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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah pantun adalah tradisi lisan yang terus 
dipelihara, dikembangkan dan digiatkan, tidak hanya untuk kepentingan seremonial 
budaya belaka tetapi telah mengakar dan menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari 
masyarakat Melayu. Salah satu Kebudayaan Melayu yang ada di Kepulauan Riau adalah 
pantun. Dalam tradisi pada adat perkawinan masyarakat Melayu berbalas pantun 
merupakan pelengkap.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tradisi berbalas 
pantun tahap merisik? Bagaimanakah tradisi berbalas pantun pada tahap meminang? 
Bagaimanakah tradisi berbalas pantun pada tahap mengantar tanda? Bagaimanakah 
tradisi berbalas pantun pada tahap akad nikah?  

Kata Kunci: Tradisi Berbalas Pantun , Perkawinan Masyarakat Melayu  

 

ABSTRACK 

The background of this research is poem is the oral tradition preserved, 
expanded and intensified, not only for the sake of mere ceremonial culture but has taken 
hold and become something inseparable from the Malau community.one of the Malay 
Culture in the Riau Islands is the poem. In the tradition of the Malay tradition wedding 
on unrequited rhyme is complementary. 

Summary of problems is this research tradition is unrequited rhyme How the 
spy? How does the poen in the tradition of exchanging engagement? How does the 
poem in the tradition of exchanging escort sign? How does the poem in the tradition of 
exchanging marriage? 

Keywords: Cross Tradition Pantun, The Malay Wedding. 

 

1. Pendahuluan 
 

Bagi masyarakat Melayu pantun sudah mendarah daging. Mereka bukan saja 
arif menyimak makna yang terkandung di dalam pantun, mereka pun dapat 
bahkan banyak mahir berpantun.  

Dengan demikian, kemungkinan mereka keliru menafsirkan pantun amatlah 
sedikit. Dalam kehidupan tradisional Melayu setiap orang mampu berpantun, 
paling tidak pantun-pantun biasa, seperti pantun kelakar, pantun berkasih 



sayang, dan sebagainya. Dimasa silam, pantun memegang peranan penting pula 
untuk  mendapatkan jodoh, karena dalam upacara tertentu ada peluang bagi sang 
bujang berbalas pantun dengan sang dara. Peluang ini sering berakhir dengan 
ikatan pertunangan dan perkawinan. (Effendy, 2005:8). 

Pantun, secara hakiki boleh dikatakan sebagai kalimat pendek, singkat, padat 
dan misteri yang menyimpulkan kehidupan orang Melayu. Dari segi bahasa 
pantun berarti ibarat, seperti, umpama atau laksana. Pantun adalah jenis puisi 
lama yang dalam satu baitnya terdiri atas empat larik dan bersajak a-b-a-b. larik 
pertama dan kedua berupa  sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat 
berupa isi. Sampiran tidak mempunyai maksud, hanya diambil rima persajakan 
saja. Pantun merupakan bentuk puisi lama yang asli berasal dari Indonesia dan 
merupakan jenis puisi tertua. (Nadjua:24) 

Salah satu kebudayaan Melayu yang ada di Kepulauan Riau ini adalah 
pantun. Puisi tradisional Melayu yang bernama pantun ini telah memainkan 
peranan yang begitu istimewa dalam perjalanan hidup orang Melayu. Pantun 
telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ia tidak hanya untuk kalangan 
orang tua saja, tetapi juga untuk anak-anak, dan remaja. Kata pantun berarti 
sebagai sepasang bahasa terikat yang dapat memberi arah, petunjuk, tuntunan 
dan bimbingan. (Hamidy, 2010:134). 

