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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemahiran menulis pantun berdasarkan empat 

ciri-ciri pantun, siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senayang. Metode 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan 

tes. Teknik pengolaan data yaitu dengan menganalisis data yang telah didapat lalu, pertama 

data dianalisis setelah dapat hasil dimasukkan kedalam tabel skor penilaian aspek pantun.  

Kemudian hasil akhir penilaian pantun dimasukkan kedalam tabel kemahiran menulis 

pantun dengan hasil skor akhir 72 atau 84% dikategorikan baik, sedangkan 16% dikategorikan 

cukup. Sampel diambil semua sebanyak 49 siswa k 292@yaharena jumlah siswa kurang dari 

100. Hasil penelitian menunjukkan kemahiran menulis pantun berdasarkan empat ciri-ciri 

pantun, siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senayang tergolong baik.  

Kata kunci : Menulis Pantun. 

 

The low student interest in writing poems based on the characteristics and type of 

poem is something that must be considered because the poem is a cultural heritage of the 

people of Riau Islands. The purpose of this study was to find out, how to write rhymes 

proficiency based on 4 traits rhymes Seventh Grade Students of Junior High School 2 

Senayang?  

This research uses descriptive quantitative method while the population in this study 

were students of class VII Junior High School 2 Senayang much as two classes by the number 

of 49 students. The population sampled in the study all writing rhymes since the sample size is 

less tha  100 students. 

The results obtained by a poem written by each student and the scores obtained by 

students couplet poem rating scale (Hajar, Abdul. 2011: 84) in accordance with the 

characteristics of rhyme. Valued as much as two-stanza poem poem that was written based on 

the characteristics of rhyme. 

Conclusions obtained by researchers are (1) Proficiency write a poem based on 4 traits 

rhyme class VII Junior High School 2 Senayang quite good. The average value obtained in the 

two-stanza poem written by the amount of the final score of 71.6. The results obtained from 

the total score of 3509 amounted to class VII, then the total score is divided by the number of 

students then divided into two according to the number of rhymes written, because they are 

assessed proficiency writing rhymes so the end result is 71.6. With a number of 41 students or 

84% better, while the number of 8 students or 16% were categorized enough. Based on the 

assessment scale by Ministry of Education (2011: 40), the relatively good score of 71.6 

 

Keywords: Writing Poem. 

 

mailto:Sarinah292@yahoo.co.id


1. Pendahuluan 

Kemahiran menulis pantun sangatlah ditentukan dalam memilih pilihan kata-kata yang 

berkesinambungan antara sampiran dan isi pantun. Sebait pantun akan memiliki nilai yang 

tinggi apabila memenuhi akan ciri-ciri ketentuan pantun. Selain itu untuk membuat sebait 

pantun juga harus sesuai dengan jenis pantun yang akan dibuat apabila dalam pembuatan 

pantun tidak sesuai antara jenis pantun dengan isinya maka pantun tersebut tidak benar. Minat 

siswa dalam kecintaan terhadap kebudayaan pantun harus ditanamkan sejak dini supaya siswa 

berminat dan mencintai pantun sebagai warisan kebudayaan masyarakat khususnya di 

Kepulauan Riau ini secara terus menerus dari generasi ke generasi penerusnya terlestarikan. 

Kemahiran siswa dalam menulis pantun perlu latihan serta kegiatan menulis pantun juga dapat 

ditingkatkan melalui praktik menulis dan membaca. 

Berdasarkan dengan masalah penelitian yang dilakukan, berkaitan dengan kemahiran 

menulis pantun siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senayang, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kemahiran menulis pantun 

berdasarkan pada aspek empat ciri-ciri pantun?  

Tujuan penelitian ini adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai melalui proses 

penelitian. Tujuan penelitian sajalan dengan masalah penelitian, adapun tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui kemahiran menulis pantun berdasarkan 

empat ciri-ciri pantun siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senayang. 

Erna, (2010) “Peningkatan Kemampuan Menulis Pantun Sesuai Dengan Syarat-Syarat 

Pantun Siswa Kelas VII MTs AL Hidayah Malang dengan Menggunakan Daftar Kosakata”. 

Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Sastra Univarsitas 

Negeri Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa media daftar kosakata dapat 

meningkatkan kemampuan menulis pantun. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senayang 

tepatnya di Kabupaten Lingga, Kecamatan Senayang, Desa Rejai. Terdiri dari dua lokal, kelas 

VII A dan VII B berjumlah 49 siswa yang terdiri dari 29 laki-laki dan 20 perempuan. Waktu 

penelitian dari April-Juni 2013. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, 

yaitu menganalisis data atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009:147).  

