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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pantun sebagai  salah satu karya sastra yang lahir di tengah-tengah 

masyarakat pernah memegang peranan penting dalam budaya masyarakat 

Indonesia. Begitu pula halnya dengan pantun yang ada di Bangka Belitung. 

Dahulu, orang Bangka Belitung mengungkapkan perasaan, hasrat, atau kata 

hatinya melalui pantun. Kepandaian seseorang dalam berpantun mencerminkan 

tingkat intelektualitasnya. Dengan demikian, selain untuk sarana ekspresi, pantun 

pun mampu mewakili tingkat dan derajat keilmuan seseorang.   

Saat ini,  keberadaan pantun terkesan dipinggirkan. Sudah sangat jarang 

orang ataupun para sastrawan menulis pantun (Mafrukhi, 2007:92). Begitu juga 

dengan eksistensi pantun di Bangka Belitung. Keberadaannya sudah mulai 

tergusur oleh jenis-jenis karya seni yang lain.  Kalaupun pantun masih digunakan,  

pembacaan pantun hanyalah sebagai pelengkap acara  dan bukan sebagai sebuah 

proses pewarisan nilai-nilai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tenas Effendy 

(2004:77) yang  mengatakan bahwa dalam kehidupan masa kini pantun masih 

“hidup” dan berkembang, tetapi isinya tidak lagi berpuncak kepada nilai-nilai 

luhur budaya asalnya.  

Berpantun  dapat membuat pendengar meneteskan air mata kalau isinya 

mengandung kesedihan apalagi diiringi musik. Pantun dapat pula membuat hati 

remaja menjadi berbunga bilamana  mengandung kisah asmara, atau membuat 
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pendengar tertawa kalau  mengandung hal yang lucu. Dengan demikian, pantun 

berpotensi sebagai penggugah rasa baik empati, emosi, religi, maupun suasana 

romantis.  

Kehadiran pantun dalam kehidupan masyarakat tidak akan terlepas dari 

nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan masyarakat pencipta dan penggunanya. 

Unsur-unsur  budaya itu  melekat pada ekspresi yang dapat menimbulkan 

perasaan senang, nikmat, terharu, menarik perhatian, dan menyegarkan 

penikmatnya. Dalam hal inilah Wellek dan Warren, (1989:25) mengatakan bahwa 

fungsi seni berkaitan dengan dulce dan utile, artinya indah dan berguna. 

 Sebagai suatu produk budaya,  karya sastra (pantun) tentu saja tidak 

terlepas dari persoalan-persoalan manusia yang terdapat dalam masyarakat. Hal 

ini karena setiap karya sastra  seperti pantun selalu membicarakan manusia 

dengan bermacam-macam aspeknya. Dengan demikian, pantun sebagai salah satu 

produk karya sastra menjadi salah satu aspek yang dapat digunakan untuk 

mengenal manusia pada zamannya. Pada sisi lain, pantun juga dapat dipandang 

sebagai cermin kehidupan, sebagai tanggapan terhadap kehidupan, sekaligus 

sebagai evaluasi terhadap kehidupan manusia karena pantun juga menggambarkan 

tingkat keinginan suatu kebudayaan, gambaran tradisi yang berlaku, dan tingkat 

kehidupan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat pada suatu masa serta 

harapan yang dicita-citakan (Suswanto, 2002:1).  

 Melalui pantun juga dapat diketahui eksistensi kehidupan suatu 

masyarakat di suatu tempat pada suatu waktu meskipun hanya pada sisi-sisi 

tertentu. Sebagai karya sastra yang disusun melalui refleksi pengalaman dan 
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pengetahuan, pantun secara potensial memiliki berbagai macam bentuk 

representasi kehidupan.  

Semakin  mendalami pantun, semakin orang akan  hanyut dalam 

keindahan dan kedalaman maknanya. Keindahan pantun bukan saja terletak pada 

pilihan kata serta susunan kalimatnya yang rancak atau bagus , tetapi lebih dari itu 

adalah pada makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya.  

