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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai estetika dan gaya bahasa yang terkandung 

di dalam pantun upacara adat pernikahan Melayu Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan 

Riau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara yaitu mewawancarai 6 informan atau pemantun. Dari 

hasil penelitian dapat diketahui dari 101 pantun yang diperoleh. Pantun pernikahan Melayu 

Kabupaten Karimun mengandung nilai estetika yang dilihat dari nilai kesatuan, nilai 

keharmonisan, nilai keseimbangan, dan fokus atau penekanannya. 15 bait pantun 

menggunakan gaya bahasa metafora, 6 bait pantun menggunakan gaya bahasa hiperbola, 4 

bait pantun menggunakan gaya bahasa anadiplosis, 1 bait pantun menggunakan gaya 

bahasa epanalepsis dan ironi, 3 bait pantun menggunakan gaya bahasa epizeuksis, dan 2 

bait pantun menggunakan gaya bahasa perumpamaan.

Kata Kunci : Nilai Estetika, Gaya Bahasa, Pantun Pernikahan Melayu

ABSTRACT

The purpose of this research are to analyze the aesthetic values and language style of the 

poems of Malay custom at wedding ceremony in Karimun Regency of Kepulauan Riau 

Province. This research used the qualitative descriptive method. Research data are in the 

form of Malay custom ceremony poems in Karimun Regency of Kepulauan Riau Province. 

The technique of data was interview six informants or pantun were interviewed to collect 

the data. From this research, it is found that there are 101 pantun. The marriage pantun of 

Malay in Karimun Regency has aesthetic value that can be seen from the unity, the 

harmony, the balance and focus or  right emphasis of value. 15 verses used metafore, 6 

verses, 4 verses used hyperbola and anadiplosis, 1 verse used epanalepsis and irony, 3 

verses used epizeuksis, and 2 verses used simile.
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1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan suku dan bahasa. Setiap suku memiliki 
nilai budaya masing-masing yang menjadi ciri khas suku tersebut. Nilai budaya adalah 
nilai budaya daerah suatu kelompok masyarakat tertentu yang tidak terlepas dari adat 
istiadat yang berlaku.

Perkembangan zaman dan teknologi membawa dampak perubahan bagi kita, baik 
itu dampak positif maupun dampak negatif. Seiring berjalannya waktu gaya hidup kita juga 
mengalami perkembangan dan perubahan yang luar biasa. Kemajuan teknologi mengikis 
nilai-nilai luhur kebiasaan masyarakat kita.

Pada masyarakat Melayu Karimun, untuk menyampaikan maksud dan tujuan, baik 
merisik, meminang disampaikan melalui pantun yang dilakukan oleh pemantun. Pemantun
merupakan seseorang yang dipercaya sebagai penyampai maksud. Pemantun ini sangat 
mahir dalam berpantun. Semua hal-hal yang ingin disampaikan oleh pihak laki-laki kepada 
pihak perempuan disampaikan melalui pantun, demikian juga dengan pihak perempuan 
akan menerima maksud dan tujuan tersebut juga dengan pantun.

Pada masyarakat Melayu Karimun pantun masih sering digunakan pada saat acara 
perkawinan. Walaupun keberadaannya sudah menurun di dalam kehidupan masyarakat 
Melayu. Kebudayaan ikut mengalami perubahan, karena kebudayaan dihasilkan oleh suatu 
kelompok masyarakat. Demikian juga halnya dengan pantun yang sedikit banyak terkena 
bias perubahan.

Permasalahan pada penelitian ini adalah nilai estetika dan gaya bahasa apakah yang 
terkandung di dalam pantun upacara adat pernikahan Melayu Kabupaten Karimun Provinsi 
Kepulauan Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai estetika dan gaya bahasa yang 
terkandung di dalam pantun upacara adat pernikahan Melayu Kabupaten Karimun Provinsi 
Kepulauan Riau.

2. Pembahasan

Menurut Hazwani (2009:47-56) untuk melihat estetika dalam sebuah puisi dapat 
dilihat berdasarkan 4 (empat) unsur pembentuk, yaitu : Kesatuan (unity), Keharmonisan 
(harmony), Keseimbangan (balance), Fokus atau tekanan yang tepat (right emphasis).

Nilai kesatuan terdapat dalam pantun terlihat pada unsur-unsur pembentuknya 
seperti jumlah kata dan jumlah suku kata dalam sebaris. Jumlah kata dalam sebaris yang 
terdapat dalam pantun dari bait pertama sampai bait terakhir hampir semua berjumlah sama 
yakni 4 (empat) kata.

