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ABSTRAK 

 
HASLIAH. 2021.  Tesis. “Keefektifan  Teknik Eksplorasi Teks, Kamus 
Rima,  dan Berpikir Lateral  dalam Pembelajaran Menulis Pantun Lintas 

Kurikulum Kelas IV   SD Pertiwi Makassar dibimbing oleh   dan            
A. Rahman Rahim sebagai pembimbing I  dan Andi Sukri Syamsuri, 
sebagai pembimbing II. 

Tujuan penelitian ini adalah  untuk (1)  mendeskripsikan tingkat 
kemampuan menulis pantun lintas kurikulum siswa kelas IV SD Pertiwi 
Makassar mengunakan teknik konvensional. (2) mendeskripsikan tingkat 
kemampuan menulis pantun lintas kurikulum siswa kelas IV SD Pertiwi 
Makassar menggunakan teknik eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir 
lateral. (3) mendeskripsikan efektif tidaknya teknik eksplorasi teks, kamus 
rima,  dan berpikir lateral  terhadap peningkatan kemampuan menulis 
pantun lintas kurikulum siswa kelas IV SD Pertiwi Makassar. 

 Penelitian merupaklan penelitian survei dengan teknik 
eksperimen semu. Adapun populasi penelitian adalah seluruh kelas 

IV SD Pertiwi Makassar tahun pelajaran 2020/2021. Populasi  tersebut 
berjumlah 84 orang. Sesuai karakteristik penelitian ekperimen yang 
membutuhkan kelas ekperimen dan kelas kontrol, maka dalam 
penelitian dibuat kelas eksperimen dan kontrol  diambil dua kelas yaitu 
kelas IV A dan kelas IVB secara acak yang sebelumnya diuji kemampuan 

menulis pantunnya yang relatif sama.  
Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat hasil 

belajar menulis pantun lintas kurikulum siswa   kelas IV SD Pertiwi 
Makassar menggunakan eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir 
lateral  adalah rata-rata 79,33 dalam rentangan nilai 10-100 dengan  
kategori tinggi.(2) Tingkat hasil belajar menulis pantun lintas kurikulum 
siswa   kelas IV SD Pertiwi Makassar menggunakan teknik konvensional 
adalah rata-rata 67,74 dalam rentangan nilai 10-100 dengan  kategori 
sedang.(3) Eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir lateral efektif 
dalam meningkatkan hasil menulis pantun lintas kurikulum siswa   kelas IV 
SD Pertiwi Makassar, karena nilai t hitung/empiris lebih besar daripada 
nilai t tabel/teoretis (14,27>1,6709). 

 
Kata kunci:  eksplorasi teks, kamus rima, dan pantun lintas 

kurikulum  

 



vii 

 

ABSTRACT 
 

Hasliah . 2021. Thesis. “The Effectiveness of Text Exploration 
Techniques, Rhythm Dictionary, and Lateral Thinking in Learning to 
Write Pantun Cross Curriculum in ClassIV  SD Pertiwi Makassar was 
guided by and A. Rahman Rahim as supervisor I and Andi Sukri 
Syamsuri, as supervisor II. 

The purpose of this study was to (1) describe the level of ability 
to write rhymes across the fourth grade curriculum at SD Pertiwi 
Makassar using conventional techniques. (2) describe the level of 
ability to write rhymes across the curriculum of fourth grade students 
of SD Pertiwi Makassar using text exploration techniques, rhyming 
dictionaries, and lateral thinking. (3) describe the effectiveness of 
text exploration techniques, rhyming dictionaries, and lateral thinking 
on improving the ability to write rhymes across the curriculum for 
fourth grade students of SD Pertiwi Makassar. 

 This research is a survey research with quasi-experimental 
technique. The research population is the entire fourth grade of SD 
Pertiwi Makassar in the 2020/2021 school year. The population is 84 
people. In accordance with the characteristics of experimental 
research that requires an experimental class and a control class, in 
this study an experimental class and a control class were drawn up, 
two classes, namely class IV A and class IVB were randomly 
assigned which had previously been tested for their relatively similar 
rhyme writing skills. 

The results of this study indicate that (1) the level of learning 
outcomes in writing cross-curriculum rhymes for fourth grade 
students at SD Pertiwi Makassar using text exploration, rhyming 
dictionaries, and lateral thinking is an average of 79.33 in the range 
of values from 10 to 100 in the high category.(2 ) The level of 
learning outcomes to write rhymes across the curriculum of fourth 
graders at SD Pertiwi Makassar using conventional techniques is an 
average of 67.74 in the range of values from 10 to 100 in the 
medium category. (3) Text exploration, rhyme dictionary, and lateral 
thinking are effective in improving results. writing cross-curriculum 
rhymes for fourth grade students of SD Pertiwi Makassar, because 
the arithmetic/empirical t value is greater than the theoretical/table t 
value (14.27>1.6709). 
 
Keywords: text exploration, rhyme dictionary, and cross-curriculum 

rhymes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Pembelajaran sastra hingga  saat ini dianggap masih belum 

menggembirakan. Pembelajaran sastra  selalu menjadi probelmatik. 

Kualitas pembelajaran sastra dewasa ini masih sering dipertanyakan dan 

diragukan. Pandangan mengenai hal ini sudah sering dikemukakan oleh 

para ahli sastra. 

Kenyataan yang kurang menggembirakan mengenai pengajaran 

sastra di sekolah oleh para ahli juga disimpulkan beragam penyebanya. 