Banyak pantun yang berisi  nasihat-nasihat mulia tentang hidup beragama, 

bermasyarakat, dan berkeluarga. Pantun tidak saja indah dilantunkan, tetapi juga 

memberikan pelajaran dan kearifan yang sangat berharga. Dengan demikian, 

fungsi sastra sebagai sarana menyampaikan ajaran (moral dan agama) tidak 

dimarginalkan. Hal ini sejalan dengan Rusyana (1997:6) yang mengatakan 

sebagai berikut: 

Nampak bahwa dalam sastra-sastra daerah terkandung muatan nilai-nilai 
moral. Dalam sastra-sastra daerah, dalam wujud ekspresi estetik itu tersaji 
pula nilai-nilai etik. Dari pembacaan terhadap cerita rakyat, berupa mite, 
legenda dan dongeng, kita dapat mengapresiasi nilai-nilai moral yang 
terpadu secara halus di dalamnya. Begitu pula dalam hikayat, syair, pantun 
serta jenis sastra lama lainnya serta selanjutnya dalam novel, cerita 
pendek, drama dan puisi moderen. Nilai-nilai moral itu terungkap. 
 
Pesan moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh sastrawan 

kepada pembaca lewat karya sastra yang ditulisnya. Pesan moral itu menjadi saran 

yang ditujukan langsung kepada pembaca. Sebagaimana tema, pesan moral itu 

hanya dapat ditangkap melalui penafsiran teks. Ia merupakan petunjuk praktis 

mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan, seperti 

sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan (Kenny dalam Nurgiyantoro, 

2009: 320-321). 
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 Sangat disayangkan bila sebuah karya sastra seperti pantun tidak 

diselamatkan keberadaannya dan digali nilai-nilai moral  yang terdapat di 

dalamnya. Bila dibiarkan maka keberadaan pantun akan menjadi “hidup segan 

mati tak mau”. Kondisi yang sama bisa terjadi juga pada pantun masyarakat 

Bangka Belitung. Karena itu, usaha surat kabar Bangka Pos sebagai salah satu 

media pertama dan terkemuka di Bangka Belitung untuk menampilkan pantun 

melalui rubrik “Bujang Besaot”  patut disambut gembira. Pemuatan pantun-

pantun pada rubrik “Bujang Besaot” merupakan bentuk upaya  pelestarian 

terhadap karya sastra lama khususnya pantun. Menurut pengasuh rubrik “Bujang 

Besaot”, rubrik ini hadir sebagai upaya mengembalikan pantun sebagai karya 

sastra lama  untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rubrik pantun 

ini juga diharapkan dapat memopulerkan pantun dalam kehidupan masyarakat. 

Rubrik “Bujang Besaot” muncul secara periodik setiap hari Minggu di Harian 

Pagi Bangka Pos pada lembaran budaya. 

  Keberadaan pantun yang sarat dengan nilai-nilai tersebut, kini sudah 

mulai  kehilangan fungsi dan makna yang hakiki, yakni media untuk memberikan 

tunjuk ajar serta pewarisan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Mudra, 2008:1). 

Padahal, dalam sastra daerah dan sastra Indonesia terkandung nilai-nilai budaya 

yang tinggi. Nilai-nilai dalam sastra daerah dan sastra Indonesia itu akan sirna 

ditelan zaman jika tidak dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal terperinci 

dinyatakan oleh Ikram (1997:32) bahwa akan tumbuh jurang yang dalam antara 

sastra lama dan manusia modern jika tidak ada pemeliharaan yang terarah dalam 

bentuk pelajaran sekolah dan pengadaan buku mengenai sastra.  
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Hal senada dikemukakan Munawar (1978:5) bahwa di kalangan peminat 

dan peneliti sastra baik di sekolah maupun dalam masyarakat sudah lama 

merasakan kekurangan bahan bacaan sastra lama sebagai penunjang pengajaran 

dan juga sebagai bacaan umum bagi mereka yang ingin mengenal suatu jenis 

sastra yang pernah berkembang di Indonesia. Padahal, sesungguhnya karya sastra 

lama pernah mendapat kedudukan penting (Badudu, 1984:15). 

Pelestarian pantun sebagai sebuah karya sastra dan sebagai sarana untuk 

menyampaikan pesan moral akan lebih efektif bila pantun yang berkembang di 

masyarakat itu digunakan atau dimasukkan ke dalam bahan ajar kesusastraan di 

sekolah. Karena itu peneliti bermaksud untuk menjadikan pantun yang dimuat 

pada rubrik “Bujang Besaot” sebagai alternatif bahan ajar sastra (pantun) di 

sekolah. 

