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Abstrak (Bahasa Indonesia) 

Penelitian ini untuk mengetahui kemahiran siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Bintan menulis pantun. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriftif kuantitiatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan jumlah 41 siswa yang mendapatkan predikat sangat baik 

berjumlah 61 % siswa dan 39% siswa mendapatkan prikat baik. Dari hasil ini menunjukan 

bahwa siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan sudah sangat baik dalam menulis 

pantun. 

Kunci: Kemahiran, menulis pantun, siswa kelas X 

Abstract (Bahasa Inggris) 

This study to determine proficiency class X High School District 2 Bintan writing rhymes. 

The method used in this research is descriptive kuantitiatif. These results indicate the number 

of 41 students who achieved the excellent amount to 61% of students and 39% of students get 

good prikat. From these results show that high school students Bintan District 2 has been very 

good at writing rhymes.  

 

Keywords: proficiency, writing rhymes, students of class X  

1. Pendahuluan 

 

Standar kompetensi Bahasa Indonesia yang diharapkan untuk dimiliki siswa SMA adalah 

siswa mampu melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, 

dialog, formulir, teks pidato, laporan, ringkasan, parafrase, serta berbagai karya sastra untuk 

anak berbentuk cerita, puisi, dan pantun. 

Pantun merupakan jenis sastra lisan yaitu sastra yang dapat didengar ketika seseorang 

sedang berpantun.Namun, sekarang pantun juga dapat dibaca karena sudah banyak buku-buku 

mengenai pantun.Pantun selain berbentuk lisan, yaitu yang langsung dapat kita dengar ada 

juga yang berbentuk tulisan sehingga mudah untuk kita membaca dan mempelajari pantun 

tersebut. 

Agar tercipta pantun dengan benar maka siswa harus memperhatikan ciri-ciri pantun yang 

benar sehingga dalam penulisannya tidak terjadi kesalahan.Masih rendahnya kemampuan 

siswa dalam menulis pantun di Sekolah Menengah Atas seharusnya menjadi perhatian para 

guru di sekolah.Siswa perlu dilatih dalam menulis pantun yang benar, sehingga siswa terampil 

dalam menulis pantun. 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara menggambrkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2009:147), serta 



menggunakan penelitian kuantitatif. Peneliti melakukan penelitian ini dimulai dari Febuari 

sampai Juli 2013. 

Populasi berjumlah 140 siswa keseluruhan, dengan sampel 30% dan didapatkan jumlah 

responden sebanyak 41 siswa. sistem pengambilan sampel yaitu dengan menyuruh responden 

membuat dua bait pantun. 

Pengumpulan data yaitu responden menulis dua bait pantun dalam selembar kertas setelah 

selesai responden mengumpulkan pantun yang dibuat dan diberi penilaian. 

Dengan demikian, instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes tertulis, untuk 

melihat sejauh mana kemahiran siswa menulis pantun. Hasil penelitian dilakukan dengan 

perhitungan yang bersifat kuantitatif dengan rumus: 

 

                                                ∑ Xi 

            x = 

   n 

 

Keterangan :  x  = Mean (Nilai Rata-rata) 

        ∑ Xi  = Jumlah Seluruh Data 

            n    =   Jumlah Data 

 

TABEL 4 

SKALA  PENILAIAN II 

No Klasifikasi Skor 

1 Sangat Baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 55-69 

4 Kurang  40-54 

5 Sangat Kurang ≤ 39 

 

 

 

3. Simpulan  

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwa kemahiran menulis 

pantun siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan sudah sangat baik karna mendapatkan 

nilai rata-rata keseluruhan yaitu 86,68 dengan ;redikat ‘sangat memuaskan. 
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