Secara umum penyebanya antara lain karena kompetensi guru yang 

rendah. Faktor rendahnya kompetensi guru menunjukkan bahwa guru 

sastra apalagi di sekolah dasar adalah guru kelas yang juga sebagai guru 

bahasa Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan bukan sastra 

yang umumnya lebih memberikan perhatian kepada permasalahan 

bahasa. Selain itu, kurikulum yang tidak mendukung termasuk sitem 

evaluasi yang dilakuakn oleh guru.  Metode dan strategi pembelajarannya 

yang tidak relevan dengan hakikat  sastra itu sendiri.  

 Salah satu materi pelajaran sastra Indonesia adalah menulis dan 

membaca pantun. Pantun sebagai bagian dari budaya sastra diupayakan untuk 

dilestarikan melalui proses belajar di sekolah.  Pantun perlu dilestarikan karena 

mempunyai nilai-nilai etik pergaulan yang luhur dan nilai-nilai estetik yang 

1 



xiv 

 

mengagumkan. Pantun perlu dilestarikan, ditumbuhkembangkan, serta 

disalurkan kepada generasi mendatang agar tidak punah.   

Masalahnya, upaya pelestarian pantun tidak segiat pelestarian sastra 

yang lain seperti puisi, cerpen, maupun drama yang sering dilombakan di 

sekolah-sekolah atau di masyarakat pada acara-acara tertentu. Sekarang hampir 

tidak terdengar ada lomba berbalas pantun,  baik di sekolah-sekolah maupun di 

masyarakat, kecuali di daerah Sumatera, khususnya di Tanjung Pinang, Riau. 

Buku-buku yang berhubungan dengan pantun pun kebanyakan berisi tentang 

kumpulan pantun bukan bagaimana berpantun, sehingga  orang yang ingin 

berpantun seakan-akan harus menghafalkannya. Di situlah kebanyakan orang 

kurang menyukai, jenuh atau bosan untuk belajar berpantun. Padahal secara 

umum masyarakat masih menikmati dan memberikan apresiasi yang tinggi 

terhadap pantun. Untuk itu,  harus ada upaya inovatif untuk  melestarikan 

pantun, baik melalui pendidikan di sekolah maupun lembaga-lembaga yang 

bertanggung jawab atas pelestarian budaya. 

Sampai saat ini, pantun sebenarnya masih disukai anak-anak di sekolah 

namun pada tataran penikmat. Hal ini bisa dilihat pada proses belajar atau pada 

momen-momen tertentu yang menyertakan pantun sebagai selingan, baik yang 

berisi nasihat maupun humor. Mereka akan hening mendengar pantun nasihat 

atau tertawa saat mendengar pantun jenaka. Pada suasana gaduh jika 

diperdengarkan pantun situasi akan segera berubah menjadi tenang penuh rasa 

ingin tahu. Ini menunjukkan perhatian anak-anak terhadap pantun sangat tinggi. 

Di sisi lain anak-anak akan merasa gundah jika disuruh untuk membuat pantun 

atau berpantun. Pada umumnya mereka menuliskan atau mengungkapkan  

pantun dari karya-karya yang pernah dibaca atau didengarnya. Mereka lebih 
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banyak menghafal pantun daripada memahami proses pembuatannya sehingga 

untuk mengungkapkan atau menulis pantun mereka  sangat kesulitan. 

Kompetensi dasar mengenai pantun di sekolah dasar memformulasi 

tuntutan pemahaman dan keterampilan berpantun. Jika pembelajaran pantun 

berhenti pada taraf pemahaman berarti pembelajarannya belum tuntas.  Pada 

proses belajar pantun, biasanya guru menyampaikan contoh beberapa pantun 

yang kemudian diidentifikasi menurut bentuknya, ciri-cirinya,  unsur-unsurnya 

dan jenisnya. Pada langkah ini  siswa tidak terlalu sulit untuk memahaminya, 

tetapi pada langkah aplikasi siswa mengalami kesulitan.  Hal ini dapat penulis 

amati pada saat siswa mendapat tugas untuk menulis pantun yang benar-benar 

hasil karya mereka sendiri apalagi untuk berpantun secara spontan.  

 Kondisi pembelajaran seperti ini sangat sulit untuk bisa mencapai 

kemampuan menulis pantun apalagi sampai taraf keterampilan menulis pantun. 

Dalam pembelajaran membuat pantun tidak ada tata urut yang harus dikerjakan 

terlebih dahulu, sehingga ketika siswa membuat pantun kebingungan karena 

tidak tahu dari mana mereka harus memulai mengerjakan tugas itu. Situasi 

seperti inilah yang menjadikan siswa untuk menuliskan pantun-pantun yang 

popular atau yang pernah dibacanya.  Kondisi pembelajaran pantun di atas 

sangat mungkin telah menjadi perhatian guru untuk menindaklanjuti dan 

menuntaskan pembelajaran pada tataran aplikatif, akan tetapi pada umumnya 

guru  terhenti di situ karena merasa sudah cukup atau tidak menemukan 

pendekatan, metode, atau strategi yang tepat. Guru merasa cukup pada tataran 

kognitif karena ternyata siswa juga dianggap telah mampu untuk mengerjakan 

soal-soal secara tertulis yang berhubungan dengan materi pantun. Hal ini juga 

terkait dengan soal-soal ujian maupun ulangan harian tentang pantun yang pada 
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umumnya tidak menuntut kemampuan aplikatif.  Soal-soal seperti mengurutkan 

baris pantun atau memasangkan bagian pantun antara sampiran dan isi, 

sepertinya mengukur kemampuan aplikatif padahal itu masih pada taraf kognitif.   