Penggunaan pantun rubrik “Bujang Besaot” sebagai bahan ajar di sekolah 

didasarkan pada beberapa alasan. Pertama,  jika diamati secara teliti dan 

berdasarkan data empiris, pembelajaran sastra sejak dahulu sampai sekarang tidak 

banyak mengalami peningkatan. Sejalan dengan itu, beberapa pengamat 

mengatakan pengajaran apresiasi di sekolah belum memenuhi harapan sebagai 

suatu pengajaran apresiasi yang berhasil. Pembelajaran sastra sering hanya 

berbentuk hapalan sejarah atau historisnya, sedangkan hal-hal yang bersifat 

apresiatif tidak disentuh (Sayuti, 1994:1). Berdasarkan kenyataan yang ada, 

perkembangan sastra khususnya pantun yang ada dalam masyarakat dapat 

dijadikan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan materi 
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pengajaran sastra di sekolah. Dengan demikian, bahan yang disajikan di sekolah 

tidak terlalu jauh jaraknya dengan yang terjadi dalam lingkungan para siswa. 

Kedua, materi-materi sastra yang terdapat dalam buku-buku teks yang 

diwajibkan di sekolah masih kurang lengkap. Minimnya materi tersebut 

menyebabkan guru tidak leluasa memilih bahan sesuai dengan kebutuhan siswa 

sehingga guru sulit untuk memvariasikan materi ajar. Oleh karena itu, 

ketergantungan guru pada pilihan materi yang minim dan sikap yang terikat pada 

otoritas dalam memilih bahan ajar, perlu diubah menjadi kegiatan kreatif dalam 

mencari dan menentukan bahan ajar yang sesuai dan menarik. Penelitian ini 

bermaksud untuk menggunakan pantun sebagai materi dalam memperkaya bahan 

ajar. 

 Ketiga, berbicara tentang keberhasilan pengajaran sastra di sekolah, minat 

siswa tentang mata pelajaran yang disajikan oleh guru ikut mempengaruhi hasil 

belajar mereka. Selain metode yang tepat, bahan ajar yang menarik juga dapat 

membangkitkan minat siswa terhadap mata pelajaran yang diikutinya. Oleh 

karena itu, menurut Rusyana (1984:335) guru harus selalu berinisiatif dalam 

mencari bahan ajar yang menarik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswanya. 

 Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian terhadap pantun dan 

pemanfaatannya sebagai bahan ajar sastra merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan apresiasi sastra siswa. Selama ini, beberapa 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pantun belum ada yang 

mengaitkannya dengan pembelajaran. Penelitian tersebut seperti yang dilakukan 

oleh Wiyana dan Olang. Wiyana dalam http//www.library USU.com (2008:1) 
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menyoroti tentang tema-tema yang terdapat dalam pantun Melayu. Olang dalam 

Asfar (2008:2) mengkaji struktur dan fungsi pantun dalam masyarakat Benuis. 

 Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, maka penulis berkeinginan 

mengkaji karya sastra lama berbentuk pantun, khususnya pantun pada rubrik 

“Bujang Besaot” sebagai sebuah karya sastra yang patut dipertimbangkan sebagai 

bahan ajar kesusastraan di Sekolah Menengah Atas. Kajian utamanya adalah 

struktur dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam pantun rubrik “Bujang Besaot” 

surat kabar Harian Bangka Pos.  Penelitian ini difokuskan pada aspek struktur 

yang meliputi: tema, rima, citraan dan nilai moral dengan pertimbangan bahwa 

aspek struktur dan nilai moral sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) SMA 2007. Dalam KTSP SMA (2007) disebutkan bahwa 

kompetensi yang harus dikuasai siswa adalah berkaitan dengan tema, rima, citraan 

dan nilai-nilai kehidupan (nilai moral) yang terdapat dalam pantun. Harapan 

penulis dengan kajian ini dapat menemukan struktur dan nilai-nilai moral di dalam 

pantun pada rubrik “Bujang Besaot” untuk dijadikan bahan ajar sastra di Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Pemilihan bahan ajar yang akrab atau telah dikenal siswa 

seperti pantun yang terdapat pada rubrik “Bujang Besaot” diharapkan  akan lebih 

efektif dibandingkan bahan pembelajaran yang tidak akrab dengan siswa.  

