwi Ayu Kurniasih 72 80 83 

8. Dwi Prasetyo 68 76 83 

9. Ervan Gemilang 70 76 84 

10.         Fitri Puji Astuti 66 79 83 

11. Fitria Indrajati 70 78 - 

12. Fitriani  70 - 75 

13. Gina Ayunir 60 80 85 

14. Ika Purnama Dewi 69 79 84 

15. Ike Nurdiana 70 77 82 

16. Inka Rulita 68 78 83 

17. Kanaya Keukeu S 70 79 83 

18. Lintang Sari 69 77 - 

19 Mahardika Restu P 65 71 81 

20. Muhammad Deni P 70 77 83 

21. Muhammad Saputra 71 75 81 

22. Nafi Ade Firmansyah 68 75 83 

23. Puput Fitri Permadany 67 76 84 

24. Putri Afidatul Khasanah 68 78 84 

25. Rahayu Sasongko 70 72 79 

26. Rahmad Sidhik R 70 76 85 

27. Ripana Edi Jatmiko - - - 

28. Ririn Rahmawati 71 76 85 

29. Riska Finta Ariyani 67 74 85 

30. Rosalia Monika 70 75 83 

31. Safitri indah K 64 70 73 

32. Setyaningrum Susanti 71 76 78 

33. Silvia Yunita Sari 71 76 77 

34. Syariffudin Nurcahya K 64 70 73 

35. Tri Mustofa 69 74 78 

36. Yudha Bagus Pratama 70 76 77 

Rata-rata 68,91 76,5 81,54 
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D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan bimbingan yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap proses pembelajaran menulis pantun melalui media gambar 

pada siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono, Kecamatan Banyudono, 

Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012, dapat disimpulkan bsebagai 

berikut: 

1. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis 

pantun bagi siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono Tahun ajaran 

2011/2012. Hal ini ditunjukkan dari hasil tulisan siswa yang lebih menarik 

dan bervarisai dalam memilih kata-kata dan sesuai syarat penulisan pantun. 

2. Penggunaan media gambar dalam menulis pantun dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam berfikir sekaligus aktif di dalam kelas. Hal ini 

ditunjukkan dari adanya beberapa siswa yang mau dan berani maju 

menuliskan hasil tulisan pantunnya di depan kelas. 

3. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan kosakata yang digunakan 

siswa dalam menulis pantun siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono Tahun 

ajaran 2011/2012. 

4.  Dari tahap prasiklus terhitung 30%, setelah pada tahap Siklus 1, nilai rata-

rata hasil menulis pantun siswa meningkat menjadi 34%. Setelah mencapai 

tahap siklus 2, nilai rata-rata  hasil menulis pantun meningkat lagi menjadi 

36%.  

5. Hasil nilai yang diperoleh siswa yang semula pada tahap Prasiklus 

mendapat nilai rata-rata 68,91 setelah tahap Siklus 1 naik menjadi 76,5 dan 

setelah Siklus 2 naik lagi mencapai 81,54.  
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Maka penelitian ini dianggap berhasil dan hipotesis diterima bahwa 

penggunaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis 

pantun bagi siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono. 
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