Hal yang penting juga digagas adalah pembelajaran sastra termasuk 

pantun dalam konteks lintas kurikulum. Hal ini, tentu sebagai hakikat bahasa 

Indonesia sebagai penghela seluruh mata pelajaran dari sistem terpadu dan 

terintegrasi. Pembelajaran sastra termasuk pantun diharapkan  dapat sekaligus 

memuat unsur-unsur materi atau subtansi mata pelajaran lain seperti IPA, IPS, 

Pendidikan Agama, dan sebaganya. Dengan demikian, sekaligus menikmati 

pantun, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merawat prilaku 

dalam sastra termasuk pada pembelajaran pantun.  

Gagasan ini belum banyak dikembangkan. Sedangkan pantun secara 

utuh dalam tataran sastra tidak lintas kurikulum saja masih menuai masalah 

dalam penerapan dalam pembelajaran di sekolah apalagi proses integrasi lintas 

kurikulum. Hal ini  juga tidak terlepas dari kondisi di SD Pertiwi sebagai tempat 

penulis menjadi pengajar termasuk pe,belajaran pantun. Hasil pengamatan dan 

wawancara peneliti dengan guru  menunjukkan bahwa  pembelajaran pantun 

belum memadai. Masih lebih berfokus pada diupayakan untuk meningkatkan 

kemampuan memahami pantun (reseptif) menjadi keterampilan membuat pantun 

(produktif). Belum ada upaya spontan melahirkan pantun. Selain itu, masih 

terdapat  banyak kekeliruann dalam menulis pantun, termasuk pada  

ketidakjelasan maksud pantun yang ditulis siswa.  Mengintegrasikan unsur lintas 

kurilum sama sekali belum dikenal apalagi diterapkan.  
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Upaya yang biasa guru lakukan untuk menambah kemampuan berpantun 

adalah penugasan kepada siswa untuk membuat kliping dari majalah atau koran 

atau memberikan pekerjaan rumah untuk membuat pantun, akan tetapi 

kebanyakan siswa hanya menyalin pantun yang sudah ada baik dari buku 

maupun sumber lainnya, seperti pada internet.   

Keterampilan membuat pantun baik secara tertulis maupun lisan harus 

menjadi muara, karena hidupnya pantun harus pada tataran aplikasi yang dapat 

disaksikan melalui kegiatan siswa terutama dalam berpantun  secara lisan dan 

spontan, karena menurut sejarahnya pantun merupakan budaya lisan. Selama ini 

telah diupayakan dengan berbagai teknik dan strategi  tetapi belum juga 

mendapat hasil yang diharapkan.   

 Alokasi waktu pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah dasar menurut 

BSNP adalah 6 jam pelajaran perminggu. Alokasi waktu tersebut diharapkan 

memadai untuk pembelajaran bahasa Indonesia  di kelas IV sampai pada tingkat 

keterampilan berbahasa.  Demikian juga dengan pantun, agar pembelajarannya 

sampai pada tingkat keterampilan berpantun maka kegiatan ini dilakukan secara 

berulang, tetapi yang terjadi adalah bertambahnya hafalan-hafalan pantun dari 

berbagai sumber. Ketika anak-anak diminta untuk berpantun, yang terjadi adalah 

saling menyampaikan hafalan-hafalan pantun. Biasanya pantun yang dihafalnya 

berupa pantun populer. Ternyata pengulangan pembelajaran saja tidak cukup 

apabila siswa belum mendapatkan konsep tentang teknik dan langkah-langkah 

membuat pantun. 

 Sepintas lalu pantun merupakan bentuk puisi sederhana yang terdiri atas 

empat baris dengan rumus A-B-A-B yang artinya persajakan akhir pada baris 
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pertama dan baris ketiga harus sama, demikian juga dengan persajakan baris 

kedua dan baris keempat. Baris pertama dan kedua disebut sampiran dan baris 

ketiga dan keempat disebut isi. Rumus tersebut merupakan pola yang 

memerlukan keterampilan berpikir. Agni  (2013)  menyatakan bahwa sebagai alat 

pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan 

kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berpikir tentang 

makna kata sebelum berujar. Ia juga berfikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa 

memiliki kaitan dengan kata yang lain. Berpantun menunjukkan kecepatan 

seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata.  Dengan kata lain 

berpantun merupakan suatu keterampilan berpikir. 

 Berpikir sebagai keterampilan tentunya perlu pendekatan dan metode 

yang tepat untuk mengajar dan melatihkannya.  Bono (2011) memaparkan 

bahwa suatu pendekatan keterampilan berpikir yang disebut CoRT (Cognitif  

Research Trust) yang di dalamnya terdapat bermacam-macam metode yang 

digunakan untuk mengajar berpikir sebagai suatu keterampilan. Salah satu 

bagian dari pendekatan CoRT adalah metode pengarah-perhatian. Dalam 

metode tersebut siswa akan difokuskan kepada satu perhatian yang menjadi 

masalah atau bahasan. Kemudian pemikiran siswa dibiarkan berkembang secara 

liar, tetapi bermuara pada satu fokus perhatian tadi. Misalnya, siswa diberikan 

satu permasalahan, kemudian mereka akan berpikir dari berbagai arah untuk 

memecahkan masalah tersebut. Berpikir seperti inilah yang disebut sebagai 

berpikir lateral atau berpikir dari segala arah.    

Pantun dengan karakteristiknya, sangat tepat diajarkan dengan 

pendekatan keterampilan berpikir lateral khususnya dengan metode pengarah 

perhatian. Unsur-unsur pantun yang terdiri atas sampiran dan isi sangat sinkron 
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dengan pola berpikir lateral. Bagian isi pada pantun bisa dijadikan fokus 

perhatian, sedangkan sampiran  sebagai bentuk pemikiran bebasnya yang harus 

tetap mengacu kepada persajakan pada baris isi. Dengan pola berpikir demikian 

maka langkah-langkah membuat pantun dapat dibuat  samprina terlebih dahulu 

sebagai fokus perhatian, kemudian menyusul menentukan isi secara bebas 

berdasarn nilai yang akn dibuat.   

