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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis pantun siswa kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013 berdasarkan syarat-

syarat pantun yaitu,  satu bait terdiri dari empat baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 

suku kata, bersajak a-b-a-b, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris 

ketiga dan keempat merupakan isi. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan menulis pantun siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013 termasuk kualifikasi berkemampuan baik 

dengan nilai rata-rata kelas yaitu 86,11. 

Kata Kunci : Menulis Pantun 

 

Abstract 

 

 This study aimed to determine the ability to write poem  students of class VII 

public MadrasaTsanawiyah Tanjungpianang  academic year 2012/2013  based in the 

requirements of poem, a stanza consists of four lines, each line consists of eight to twelve 

syllables, rhyming a-b –a-b, first and second  row are opening, while the third and fourth 

rows are the contents. Method  is descriptive qualitative in nature. Data collection 

technique was used through  testing techniques. The results showed that the ability to write 

poem  at the students of class VII  MadrasaTsanawiyah Tanjungpianang in 2012/2013 

academic year  the qualification was good, with an average value of the class was eighty-

six point eleven 

keyword: writing poem 

 



 
 

 

1. Pendahuluan  

      Melihat perkembangan zaman yang semakin cepat dikhawatirkan budaya 

berpantun yang telah ada sejak dahulu berangsur-sngsur mulai menghilang. Pantun 

merupakan karya sastra melayu indah dan unik, karena pantun memiliki ciri khas yang 

membedakannya dengan karya sastra lainnya. Perbedaannya terletak pada syarat-

syarat pantun yaitu tiap bait terdiri dari empat baris, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 

suku kata, bersajak a-b-a-b, baris pertama dan kedua merupakan sampiran , sedangkan 

baris ketiga dan keempat merupakan isi (Hajar,2007:22). 

      Dalam pembelajaran menulis pantun disekolah juga menekankan pada kemampuan 

siswa dalam menulis pantun berdasarkan syarat-syarat pantun. sebuah pantun 

dikatakan baik apabila memenuhi keempat syarat tersebut. Namun berdasarkan 

pengamatan awal peneliti mengenai menulis pantun siswa kelas VII madrasah 

Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang masih ada beberapa siswa yang kurang mampu 

dalam menulis pantun. mempertimbangkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk 

ingin mengetahui kemampuan menulis pantun siswa kelas VII madrasah Tsanawiyah 

Negeri Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013 berdasarkan syarat-syarat pantun. 

 

2. Metode Penelitian 

      Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian 

dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang dan waktu penelitian 

dilaksanakan pada semester II (genap) tahun ajaran 2012/2013. Populasi dalam 

penelitian berjumlah 217 siswa dengan sampel sebanyak 54 siswa. Sampel penelitian 

ditentukan sebanyak 25% dari jumlah populasi yang diambil secara acak proporsional 

pada 6 kelas. 

      Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari a) lembar hasil tes menulis pantun siswa, b) indikator 

penilaian, c) kriteria aspek penilaian siswa, d) rumus penilaian, e) tingkat penguasaan 

siswa, f) lembar penilaian menulis pantun siswa. Analisis data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan hasil tes siswa, memberikan skor sesuai dengan kriteria penilaian yaitu 

tiap bait terdiri atas empat baris, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, bersajak 

a-b-a-b, dan kesesuaian sampiran dan isi pantun, menentukan rata-rata skor  perolehan 

berdasarkan setiap aspek penilaian, menentukan tingkat penguasaan siswa, dan 

menghitung rata-rata kelas. 

 



 
 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

      Berdasarkan analisis data yang diperoleh kualifikasi menulis pantun siswa dari 

emapat aspek penilaian yaitu, aspek tiab bait terdiri atas empat baris termasuk 

kualifikasi amat baik dengan nilai rata-rata 100 dari 54 siswa. Aspek tiap baris terdiri 

atas 8 sampai 12 suku kata termasuk kualifikasi baik dengan nilai rata-rata 89,82 dari 

54 siswa. Aspek persajakan  termasuk kualifikasi baik dengan nilai rata-rata 88,89 dari 

54 siswa. Aspek kesesuaian sampiran dan isi termasuk kualifikasi sedang dengan nilai 

rata-rata 65,74 dari 54 siswa. 

      Sedangkan kualifikasi skor penilaian menulis pantun siswa secara keseluruhan 

diperoleh kualifikasi dengan predikat amat baik sebanyak 18 (33,33%) siswa, 

kualifikasi dengan predikat baik sebanyak 31 (57,41%) siswa, kualifikasi dengan 

predikat sedang sebanyak 4 (7,41%) siswa dan kualifikasi dengan predikat kurang 

sebanyak 1 (1,85%) siswa. Berdasarkan hasil tersebut kemampuan rata-rata kelas 

dalam menulis pantun adalah 86.11 termasuk kualifikasi baik. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

      Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis tentang kemampuan menulis pantun 

siswa kelas VII madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang berdasarkan jumlah 

baris dalam satu bait,  tergolong kemampuan sedang tidak terbukti. Begitu juga  pada 

jumlah suku kata tiap baris dan persajakan yang berkemampuan sedang tidak terbukti. 

Sedangkan pada aspek kesesuaian sampiran dan isi pantun berdasarkan hipotesis 

tergolong sedang terbukti. 

     Oleh karena itu, diharapkan kepada tenaga pendidik khususnya guru Bahasa 

Indonesia untuk dapat terus menerus melatih siswa dalam menulis pantun dan 

memberikan motivasi serta semangat kepada semua siswa agar dapat menumbuhkan 

minat dan bakat yang dimiliki siswa dalam menulis pantun, sehingga budaya 

berpantun dapat terus terjaga kelestariannya. 
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