Pantun telah dipakai oleh orang Melayu dalam segala sisi kehidupan 
Berbagai pengalaman telah dijelmakan kedalam pantun. Pengalaman-
pengalaman ini bertambah terus dari zuriat yang satu kepada zuriat berikutnya, 
sehingga pancaran keindahannya semakin cemerlang dan semakin tinggi nilai 
maknanya. Inilah satu-satunya budaya melayu yang terpelihara dengan baik 
dalam rentang zaman mengikuti riak gelombang kehidupan tiap puak Melayu 
disegala jagad Melayu. (Hamidy, 2010:136) 

Pantun adalah tradisi sastra lisan yang terus dipelihara, dikembangakan dan 
digiatkan, tidak hanya untuk kepentingan seremonial budaya belaka tetapi telah 
mengakar dan menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari masyarakat Melayu. 
(Encik Hajar, 2011:11) 

Pantun dapat dikatakan sudah menjadi ciri khas tersendiri dan bersebati 
benar bagi masyarakat Melayu dalam pergaulan dan perhubungan sosial 
kemasyarakatan selama rentang masa zaman ke zaman. Segala perkara, maksud 
dihati dan sebagainya senantiasa disampaikan atau diungkapkan dengan pantun. 

Pantun memang mempunyai keindahan dan keunikan tersendiri. 
Keindahan dan keunikan itu pula yang menjadikan pantun sebagai kebanggaan 
masyarakat Melayu. Bahkan Pantun sudah tidak dianggap sebagai milik 
masyarakat Melayu saja. Di Kepulauan Riau banyak ornag yang bukan asli 
Melayu tetapi mempunyai keca-kapan dan keahlian dalam menyusun Pantun. 
Sebut saja salah satunya Tusiran Suseno. Beliau adalah orang berdarah Jawa, 
seorang tokoh pantun dan pejuang yang paling gigih dalam pelestarian dan 
pengembangan pantun di Kota Tanjungpinang. (Abdul Hajar, 2011:10).  

Perkawinan merupakan suatu pekerjaan yang suci, religius, dan sakral. Orang 
tua yang mempunyai anak bujang yang sudah dewasa mulai mencarikan jodoh untuk 
anaknya. Orang Melayu, secara tradisional, merasa malu jika anaknya, sama ada bujang 
(laki-laki) ataupun para dara (perempuan), lambat mendapatkan jodoh. Si bujang yang 



terlalu lambat mendapatkan jodoh biasanya disebut bujang telajak, sedangkan si dara 
yang terlambat menikah di sebut anak dara tua. Oleh sebab itu, mereka berusaha agar 
anak bujangnya atau anak gadisnya mendapatkan jodoh. (Malik, 2003:25) 

Adat perkawinan, sampai setakat ini masih dilaksanakan oleh hampir semua 
masyarakat Melayu Kepulauan Riau dengan segala ragamnya. Biasanya adat 
perkawinan bergantung kepada kemamupan, terutama kemampuan ekonomi masyarakat 
yang melaksanakan upacara adat perkawinan tersebut.  

Dalam pelaksanaan adat perkawinan Melayu Kepulauan Riau, dilakukan 
serangkaian upacara yang lengkap. Walaupun begitu, bagi keluarga yang kurang 
mampu atau ada halangan lain, mereka boleh melaksakan  bagian-bagian upacara yang 
penting saja. Hal itu tidak dianggap melanggar adat karena kondisi sosial-ekonomi atau 
faktor-faktor yang lain memang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk 
melaksanakan upacara yang lengkap. (Malik, 2003:24) 

 
2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan peneliti adalah pantun dalam 
upacara adat perkawinan masyarakat Desa Pekaka Kabupaten Lingga. Pantun 
perkawinan tersebut digunakan oleh pemantun pada upacara adat perkawinan 
masyarakat Melayu Desa Pekaka Kebupaten Lingga. 

Metode penelitian yang digunakan terhadap Tradisi Berbalas Pantun  Pada Adat 
Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Pekaka Kabupaten Lingga metode Deskriptif. 
Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi keadaan-keadaan nyata 
sekarang (yang sedang berlangsung).  Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji tradisi 
berbalas pantun dalam tahap-tahap upacara perkawinan masyarakat Melayu Desa 
Pekaka Kabupaten Lingga. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Tradisi Berbalas Pantun pada 
Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Pekaka Kabupaten Lingga, terdapat 
beberapa tahap perkawinan yang selalu menggunakan pantun dalam bertutur kata untuk 
mengungkapkan maksud dan tujuan pertemuan adat tersebut . diantaranya yaitu pada 
tahap merisik, meminang, mengantar tanda, dan aqad nikah. 