Dengan demikian satu isi pantun dapat berpasangan dengan bermacam-

macam sampiran. Dikatakan demikian karena pada prosesnya sampiran  pantun 

akan terpikirkan dari ekplorasi terhadap objek termasuh teks lintas kurikulum lalu  

menyusul isi yang dieksplorasi dari objek berupa daftar kata lainnya.  Selain itu, 

berpikir lateral untuk mengefektifkan proses penulisan pantun maka siswa 

dibantu dengan media teks yang akan dikaji dan eksplorasi untuk merangsang 

imajinasi dalam membuat sampiran pantun. Demikian halnya untuk memudahkan 

dan memperkaya perbendaharaan kata bersajak sama dengan sampiran pantun 

maka dilatihkan pula membuat dan menggunakan daftar kata yang memuat nilai 

baik postif maupun negatif. yang sangat memudahkan membuat isi sebagai nilai-

nilai dalam /pantun.  

Hasil penelitian mengenai teknik pembelajaran menulis pantun sudah 

banyak dilakukan. Penelitian yang relevan dengan masalah di atas antara lain, 

yang dipaparkan oleh Hermawan  (2013) yang menunjukkan bahwa peningkatan 

keterampilan menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan 

media kartu warna pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang. Hal 

senada disampaikan oleh  Heriani (2014) bahwa upaya meningkatkan 

kemampuan menulis pantun efektif melalui model Think Pair and Share di kelas 

IV SD Negeri 7 Jeumpa. Demikian pula oleh Amaliah (2015)  melaporkan bahwa  
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melalui inpirasi gambar dapat meningkatkan kemampuan menulis pantun siswa 

SD 01 Semarang.  Kesemua penelitian di atas prinsipnya menggunakan alat 

untuk merangsang anak dalam merumuskan unsur isi maupun sampiran pantun, 

Berbeda degan gagasan yang akan diteliti ini berfokus pada teknik eksplorasi 

teks, dan berpikir lateral dalam menulis pantunlintas kurikulum. 

Berdasarkan uraian di atas, maka  penulis melakukan penelitian 

eksperimen yakni mengujicobakan teknik eksplorasi teks, kamus rima,  dan 

berpikir lateral  di kelas IV SD Pertiwi Makassar dalam menulis pantun lintas 

kurikulum. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diabahas dalam 

penelitian ini adalah hendak menjawab pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimana tingkat kemampuan menulis pantun lintas kurikulum siswa 

kelas IV SD Pertiwi Makassar mengunakan teknik konvensional? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan menulis pantun lintas kurikulum siswa 

kelas IV SD Pertiwi Makassar menggunakan teknik eksplorasi teks, 

kamus rima,  dan berpikir lateral? 

3. Apakah penerapan teknik eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir 

lateral efektif terhadap peningkatan kemampuan menulis pantun lintas 

kurikulum siswa kelas IV SD Pertiwi Makassar? 

C.  Tujuan Penelitian 
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 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan menulis pantun lintas 

kurikulum siswa kelas IV SD Pertiwi Makassar mengunakan teknik 

konvensional. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan menulis pantun lintas 

kurikulum siswa kelas IV SD Pertiwi Makassar menggunakan teknik 

eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir lateral. 

3. Untuk mendeskripsikan efektif tidaknya teknik eksplorasi teks, kamus 

rima,  dan berpikir lateral  terhadap peningkatan kemampuan menulis 

pantun lintas kurikulum siswa kelas IV SD Pertiwi Makassar? 

D.  Manfaat  Penelitian. 

1. Manfaat teoretis  

a. Sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan tentang perkembangan 

ragam pantun di tanah air.  

b. Sebagai bagian dari pengembqangan hasil penelitian menganai 

pembelajaran pantun khususnya di sekolah dasar.  

c. Sebagai penelitian lanjutan guna mengembangakn inovasi metode 

pembelajaran menulis pantun lainnya. 

2.   Manfaat praktis 

a. Penelitian ini memberikan motivasi kepada guru untuk  melakukan 

peningkatan keterampilan menulis pantun melalui penggunaan teknik 
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eksplorasi teks, kamus rima, dan teknik berpikir lateral pada siswa di 

sekolah dasar.  

b. Siswa dapat meningkatkan  keterampilan menulis pantun baik secara 

mandiri maupun berkelompok. Siswa dapat menggunakan pantun pada 

konteks tertentu di luar sekolah sebagai jalinan tata persahabatan yang 

indah. Siswa juga akan  terbiasa cermat dalam menggunakan pilihan kata 

dalam menyusun kalimat. 

c. Penelitian  bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

menulis pantun   khususnya  bagi siswa di kelas IV SD Pertiwi Makassar. 

Penelitian ini juga bisa menjadi bahan informasi kepada sekolah lain 

dalam menerapkan pembelajaran pantun dengan menggunakan teknik 

eksplorasi teks, kamus rima,  dan teknik berpikir lateral pada siswa di 

kelas IV sekolah dasar.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1.  Konsep pembelajaran sastra di SD 

Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta „Sastra‟, 

yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata 

dasar „Sas‟ yang berarti instruksi atau ajaran dan „Tra‟ yang berarti alat 

atau sarana. Dalam bahasa Indonesia kata ini biasa digunakan untuk 

merujuk kepada “kesusastraan” atau sebuah jenis tulisan yang memiliki 

arti atau keindahan tertentu. 