Keharmonisan dalam estetika puisi Melayu berkenaan dengan hubungan antara 
suku kata bagian dengan unsur atau bagian lain. Artinya, unsur atau bagian itu harus 
menunjang daya ungkap unsur atau bagian lain, dan bukan mengganggu atau
mengaburkannya (hazwani, 2009:50 dalam Pinky, 2013:50). Dalam pantun, keharmonisan 
tersebut terletak pada struktur pembentukan pantun tersebut yaitu sampiran dan isi serta 
rima yang membentuk irama dari pantun itu. Dalam hal sampiran, setiap sampiran dalam 
puisi melayu bentuk apapun merupakan pembuka maksud dari tujuan yang hendak 
disampaikan oleh penyair, sedangkan isi merupakan tujuan yang hendak disampaikan oleh 
penyair.

Keseimbangan dalam puisi adalah unsur-unsur atau bagian-bagian puisi, baik 
dalam ukuran maupun bobotnya, harus sesuai atau seimbang dengan fungsinya. 
Keseimbangan ini harus benar-benar sesuai agar dapat dibedakan antara yang utama 
dengan yang tidak utama (Hazwani, 2009:54 dalam Pinky, 2013:52-53). Pada pantun 
keseimbangan itu terlihat dari fungsi sampiran dan isinya, seperti diketahui bahwa 
sampiran adalah sebagian “ kata pembuka “ saja dalam puisi Melayu, begitu pula dalam 
pantun sedangkan isi merupakan maksud dan tujuan atau inti pembicaraan dari pantun 
tersebut. Fungsi tersebut sangat berbeda pada pantun sampiran benar-benar berfungsi 
sebagai pembuka, sedangkan isi sebagai inti pembicaraan.



Fokus atau tekanan yang tepat dalam puisi Melayu biasanya adalah tentang sosial 
budaya yang terdapat dalam puisi tersebut ataupun pusat pembicaraan yang menjadi subjek
materi (pokok permasalahan) utama (hazwani, 2009:56 dalam Pinky 2013:54). Dalam 
pantun pernikahan Melayu Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi 
fokus atau penekanan yang paling utama adalah yang berkaitan langsung dengan tahap-
tahap atau tata cara upacara perkawinan mulai dari merisik, meminang hingga akad nikah 
yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan norma agama.

Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan efek keindahan 
yang terkandung di dalam sebuah pantun. Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan, 
diketahui ada 7 jenis gaya bahasa yang terkandung di dalam pantun pernikahan Melayu 
Kabupaten Karimun yaitu, gaya bahasa metafora, hiperbola, repetisi (anadiplosis), repetisi 
(epanalepsis), repetisi (epizeuksis), perumpamaan dan ironi.

3. Simpulan dan Rekomendasi

Nilai estetika yang terkandung di dalam pantun upacara adat pernikahan Melayu 
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah: kesatuan yang terdapat dalam patun 
pada upacara adat pernikahan Melayu Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 
terlihat pada unsur-unsur pembentukannya seperti jumlah kata dalam sebaris, 
keharmonisan terletak pada struktur pembentukan pantun tersebut yaitu: sampiran dan isi 
serta rima yang membentuk irama dari pantun, keseimbangan dilihat dari kesesuaian 
perbandingan antara sampiran dengan isi. Perbandingan yang digunakan dalam sampiran 
juga harus tepat dan benar sehingga terdapat keseimbangan bentuk dan bobot, fokus atau 
penekanan yang tepat pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pantun pada pantun 
pernikahan Melayu Kabupaten Karimun yaitu tahap-tahap atau tata cara upacara adat 
perkawinan serta adat istiadat Melayu yang sesuai dengan norma agama Islam.

Gaya bahasa yang terkandung di dalam pantun pernikahan Melayu Kabupaten 
Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: gaya bahasa metafora sebanyak 
13 bait pantun, gaya bahasa hiperbola sebanyak 5 bait pantun, gaya bahasa anadiplosis
sebanyak 5 bait pantun, gaya bahasa epanalepsis sebanyak 1 bait pantun, gaya bahasa 
epizeuksis sebanyak 3 bait pantun, gaya bahasa perumpamaan sebanyak 2 bait pantun dan 
gaya bahasa ironi sebanyak 1 bait pantun.

Pantun adalah ikon budaya melayu lama, pelestariannya harus lebih di tingkatkan 
lagi agar tidak hilang ditelan zaman dan bagi generasi muda agar lebih mencintai dan 
menghargai pantun sebagai warisan budaya. 

Bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya dapat memaksimalkan bahan 
pembelajaran sastra dalam hal ini adalah pantun.

Bagi pelajar hendaknya dalam mempelajari pantun memerhatikan nilai-nilai positif. 
Nilai positif tersebut dapat menjadi dasar bagi siswa dalam berperilaku di kehidupan 
sehari-hari.
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