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Abstrak 
 
Junaidi, 2014. Keterampilan Menulis Pantun Siswa Kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi, Tanjungpinang: 
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pembimbing 1) Mini Andriani, 
M.Hum., Pembimbing 2) Drs. Wagiman, M.Pd. 
 
Kata kunci: Keterampilan, Menulis Pantun. 

Beberapa permasalahan mengenai menulis pantun yang ditemukan peneliti 
antara lain, ketika siswa ditugasi membuat pantun terdapat pantun yang sama, 
kurangnya pemahaman siswa dalam menentukan persajakan pantun dan 
kesesuaian sampiran dan isi pantun.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan menulis 

pantun siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan Tahun 
Pelajaran  2013/2014 yang ditentukan penilaianya pada aspek persajakan pantun 
dan aspek kesesuaian sampiran dan isi pantun. 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantatif. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantatif. 
Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Bintan berjumlah 276 siswa. Melihat banyaknya populasi maka penulis 
tidak mengambil seluruh populasi. Sampel pada penelitian ini adalah 15% dari 
jumlah populasi yaitu sebanyak 40 siswa. 
 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah pantun yang ditulis siswa 
kelas VII diperoleh menurut kriteria penilaian Buku Cerdas Cermat Pantun 
(Hajar, 2011:89-91). Selanjutnya, skor yang diperoleh siswa dimasukkan kedalam 
tabel menurut skala penilaian Buku Cerdas Cermat Pantun (Hajar, 2011:84). 
Pantun dinilai masing-masing dua bait yang ditulis siswa dan, menentukan 
klasifikasi penilaian menurut Tampubolon (2008:32).  
 

Simpulan yang penulis peroleh adalah (1) keterampilan menulis pantun 
siswa kelas VII pada aspek persajakan yaitu: 94,12 termasuk klasifikasi baik 
sekali, siswa yang memperoleh predikat baik sekali berjumlah 40 siswa. (2) 
keterampilan menulis pantun siswa kelas VII pada aspek kesesuaian sampiran dan 
isi pantun yaitu: 91,5 termasuk klasifikasi baik sekali, siswa yang memperoleh 
predikat baik sekali berjumlah 35 siswa, klasifikasi baik berjumlah 5 siswa. 
Selanjutnya, rekapitulasi pada aspek persajakan dan kesesuaian sampiran dan isi 
pantun yaitu 92,57 tergolong klasifikasi baik sekali. 
 

 



Abstract 
  
Junaidi , 2014. Skill Writes Student Poetry braze VII Country Junior High School 
1 Bintan School Year 2013/2014. Thesis. Tanjungpinang: Indonesian Art and 
Languange of Maritim Raja Ali Haji. Supervisor 1: Mini Andriani, M.Hum and 
supervisor II: Drs. Wagiman,M.Pd. 
  
Key word:  Skill, Writing Poetry 
 

Severally about problem about write found poetry researcher for example, 
while is ditugasi's student make poetry exists same poetry, its reducing is 
understanding student in determines about verse poetry and sampiran's suitability 
and poetry content.   

  
This research intent to describe skill writes student poetry braze VII 

Country Junior High School 1 Bintan School Year 2013 / 2014 one was 
determined by evaluation about verses poetry and sampiran's suitability aspect and 
poetry contents.  
  

Observational method that is utilized is quantatif' descriptive method. File 
collecting tech in observational it utilizes to essay. analysis tech file in 
observational it utilizes analysis tech descriptive quantatif. Population on 
observational it is student braze VII Country Junior High School 1 Bintan all 276 
students. See a lot of population therefore writer doesn't take all population. 
Sample on observational it is 15% of total populations which is as much 40 
students.  
  

Observational result that researcher gets is poetry that written by class 
student VII get in opinion estimation criterion binds books poetry thrifty smart 
(Hajar, 2011:89-91). Hereafter, acquired score student terminologicals thrifty 
smart book estimation poetry (Hajar, 2011:84). To evaluate every poetry two 
couplet that written by student and, certain clasification is Tampubolon's 
estimation (2008:32).   
  
Conclusion that writer gets is (1 ) skill write student poetry braze VII on aspect 
about verse which is: 94,12 included splendid classifications, student that gets 
predikat total bravo 40 students. (2 ) skill write student poetry braze VII on 
sampiran's suitability aspect and poetry content which is: 91,5 included splendid 
classifications, student that gets predikat total bravo 31 students, sum good 
classification 9 students. Hereafter, recapitulation on aspect about verse and 
sampiran's suitability and poetry content which is 92,57 classifications very well. 