Di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatan 

mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, 

penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya 

dan lingkungan hidup. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah 

dasar dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun pemilihan 

bahan ajar tersebut dapat dicari pada  sumber yang relevan (Depdiknas, 

2003 ).  

Pembelajaran sastra di SD adalah pembelajaran sastra anak. 

Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh 

anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu 

12 
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anak yang berusia antara 6-13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi 

semata, bukan berdasarkan pada fakta. Unsur imajinasi ini sangat 

menonjol dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus sesuai dengan 

dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas milik mereka dan bukan 

milik orang dewasa. Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian 

nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku 

dalam kehidupan. 

Sastra anak berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, 

membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. 

Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, 

pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan 

kreativitas, serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. 

Fungsi hiburan dalam sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia 

atau senang membaca, senang dan gembira mendengarkan cerita ketika 

dibacakan atau dideklamasikan, dan mendapatkan kenikmatan atau 

kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya. 

a. Tujuan pembelajaran sastra di SD 

Di sekolah dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih 

diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan berapresiasi 

sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran sastra dan bahasa dilaksanakan 

secara terintegrasi. Sedangkan pengajaran sastra, ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan 

memahami karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai 
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penunjang dalam mengapresiasi. Pernyataan pembelajaran sastra 

tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan apresiasi menjadi tujuan utama, 

sedangkan perangkat pengetahuan sastra diperlukan untuk menunjang 

terwujudnya apresiasi dan pembelajaran bahasa secara umum. Dengan 

demikian yang harus terjadi dalam pembelajaran sastra ialah kegiatan 

apresiasi sastra bukan hanya sekedar pengetahuan teori sastra. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Huck (dalam Simaremare, 2012:21) 

bahwa pembelajaran sastra di SD harus memberi pengalaman pada murid 

yang akan berkontribusi pada empat tujuan (1) menumbuhkan 

kesenangan pada buku, (2) menginterpretasi bacaan sastra (3) 

mengembangkan kesadaran bersastra, dan (4) mengembangkan 

apresiasi. Untuk lebih jelasnya dpat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Menumbuhkan kesenangan terhadap buku 

Salah satu tujuan utama pembelajaran sastra di SD ialah memberi 

kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan, 

serta masuk dan terlibat di dalam suatubuku. Pembelajaran sastra harus 

membuat anak merasa senang membaca, membolakbalik buku, dan 

gemar mencari bacaan. Salah satu cara terbaik untuk membuat siswa 

tertarik kepada buku menurut Huck (dalam Simaremare, 2012:22) adalah 

memberi siswa lingkungan yang kaya dengan buku-buku yang baik. Beri 

mereka waktu untuk membaca atau secara teratur guna membacakan 

buku untuk mereka. Perkenalkan mereka pada berbagai ragam bacaan 

prosa dan puisi, realisme dan fantasi, fiksi historis dan kontemporer, 
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tradisional dan modern. Beri mereka waktu untuk membicarakan buku-

buku, menceritakan buku itu satu sama lain dan menginterpretasikannya 

melalui berbagai macam aktivitas respons kreatif. Satu hal penting yang 

juga disarankan oleh Huck ialah siswa harus diberi kesempatan 

mengamati atau melihat orang-orang dewasa menikmati buku. Melalui 

kegiatan-kegiatan yang menarik minatnya, siswa akan memperoleh 

kesenangan. Dengan demikian, langkah pertama di dalam pembelajaran 

sastra di SD ialah menemukan kesenangan kepada buku. Hal ini 

hendaknya dijadikan tujuan utama pembelajaran bahasa dan sastra di 

sekolah dasar dan hendaknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau 

dengan jalan pintas.Kesenangan kepada buku hanya muncul melalui 

pengalaman yang panjang (Sutherland dalam Simaremare , 2012:23). 

2) Menginterpretasikan literatur 

Untuk menciptakan ketertarikan kepada buku, siswa perlu 

membaca banyak buku. Siswa pun perlu memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan pengalaman yang mendalam dengan buku-buku. Guru dan 

siswa dapat membicarakan tentang makna pribadi yang mungkin terdapat 

pada suatu cerita untuk kehidupannya sendiri. Anak kelas lima dan enam 

mungkin telah merefleksikan perbandingan antara kejadian-kejadian yang 

ada pada cerita atau kaitan cerita dengan kehidupannya secara nyata. 

Ketika siswa, mulai membahas penyebab perilaku tertentu pada cerita, 

mereka bisa mengembangkan wawasan lebih banyak kepada orang lain. 

Ketika siswa menghubungkan apa yang mereka baca itu dengan latar 
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belakang pengalamannya, mereka menginternalisasikan makna cerita itu. 

Louis Rosenblatt merupakan salah seorang yang pertama-tama 

mengingatkan kita bahwa pembaca itu sama-sama berartinya dengan 

karya yang sedang dibacanya. Pengalaman literer katanya, harus dibuat 

bertahap seperti transaksi antara pembaca dan teks (Muslimin, 2013:45). 

Pada murid sekolah dasar transaksi itu paling baik dimulai dengan 

respons pribadinya pada cerita.  

Membantu siswa dalam menginterpretasikan bacaan itu dengan 

cara mengidentifikasi para pelaku yang ada pada cerita. Hal itu dapat 

dilakukan dengan mendramatisasikan (role play) adegan tertentu yang 

ada pada buku cerita. Kegiatan dramatisasi adegan cerita selain 

menguatkan pemahaman pada cerita juga akan melatih mereka 

bersosialisasi (Alfansyah, 2017). Kelompok anak yang lain kemungkinan 

menulis essay. jurnal, atau surat yang berkaitan dengan tokoh utama atau 

tokoh yang lainnya yang ada di dalam cerita. Semua aktivitas tersebut 

akan menambah interpretasi murid terhadap cerita dan memperdalam 

tanggapannya pada bacaan. 