1. Berbalas Pantun pada Tahap Merisik 

Merisik merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pihak laki-laki sebelum 
melamar gadis yang dimaksud. 

2. Berbalas Pantun pada Tahap Memimang  

Setelah diketahui kalau gadis yang ingin dilamar oleh pihak laki-laki belum 
berpunya, maka langkah selanjutnya adalah meminang. Dalam istilah Melayu disebut 
melamar. 

 



3. Berbalas Pantun pada Tahap Mengantar Tanda 

Setalah lamaran diterima, maka langkah selanjutnya ialah mengantar tanda 
sebagai salah satu bentuk keseriusan bahwa pihak laki-laki benar-benar ingin 
menjadikan gadis yang dilamar menjadi pendamping hidupnya 

4. Berbalas pantun pada Tahap Akad Nikah 

Ijab kabul atau akad nikah merupakan upacara yang sangat penting dan sangat 
dinantikan oleh kedua belah pihak. Akad nikah adalah puncak dari upacara perkawinan 
atau dengan kata lain bersifat sangat sakral 

 
4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan dari penyajian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulakan 
penelitian ini, tradisi berbalas pantun pada adat perkawinan masyarakat Melayu Desa 
Pekaka, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga masih menggunakan trdisi 
berbalas pantun pada beberapa prosesi upacara perkawinan. Beberapa tahap yang selalu 
mengunakan berbalas pantun di antaranya pada tahap merisik, meminang, mengantar 
tanda, dan akad nikah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan  bahwa dalam upacara adat 
perkawinan masyarakat Melayu Desa Pekaka, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten 
Lingga, tradisi berbalas pantun harus tetap digunakan pada beberapa tahap prosesi 
upacara adat perkawinan sebagai salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek 
moyang dan sudah melakat dalam kehidupan masyarakat Melayu  agar acara yang 
dilaksanakan terasa lebih khidmat dan menghibur. 

Daftar Pustaka 
 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT 
Rineka Cipta. 

Azlidia. 2013. “Tradisi Berbalas Pantun pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat 
Melayu Kecamatan Meral Kabupaten Karimun”. Skripsi Sarjana 
Pendidikan FKIP UMRAH : Tidak diterbitkan 

Effendi, Tenas. 2005. Pantun Nasehat. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pembangunan 
Budaya Melayu. 

Hajar, Encik Abdul. 2011. Cerdas Cermat Pantun. Pekanbaru: Pustaka Melayu. 

Hamidy, UU. 2004. Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau. Pekanbaru: UNRI 
Press. 

Jami’ah. 2012. “Peranan Pantun dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu 
Daik Lingga”. Skripsi Sarjana Pendidikan FKIP UMRAH : Tidak 
Diterbitkan 



Kurniawan, Muhammad. 2012. “Kemampuan menulis Pantun Berdasarkan Bait dan 
Rima Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan”. 
Skripsi Sarjana Pendidikan FKIP UMRAH : Tidak Diterbitkan 

Kosasih, E. 2012. Dasar-Dasar Ketermpilan Bersastra. Bandung: CV. YRAMA 
WIDYA.  

Malik, Abdul. Dkk. 2003. Kepulauan Riau Cagar Budaya Melayu. Pekanbaru: UNRI 
Press. 

-----------------. 2009. Memelihara Warisan Yang Agung. Yogyakarta: Akar Indonesia. 

Nadjua. A.S, Buku Pintar Puisi dan Pantun. Surabaya. Triana Media. 

Ishak, Muhammad Thaib. Dkk. 2009. Tata Cara Adat Perkawinan Melayu di Daik 
Lingga. Pekanbaru: UNRI Press.  

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. CV 
Alfabeta 

Sartia. 2012. “Analisis dan Gaya Bahasa Pantun dalam Acara Pernikahan Masyarakat 
Melayu Kecamatan Telok Sebong”. Skripsi Sarjana Pendidikan 
FKIP UMRAH : Tidak Diterbitkan 

Zam, Mochtar, dkk. Buntung Emas  Warisan Budaya Melayu Kepulauan Riau. 
Tanjungpinang. CV. Data Makmur Setia. 

 