 

 



1. Pendahuluan 

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 
yaitu standar kompetensi mengekpresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman 
melalui pantun dan dongeng, kompetensi dasar menulis pantun sesuai dengan 
syarat-syarat pantun dan indikator mampu menentukan syarat-syarat pantun, 
mampu menulis pantun dan mampu menyunting pantun sendiri sesuai dengan 
syarat- syarat pantun. Penelitian ini hanya membahas dua aspek yang terdapat 
pada pantun yaitu pada aspek persajakan dan aspek kesesuaian sampiran dan 
isi pantun. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan Praktik Kerja 
Lapangan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan khususnya kelas 
VII mengenai menulis pantun masih ada sebagian siswa yang kurang mampu 
dalam menulis pantun pada aspek persajakan dan aspek kesesuaian sampiran 
dan isi pantun.Hal ini terlihat ketika siswa diminta untuk menulis pantun, 
siswa masih kesulitan dan terlihat bingung untuk membuat pantun yang baik 
sesuai dengan syarat-syarat pantun. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian 
dalam penelitian ini adalah ciri ketiga dan keempat yaitu pada aspek 
persajakan dan aspek kesesuaian sampiran dan isi pantun. 
Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
“Keterampilan menulis  pantun siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Metode deskriptif merupakan menganalisis data atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 
2012:147). Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang telah didapat lalu 
data tersebut dimasukkan kedalam tabel skor penilaian pantun yang 
berbentuk angka. 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 (Mulyatiningsih, 2012:37). 

 

 

 



3. Hasil Penelitian dan pembahasan. 

Penilaian skor siswa pada aspek persajakan secara keseluruhan, 
diperoleh klasifikasi baik sekali sebanyak 40 siswa. Klasifikasi baik sebanyak 
0 siswa. Klasifikasi sedang berjumlah 0 siswa. Klasifikasi kurang 0 siswa. 
Dan nilai rata-rata siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Bintan pada aspek persajakan yaitu: 94,12 menurut Tampubolon (2008:32)  
nilai rata-rata yaitu: 94,12 tergolong klasifikasi baik sekali 

Penilaian skor siswa pada aspek kesesuaian sampiran dan isi pantun 
secara keseluruhan, diperoleh klasifikasi baik sekali sebanyak 35 siswa. 
Klasifikasi baik sebanyak 5 siswa. Klasifikasi sedang berjumlah 0 siswa. 
Klasifiksi kurang 0 siswa, dan nilai rata-rata siswa kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Bintan  pada aspek kesesuaian sampiran dan isi 
pantun yaitu: 91,5 menurut Tampubolon (2008:32) nilai rata-rata 91,5 
tergolong klasifikasi baik sekali. 

 
4. Simpulan dan Rekomendasi. 

Berdasarkan hasil penelitian keterampilan menulis pantun siswa 
kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan maka peneliti 
memperoleh simpulan sebagai berikut: 
1. Keterampilan menulis pantun pada aspek persajakansiswa kelas VII 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 
tergolong baik sekali, dengan nilai rata-rata 94,12. 
2.Keterampilan menulis pantun pada aspek kesesuaian sampiran dan isi 
pantun siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan Tahun 
Pelajaran 2013/2014 tergolong baik sekali, dengan nilai rata-rata 91,5. 

Berdasarkan hasil skor pantun yang telah dijumlahkan penulis pada aspek 
persajakan dan aspek kesesuaian sampiran dan isi pantun memperoleh nilai-
nilai rata-rata dalam menulis pantun adalah 92,57 termasuk klasifikasi baik 
sekali. Siswa yang memperoleh predikat baik sekali sebanyak 39 siswa. Siswa 
yang memperoleh predikat baik sebanyak 1 siswa. Siswa yang memperoleh 
predikat sedang berjumlah 0 siswa dan siswa yang memperoleh predikat 
kurang berjumlah 0 siswa. 
 
 
 
 
  

 



Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang ingin peneliti 
sampaikan, antara lain: 

1. Seorang guru hendaknya banyak memberikan latihan dalam menulis pantun 
yang lebih ditekankan pada aspek persajakan pantun dan khususnya pada aspek 
kesesuaian sampiran dan isi pantun. Kedua aspek ini saling berhubungan dan 
merupakan dua aspek yang sulit dalam membuat pantun. 

2. Sekolah sebagai lembaga resmi pendidikan hendaknya memberi waktu lebih 
banyak untuk pembelajaran pantun. Seperti ekstrakurikuler di bidang sastra 
tulis dan lisan termasuk pantun. Agar siswa mendapat wadah untuk 
menyalurkan minat dan bakatnya di bidang sastra terutama pantun 

3. Bagi siswa hendaknya lebih banyak belajar lagi, terutama dalam menulis 
pantun. Menulis pantun bukanlah suatu hal yang gampang, jika kita tidak 
terbiasa melakukan atau menulis pantun, terutama pada aspek persajakan 
pantun dan aspek kesesuaian sampiran dan isi pantun. Dengan seringnya 
latihan dalam menulis pantun yang dilakukan secara terus menerus, maka 
diharapkan siswa mampu menulis pantun dengan baik.  

4. Bagi siswa, sebagai generasi penerus khazanah tradisi lisan terutama dalam 
menulis pantun diharapkan dapat memperkaya kosa kata. Sehingga, siswa tidak 
sulit untuk membuat pantun dan menulis pantun akan menjadi hal yang 
menarik jika terus dilatih. 

5. Minat dan kecintaan siswa terhadap budaya pantun harus ditanamkan sejak dini 
agar siswa mencintai pantun sebagai budaya warisan yang harus terus 
dilestarikan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara terus belajar membaca dan 
menulis pantun. 
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