3) Mengembangkan kesadaran bersastra 

Anak-anak yang masih berada di sekolah dasar juga harus diajak 

mulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Tak dapat dipungkiri 

bahwa pemahaman literer meningkatkan kenikmatan anak terhadap 

bacaan (Huck dalam Simaremare, 2012:24). Ada beberapa anak usia 

tujuh dan delapan tahun yang sangat senang menemukan varian yang 
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berbeda mengenai  Cinderella, misalnya. Mereka sangat senang 

membandingkan berbagai awal dan akhir cerita rakyat dan sangat suka 

menulis sendiri kisahnya. Jelasnya kesenangan seperti ini berasal dan 

pengetahuan tentang cerita rakyat. Anak-anak harus pula diarahkan 

menemukan elemen-elemen sastra secara berangsurangsur, karena 

elemen-elemen itu memberikan bekal bagi siswa dalam pemahaman 

makna cerita atau puisi. Dengan demikian guru harus menguasai 

pengetahuan tentang bentuk-bentuk cerita, elemen-elemen cerita, dan 

pengetahuan tentang pengarang.  

Selama siswa berada di sekolah dasar mereka mengembangkan 

pemahaman mengenai bentuk sastra yang berasal dari berbagai aliran 

sedikit demi sedikit. Mereka sudah dapat membedakan bentuk prosa dan 

puisi, fiksi dan nonfiksi, antara realisme dan fantasi, tetapi tidak dengan 

istilah-istilah tersebut. Mungkin cara mereka memahami hanya akan 

bercerita kepada gurunya bahwa buku Dewi Nawangwulan itu memuat 

suatu cerita, atau Bawang Putih itu ceritanya miripCinderella yang telah 

dibacanya. Hal ini langkah awal yang baik dalam mengembangkan 

pemahaman tentang bentuk-bentuk sastra. Demikian pula pengetahuan 

siswa mengenai elemen cerita misalnya alur, karakterisasi, tema, dan 

sudut pandang pengarang akan muncul secara berangsur-angsur. Ada 

siswa yang minatnya tergugah bila mengetahui piranti sastra seperti 

simbol, perbandingan, penggunaan sorot balik, dan sebagainyna. Namun 

jenis pengetahuan ini lebih cocok untuk guru. Pembahasan tentang piranti 
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sastra pada siswa hendaknya hanya diperkenalkan apabila diperlukan 

benar untuk dapat membawa ke arah pemahaman yang lebih kaya 

terhadap sebuah buku. Yang terpenting bukan menghafal pirantinya, 

namun bagaimana anak-anak diberi waktu untuk memberikan tanggapan 

personalnya pada cerita.   

 

4) Mengembangkan apresiasi 

Sasaran jangka panjang pengajaran sastra di SD ialah 

mengembangkan kesukaan membaca karya sastra yang bermutu. Britton 

(dalam Muslimin. 2015:56) menyatakan bahwa dalam pengajaran sastra, 

“siswa hendaknya membaca lebih banyak buku dengan rasa puas…. 

(dan) dia hendaknya membaca buku-buku dengan kepuasan yang 

semakin tinggi”. 

Margaret Early (dalam Muslimin. 2015:56) menyatakan bahwa 

terdapat tiga tahap urutan dan perkembangan yang ada dalam 

pertumbuhan apresiasi (1) tahap kenikmatan yang tidak sadar, (2) tahap 

apresiasi yang masih ragu-ragu atau berada antara tahap kesatu dan 

ketiga, dan (3) tahap kegembiraan secara sadar. Tahap pertama sama 

dengan gagasan menumbuhkan kesenangan terhadap bacaan, sehingga 

menjadi terlibat di dalamnya. Pada tahap ini siswa membaca atau guru 

membacakannya untuk mendapatkan kesenangan. Mereka jarang 

menyentuh cara pengarang menciptakan makna. Pembaca pada tahap 

kedua tertarik tidak hanya pada alur cerita. Pembaca pada tahap ini mulai 
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bertanya tentang apa yang terjadi pada suatu cerita dan mendalami isi 

cerita untuk mendapatkan makna lebih dalam. Pembaca menikmati dan 

mengeksplorasi cerita untuk melihat bagaimana pengarang, penyair, atau 

seniman memperkuat makna dengan teks itu. Tahap ketiga, tahap 

pembaca yang sudah matang dan menemukan kegembiraan dalam 

banyak jenis bacaan dan banyak periode waktu, memberikan 

penghargaan pada aliran dan pengarangnya, dan memberikan tanggapan 

kritis sehingga mendapatkan kegembiraannya secara sadar. 

Pengajaran sastra untuk sekolah dasar menurut Huck (dalam 

Muslimin. 2015:57), terutama kelas-kelas awal, difokuskan pada tahap 

pertama yaitu kesenangan yang tidak disadari. Jika semua siswa bisa 

diberi kesempatan menemukan kesenangan terhadap bacaan, mereka 

akan bisa membangun dasar yang kokoh bagi apresiasi sastra. 

