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ABSTRAK 

Menulis merupakan salah satu aspek ketrampilan berbahasa yang dimilik 
siswa, sedangkan pantun merupakan salah satu materi ajar yang diajarkan 
disekolah menengah. Selain itu pantun juga merupakan salah satu warisan budaya 
yang sangat menonjol di Tanjungpinang. Sedangkan dalam proses belajar 
mengajar media merupakan hal yang bisa dijadikan penunjang pembelajaran. Hal 
ini melatar belakangi penelitian untuk melihat sejauh mana siswa mahir dalam 
menulis pantun. Oleh karena itu peneliti menggunakan media didalam materi 
menulis pantun. Untuk mengetahui kemahiran menulis pantun dengan 
menggunakan media gambar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kemahiran siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan dengan 
menggunakan media gambar. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni teknik tes, 
sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
data deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 135 dan di 
ambil sampel secara acak proposional dari lima kelas dan dikalikan 30% sehingga 
didapatka sampel 40 siswa. 

Hasil penelitian Kemahiran Menulis Pantun Dengan Menggunakan Media 
Gambar Siswa Kelas X Negeri 4 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014, yakni 
dengan nilai rata-rata siswa 81,18. Kategori baik. Hasil ini diperoleh dari seluruh 
skor yang diperoleh siswa menulis pantun di bagi dengan jumlah sampel. 

Kata Kunci: Kemahiran, Menulis Pantun dan Media Gambar  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACK 

Writing is one of the aspect in language skills that must besained by the 
student, while the poem is one of the teaching material that is taught in secondary 
schools. In the other hand, verse is also one of the very prominent cultural 
heritage in Tajungpinang. The process of media teaching and learning media can 
be used a learning support. The base, the researcher to see the student are 
proficient in writing verse, therefore researcheres the media to know the material 
to write poem rhyme writing skills using media of images.  

This gold aims to describe student’s proficiency in writing poems using 
the media of image. Research methods used in the quantitative data collection 
tecniques in test, techniques of data analysis in this study uses quantitative. The 
population in this study amounted to 135 and grab a proportional random sample 
of five classes and multiplied by 30% so the all of sample 40 students. 

Poem Writing Proficiency research results Using Media Images of Foreign 
Students in Grades 4 X Bintan Academic Year 2013/2014, with an average value 
of 81.18 students. Both categories. These results were obtained from all scores 
obtained for the student to write the poem in the number of samples. 

Keyword: Skills, Writing Poem, Drawing Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Menurut (Semi, 2007:14) Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang 
paling tinggi tingkat kesulitannya dibandingkan dengan ketiga keterampilan 
lainnya. Yaitu, keterampilan menyimak, berbicara dan membaca. Setiap orang 
yang hendak menulis tentu memiliki niat atau maksud di dalam hati atau pikiran 
apa yang hendak dicapainya dengan menulis itu. Niat atau maksud itulah yang 
dinamakan tujuan menulis. Mengenal tujuan menulis merupakan langkah awal 
yang penting dalam menulis. 

Kegiatan menulis sering dijumpai di sekolah terutama di pelajaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di arahkan untuk meningkatkan 
kemahiran siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar, baik secara lisan maupun tulisan. Ketrampilan menulis tentunya harus 
dimiliki oleh kalangan pelajar, hal ini bertujuan untuk memenuhi semua kriteria 
berbahasa pelajar. Kemampuan menulis tentunya bukan hanya sekedar 
ketrampilan yang harus dimiliki tetapi juga diminati oleh pelajar. Salah satu yang 
termasuk kedalam ketrampilan menulis yakni menulis pantun.  

Kemahiran adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam berusaha, biasa 
melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu pula dengan kemahiran 
menulis pantun. Untuk lebih meningkatkan minat siswa dalam menulis pantun, 
akan lebih bagus jika ditambah dengan media pembelajaran. Media pembelajaran 
disini adalah media gambar. Alasannya adalah media gambar dapat menyajikan 
objek yang relatif tidak luas sehingga siswa dapat terfokus pada gambar yang 
disajikan. Keberhasilan  mahirnya siswa menulis pantun melalui media gambar 
akan terlihat dari pantun yang mereka tulis. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini populasi yang peneliti ambil adalah siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 4 Bintan, terdiri dari lima kelas yaitu kelas X1, X2, X3, 
X4 dan X5 yaitu berjumlah 135 orang. Sampel penelitian ini ditentukan sebanyak 
30% dari jumlah populasi (135 siswa), yaitu 40 responden. Sampel tersebut 
diambil secara acak proposional pada lima kelas paralel. Dengan demikian, setiap 
kelas diambil 30% sebagai sampel penelitian. Adapun jumlah sampel dalam 
peneltian ini adalah 135 x 30% = 40 siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 
Negeri 4 Bintan. 

. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan yang 
beralamat di Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.54. Waktu penelitian 
dimulai dari bulan Juni 2014. 

Metode ini menggunakan metode deskriptif dan teknik yang lakukan peneliti 
dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pelaksanaan tes menulis pantun 
berdasarkan media gambar, pemberian nilai kepada siswa berdasarkan pantun 
yang siswa buat. Kriteria penilaiannya sesuai dengan gambar dan kaidah pantun 
(Abdul Hajar, 2011: 104). Untuk mencari nilai rata-rata keseluruhan aspek yang 



di teliti, mengguna kan rumus yang di kemukakan oleh (Djiwadono, 2007:212): 
sebagai berikut:  

  

Keterangan :  = nilai rata-rata 

                    Ʃ  = seluruh skor yang ada 

                       N = jumlah peserta  

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor siswa secara keseluruhan, diperoleh 
klasifikasi dengan nilai sangat baik sebanyak 16 siswa, klasifikasi dengan nilai 
baik sebanyak 17 siswa dan klasifikasi dengan nilai cukup sebanyak 5 siswa dan 
klasifikasi dengan nilai kurang 1 siswa. Keseluruhan nilai 81,18. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada bab V dapat disimpulkan 
bahwa kemahiran menulis pantun dengan menggunakan media gambar siswa 
kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 
adalah Hasil menulis pantun siswa dari aspek sampiran pantun diperoleh dari tes 
yang diberikan yakni, 7 siswa mendapatakan nilai 100 kategori  sangat baik,  8 
siswa mendapatkan nilai 83,33 kategori baik, 19 siswa mendapatkan nilai 66,66 
kategori cukup, 3 siswa medapatkan nilai 50 kategori kurang. Hasil menulis 
pantun siswa dari aspek isi pantun sesuai dengan gambar diperoleh dari tes yang 
diberikan yakni, 7 siswa mendapatkan nilai 100 kategori sangat baik, 12 siswa 
mendapatkan nilai 83,33 kategori baik, 12 siswa mendapatkan nilai 66,66 kategori 
cukup, 8 siswa mendapatkan nilai 50 kategori kurang dan 1 siswa mendapatkan 
nilai 33,33 kategori sangat kurang. Hasil menulis pantun siswa dari aspek jumlah 
suku kata diperoleh dari tes yang diiberikan yakni, 38 siswa mendapatkan nilai 
100 kategori sangat baik, 1 siswa mendapatkan nilai 83,33 kategori baik dan 1 
siswa mendapatkan nilai 66,66 kategori cukup. Hasil rekapitulasi keseluruhan 
kemahiran menulis pantun dengan menggunakan media gambar diperoleh dari tes 
yang diberikan pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan 
Tahun Pelajaran 2013/2014 yakni, 6 siswa mendapatakan nilai 94,4 kategori 
sangat baik, 10 siswa mendapatkan nilai 88,8 kategori sangat baik , 6 siswa 
medapatkan nilai 83,25 kategori baik, 9 siswa mendapatkan nilai 77,7 kategori 
baik, 2 siswa mendapatkan nilai 72,15 kategori baik, 4 siswa mendapakan nilai 
66,66 kategori cukup, 1 siswa mendapatkan nilai 61,05 kategori cukup, dan 1 
siswa mendapatkan nilai 55,5 kategori kurang. 

 



Berdasaran penelitian yang dilakukan maka hipotesis terbukti, yakni 
kemahiran menulis pantun dengan menggunakan media gambar siswa kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah 
81.18 kategori baik . Siswa hendaknya lebih rajin dan membiasakan diri untuk 
menulis pantun. Kebiasaan tersebut jangan dijadikan sebagai sebuah beban. 
Biaskan diri untuk menulis pantun baik dalam menggunakan media ataupun tidak 
karena apabila pantun ditulis akan mudah dibaca kembali agar mudah untuk di 
ingat oleh siswa. Media gambar dapat menjadi pertimbangan oleh guru Bahasa 
Indonesia untuk digunakan sebagai media dalam proses belajar mengajar di 
sekolah khususnya materi menulis pantun. Media gambar adalah media yang 
menarik serta komunikatif bagi siswa. 
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