 

1.2 Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, masalah 

difokuskan pada penganalisisan terhadap struktur, yaitu tema, rima, dan citraan 
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serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalam pantun  rubrik “Bujang Besaot” 

untuk dijadikan alternatif bahan ajar bahan ajar sastra  Sekolah Menengah Atas. 

 

1.3 Rumusan  Masalah 

 Dari pembatasan masalah tersebut, lebih khusus lagi masalah itu dapat 

dirumuskan  dalam pertanyaan sebagai berikut. 

1.  Bagaimanakah  struktur pantun pada  rubrik “Bujang Besaot”?  

2. Nilai-nilai moral apakah  yang terkandung dalam isi  pantun pada rubrik 

“Bujang Besaot’’? 

3.  Apakah pantun pada rubrik “Bujang Besaot” dapat dijadikan sebagai alternatif 

bahan ajar sastra  di SMA ? 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan, 

penelitian ini bertujuan: 

1.  mendeskripsikan struktur pantun pada  rubrik “Bujang Besaot”;  

 2.  mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam isi pantun pada 

rubrik “ Bujang Besaot”; 

3.  mengetahui apakah pantun pada rubrik “Bujang Besaot”  dapat dijadikan 

sebagai  alternatif bahan ajar sastra di SMA. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mendukung beberapa teori 

tentang pantun misalnya teori tema, teori imajinasi, dan teori moral dalam suatu 

karya sastra utamanya pantun.  

Penelitian ini  secara praktis bermanfaat dalam rangka pelestarian budaya 

warisan para leluhur. Khazanah pantun  yang telah diinventarisasikan dalam 

bentuk pendokumentasian, diklasifikasikan berdasarkan tema, dan dianalisis akan 

memberikan gambaran tentang warna budaya masyarakat Bangka Belitung.  

   Secara praktis, hasil penelitian ini juga berguna bagi guru bahasa 

Indonesia. Guru bahasa Indonesia akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini 

dengan menggunakan pantun sebagai bahan ajar. Tegasnya, bila guru ingin 

mengajarkan tema, imajinasi, dan nilai moral dapat mengacu pada hasil penelitian 

ini.  

 

1.6 Definisi Operasional 

1.  Analisis adalah pemeriksaan terhadap suatu keseluruhan pantun pada rubrik 

“Bujang Besaot” untuk menentukan unsur-unsur pantun dan nilai moral 

pantun. 

2. Struktur didefinisikan susunan yang terkandung dalam pantun yang saling 

terkait sehingga memberi makna yang menyeluruh pada pantun tersebut. 

3. Nilai moral yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai baik atau buruk 

yang terkandung dalam pantun yang berguna dan bernilai dalam kehidupan 

manusia.  



 

 

10 

4. Pantun adalah salah satu bentuk sastra lama yang terdiri atas empat baris yang 

berisikan sampiran pada dua baris pertama dan isi pada dua baris kedua. 

5. Rubrik “Bujang Besaot” adalah salah satu rubrik yang terdapat pada Harian 

Pagi Bangka Pos yang berisi pantun-pantun yang dikirim pembaca melalui 

sms. 

6. Pemanfaatan adalah penggunaan atau pemakaian  pantun rubrik “Bujang 

Besaot”  dalam pembelajaran apresiasi sastra. 

7. Alternatif adalah  pilihan pantun rubrik “Bujang Besaot” yang dianalisis 

sebagai media atau sarana  untuk mencapai tujuan pembelajaran sastra lama. 

8.  Bahan ajar sastra adalah bahan atau materi kesusastraan yang akan diajarkan 

kepada siswa sebagai upaya untuk meningkatkan daya apresiasi sastra siswa 

sesuai dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai. 

  

1.7 Anggapan Dasar 

1.  Pemahaman terhadap unsur-unsur suatu karya sastra akan baik jika didukung 

oleh kemampuan menganalisis teks dan kemampuan menghubungkannya 

dengan situasi atau konteks. 

2.  Pantun mengandung nilai-nilai moral masyarakat pendukungnya. 

3.  Pantun terdiri atas unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain sebagai satu 

kesatuan yang membentuknya sehingga  memiliki makna. 

4. Pengajaran pantun akan menarik minat siswa jika bahan ajar yang disajikan 

adalah pantun yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

 



 

 

11 

 

 

 

 

 

 


