
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 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.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

1. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulis pantun melalui 

media gambar pada siswa kelas VII D SMP N 2 Banyudono? 

2. Adakah peningkatan kreatifitas siswa dalam menulis pantun melalui media 

gambar? 

C.Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat dua tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini. 

1. Meningkatkan keterampilan menulis pantun pada siswa kelas VII D SMP 

N 2 Banyudono? 

2. Meningkatkan kretifitas menulis pantun pada siswa kelas VII D SMP N 2 

Banyudono? 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat baik manfaat 

teoretis, maupun manfaat praktis 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang cara menulis pantun dengan benar sesuai kaidah dan 

syarat yang ada dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

 



2.  Manfaat praktis 

a. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

bacaan serta bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian serupa 

yang telah ada sebelumnya, khususnya penelitian mengenai menulis 

pantun dengan penggunaan media gambar untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pantun. 

b. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan 

referensi para mahasiswa agar lebih gemar menulis.  

c. Bagi guru Bahasa Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan para pendidik 

bangsa khususnya guru Bahasa Indonesia di sekolah sebagai materi 

ajar, khususnya tentang penerapan media gambar untuk meningkatakan 

keterampilan menulis pantun. 

 

 

 

 