Diawalidari menyenangi karya sastra yang dibacanya itulah, siswa akan 

meningkat ke tahap berikutnya. Setelah merasa senang dengan bacaan 

barn kemudian siswa didorong untuk menginterpretasikan makna cerita 

atau puisi melalui diskusi atau aktivitas kreatif, mereka bisa memasuki 

tahap kedua, tahap kesadaran pada apresiasi. Berangkat dari bekal itulah. 

siswa dapat diajak untuk memberi tanggapan terhadap buku, membahas 

bagaimana perasaan mereka tentang cerita itu dan apa makna cerita itu 

bagi mereka. Siswa juga dapat diajak untuk memberi alasan “mengapa” 

mereka memiliki perasaan seperti itu dan cara-cara pengarang atau seni 

man menciptakan perasaan itu. Para siswa akan memerlukan bimbingan 



xxxi 

 

dari guru untuk melalui tahap-demi tahap tersebut, namun bukan 

mendiktenva atau memberi tafsiran yang harus diterima begitu saja oleh 

siswa. Guru hanyalah pemberi jalan setapak untuk masuk ke dunia 

indahnya sastra. 

5) Pemilihan bahan sastra untuk siswa sekolah dasar. 

Buku sastra anak-anak tidak dibatasi oleh pengarangnya anak-

anak atau orang dewasa, tetapi lebih ditekankan pada apa yang 

ditulisnya. Dengan demikian pada saat orang dewasa atau guru harus 

memilah-milah mana buku sastra anak-anak dan mana yang bukan, tolok 

ukurnya tidak ada kaitannya dengan siapa yang menciptakan, tapi 

sepenuhnya terpusat pada muatan isinya. Jadi bekal yang wajib diketahui 

bila akan mengevaluasi buku sastra anak-anak adalah seperangkat nilai 

ekstrinsik dan intrinsik sastra yang sesuai dengan kemampuan “melihat” 

dan “memahami” dunia anak-anak.  

Tugas guru dan orang tua dalam memilih buku sastra anak-anak 

adalah melakukan penelitian lebih rinci terhadap unsur-unsur yang lazim 

ada dalam setiap bacaan cerita (fiksi). Unsur-unsur itu meliputi (1) alur, (2) 

latar, (3) tema, (4) tokoh, (5) gaya, (6) sudut pandang, dan (7) format buku 

cerita ( Nurgiyantoro, 2011:76). 

b. Pembelajaran sasra lintas kurikulum 

Apresiasi sastra lintas kurikulum merupakan suatu konsep terpadu 

apresiasi sastra. Apresiasi sastra lintas kurikulum pada hakikatnya adalah 

mempelajari konten mata pelajaran lain (lintas kurikulum) dalam kegiatan 
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apresiasi sastra. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa  anak  dapat belajar 

IPA seperti pelangi, karbohidrat, pembiasan cahaya, misalnya melalui karya 

sastra seperti puisi, pantun  maupun cerita.  

Hal ini sebenarnya sudah disiratkam maupun  disuratkan dalam kurikulum 

2006  misalnya memberikan respon secara tepat serta mengapresiasi dan 

berekspresi sastra melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, 

cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun dan 

menonton drama anak.  Mengapresiasi dan berekspresi sastra  melalui kegiatan  

melisankan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita 

binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak. Mengapresiasi dan 

berekspresi sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra berupa dongeng, 

cerita anak-anak, cerita rakyar, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, 

dan drama anak   serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan 

menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi.   

Secara tersurat dalam kurikulum 2006 dinyatakan standar kompetensi 

lintas kurikulum merupakan kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat 

yang dibakukan dan harus dicapai oleh siswa melalui pengalaman belajar. 

Standar kompetensi lintas kurikulum ini meliputi: (1). Memiliki keyakinan, 

menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling  menghargai dan 

memberi rasa aman, sesuai dengan agama yang dianutnya. (2) Menggunakan 

bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan  mengko-munikasikan gagasan 

dan informasi, serta untuk beriteraksi dengan orang lain. (3). Memilih, 

memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola,  struktur, dan 

hubungan (4) Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang 

diperlukan dari berbagai sumber, (5) Memahami dan menghargai lingkungan 
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fisik, makhluk hidup, dan teknologi,  dan menggunakan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai untuk mengambil  keputusan yang tepat (6)  

Berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan  

budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan  

histories. (7) Berkreasi dan menghargai karya artistic, budaya dan intelektual 

serta menerapkan nilai-nilai leluhur untuk meningkatkan kematangan pribadi 

menuju masyarakat beradab. (8) Berpikir logis, kritis dan lateral dengan 

memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai 

kemungkinan, (9) menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja 

mandiri, dan  bekerja sama dengan orang lain.  

Lebih tegas lagi dalam kurikulum 2013 disuratkan secara jelas konsep 

Apresiasi sastra lintas kurikulum  dalam bentuk kompetensi  dasar atau 

kompetensi inti. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berikut. 

1. Memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap makhluk hidup, 

energi dan perubahan iklim, serta bumi dan alam semesta melalui 

pemanfaatan bahasa dan sastra Indonesia dan/atau bahasa daerah. 

2. Memiliki  kedisiplinan dan tanggung jawab untuk hidup sehat serta merawat 

hewan dan tumbuhan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau 

bahasa daerah. 

3. Memiliki perilaku santun dan jujur terhadap perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi serta permasalahan sosial di daerah 

melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. 

4. Memiliki rasa percaya diri dan kepedulian terhadap kondisi alam dan 

lingkungan sosial melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa 

daerah. 
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5. Menyampaikan teks dongeng tentang kondisi alam dalam bentuk permainan 

peran secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 

dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. 

6. Melantunkan dan menyajikan teks pantun dan syair tentang bencana alam 

serta kehidupan berbangsa dan bernegara secara mandiri dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 

7. Mengolah dan menyajikan teks cerita narasi sejarah tentang nilai-nilai 

perkembangan kerajaan Islam di Indonesia secara mandiri dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 

8. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu tentang perubahan benda dan 

hantaran panas, energi listrik dan perubahannya, serta tata surya melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia. 