Metode penelitian ini sangat berguna untuk mendeskripsikan data yang faktual dan apa 

adanya. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2007:23). Teknik pengumpulan data 



yang dilaksanakan peneliti adalah tes berguna untuk mengukur ada atau tidaknya serta 

besarnya kemampuan obyek yang diteliti. 

Setelah dihitung dua bait pantun berdasarkan empat ciri-ciri pantun yaitu: empat 

baris/larik dalam satu bait,jumlah 8-12 suku kata dalam satu baris/larik, sajak ab-ab atau aa-aa, 

serta baris pertama dan kedua disebut sampiran sedangkan baris ke tiga dan empat disebut isi.  

Langkah selanjutnya adalah menentukan klasifikasi penilaian dengan skala penilaian sebait 

pantun. Memberi rata-rata keseluruhan hasil tes siswa menulis pantun. Untuk mencari rata-rata 

keseluruhan aspek yang diteliti, 

3. Hasil penelitian dan pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV maka peneliti melakukan analisis data dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan olah Umar (2000:100-101). Kemudian peneliti juga 

menggunkan rumus Usman,(2008: 89). 

Rumus Umar : 

 ∑xi 

 X =   n   

Keterangan:   

X = mean (nilai rata-rata) 

∑xi  = jumlah nilai seluruh data 

 n  = jumlah data 

Rumus Usman,: 

  ∑xi 

X =   ∑ ni  

Keterangan : 

X  = rata-rata  

∑xi = jumlah seluruh data 

∑ ni = jumlah anggota sampel  

Setelah menghitung hasil tes dilaksanakan oleh masing-masing siswa pada setiap bait 

pantun. Kemudian peneliti akan menghitung rata-rata dari kemahiran menulis pantun siswa 

kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senayang dengan menggunakan rumus yaitu: 

  X = Rata-rata jumlah P I + Rata-rata jumlah P II 

                Jumlah data 

X = 73 + 70 

           2 

   = 71,5  



Berdasarkan rata-rata hasil tes siswa yang diperoleh yaitu 72 yang artinya kemahiran 

menulis pantun berdasarkan 4 ciri-ciri pantun siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Senayang dikategorikan “baik”.  

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang disajikan pada BAB IV dan 

BAB V dapat diambil kesimpulan tes kemahiran menulis pantun berdasarkan pada 4 ciri-ciri 

pantun pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senayang. Adapun hasil 

akhir rata-rata kemahiran menulis pantun adalah 72 dengan kategori baik. Hasil tingkat 

penguasaan siswa sebagai berikut: Kemahiran menulis pantun berdasarkan pada aspek baris 

dalam satu bait pantun  dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 70,9. 

Kemahiran menulis pantun berdasarkan pada aspek jumlah suku kata dalam satu bait 

pantun dengan jumlah rata-rata 74,5 dikategorikan baik. Kemahiran menulis pantun 

berdasarkan pada aspek persajakan dalam satu bait pantun dengan jumlah rata-rata 71 

dikategorikan baik. Kemahiran menulis pantun berdasarkan pada aspek kesesuaian antara 

sampiran dan isi dalam satu bait pantun dengan jumlah rata-rata hasil tes siswa 69,4 

dikategorikan cukup. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas maka, dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

guru diharapkan dapat memotifasikan siswa agar mahir dalam menulis pantun berdasarkan 

ciri-ciri yang baik. Guru juga bisa menarik perhatian siswa sehingga mereka tidak merasakan 

kejenuhan. Mampu berimajinasi dalam proses pembuatan pantun khususya selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Sehingga siswa bisa membedakan antara kalimat pantun 

dengan kalimat sastra yang lainnya seperti puisi ataupun pantun yang berbentuk karmina. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis pantun yaitu: Baris pantun tidak hanya 

bercirikan 4 baris dalam satu bait tetapi pada baris pantun yang pertama dan kedua haruslah 

berkesinambungan agar terciptanya pantun yang baik. 

Pada jumlah kata atau suku kata pantun siswa masih belum memahami jumlah kata 

dalam satu baris/larik pada satu bait pantun. Penulisan persajakkan pada pantun harus sesuai 

antara akhir dari huruf pada setiap baris sampiran dan isi pantun. Sehingga  adanya kesamaan 

pada akhir bunyi huruf pada kata terakhir baik itu bersajak a-b-a-b atau a-a-a-a. Masih 

kurangnya kesesuaian antara sampiran dan isi pantun sehingga pantun terdengar tidak adanya 

maksud dan tujuan yang ingin disampaikan pada isinya. 
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