9. Mengolah dan menyajikan teks cerita fiksi sejarah tentang keutuhan wilayah 

nusantara Indonesia dan hubungannya dengan negara tetangga secara 

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku . 

Tampaknya pada kurikulum 2013 apresiasi sastra lintas kurikulum 

diakomodasi secara maksimal. Bahkan semua bentuk apresiasi sastra 

bermuatan lintas kurikulum. Mulai dari pelajaran IPA , IPS  maupun pelajaran 

lainnya seperti PKn dan sebaginya.  
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2.  Hakikat pantun 

 Secara sederhana pantun dapat diartikan sebagaiman cirinya yaitu, 

puisi lama yang terdiri  atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), 

setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b 

dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b. Namun, jika didefinisikan dapat berbagai 

redaksi (Arif. 2007:6).  

Pantun adalah sebuah karya sastra lama yang terikat oleh aturan 

jumlah bait, baris, dan rima akhir. Pantun digunakan untuk mencurahkan isi 

hati seseoran. Pantun adalah jenis puisi lama dalam bahasa-bahasa 

Nusantara. Kata pantun berasal dari sebuah kata patuntun yang ada dalam 

bahasa Minangkabau yang artinya "petuntun". pantun ini juga tersedia 

untuk semua kalangan seperti anak-anak,remaja dan bahkan dewasa. 

Khusus dalam artikel ini admin membahas mengenai pantun anak anak.   

Pantun adalah sejenis puisi lama yang dilisankan dan biasanya 

menggunakan nada atau lagu. Pantun terdiri dari unsur-unsur kalimat 

berjumlah empat baris dalam satu bait, yang bersajak (a-b-a-b). Biasanya 

barisan pertama dan barisan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan 

keempat merupakan isi. Umumnya pantun memiliki tekanan, rima, dan 

irama.Tekanan (suara atau bunyi) adalah ucapan yang ditekankan pada 

suku kata  atau kata  sehingga  bagian  itu  lebih keras  atau  lebih  t inggi  

ucapannya.  Dalam tekanan ini terdapat pula aksen. aksen yaitu tekanan 

dalam bahasa, biasanya terdapat pada suku akhir (Agni, 2013:5). 

Pantun merupakan jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam 

bahasa Nusantara. semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sajak
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sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama, yang biasanya 

berisikan tentang alam, sedangkan isi berada pada baris ketiga dan ke 

empat. pantun terdiri atas empat baris dan bersajak a-b-a-b tidak boleh a-

a-a-a, atau b-b atau a-b, a-b. Sebagai alat pemeliharaan bahasa (Mulyani, 

2012:1). 

 Pantun adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. 

Dalam kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam Sejarah 

Melayu dan hikayat-hikayat popular yang sezaman. Kata pantun 

sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan 

persamaan dari bahasa Jawa yaitu kata parik yang 

berarti pari, artinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. 

Arti ini juga berdekatan dengan umpama dan seloka yang berasal 

dari India. (http://sovasakina.blogspot.com). 

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas 

dikenal dalam bahasa-bahasa Nusanata. Dalam bahasa Jawa, misalnya, 

dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai 

paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat baris dengan pola a-b-a-b 

(tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau b-b-a-a). Pantun pada mulanya 

merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang 

tertulis. Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian : sampiran dan isi. 

Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam ( 

mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya) , dan biasanya tak 

punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud 

http://sovasakina.blogspot.com/
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selain untuk mengantarkan rima /sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, 

yang merupakan tujuan dari pantun tersebut (Agni, 2013:8) 

Pantun juga ada yang terdiri dari dua baris yang disebut karmina. 

Namun hakikatnya adalah empat baris, karena baris pertama dan kedua 

terlalu singkat maka dijadikan satu baris, demikian juga dua baris isi. Hal ini 

dikatakan oleh Agni, bahwa karmina merupan bentuk kembangan pantun, 

dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun 

versi pendek. Contoh pantun dalam bentuk karmina dari kalangan pemuda 

:     

Mawar merah tumbuh di dinding. 

   Jangan marah, just kidding. 

3. Ciri pantun 

Berdasarkan konsep di atas, maka dapat dipahami ciri utama 

pantun sebagai berikut. 

Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila 

dituliskan), setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan 

pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada 

mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun 

yang tertulis. Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan 

isi. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam 

(mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya), dan biasanya tak 

punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud 

selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, 

yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 
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  Rani (2016:23) mengatakan bahwa ciri-ciri pantun sebagai berikut: 

(1) terdiri atas empat baris (2)  tiap baris terdiri atas 9 sampai 10 suku kata, 

(3)  dua baris pertama disebut sampiran dan dua baris berikutnya berisi 

maksud si pemantun. bagian ini disebut isi pantun. 

4. Jenis Pantun 

Menurut  Effendi (2013:13) pantun dapat dibagi menurut jenis dan 

isinya yaitu: 

a.  Pantun anak-anak 

Berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi  (a).pantun 

bersukacita, (b) pantun berdukacita, (c) pantun jenaka atau pantun teka-

teki.   

Pantun bersukacita adalah antun yang mengungkapkan perasaan 

suka cita orang tersebut. Dilontarkan dalam situasi yang suka cita. 

Dituturkan agar orang yang mendengarnya ikut merasakan suka cita.  

Contoh: 

Burung merpati burung dara  

Terbang menuju angkasa luas 

Hati siapa takkan gembira 

Karena aku telah naik kelas 

Pantun tersebut menggambarkan kegembiraan hati anak-anak yang 

berhasil naik kelas. Penyampaian pantun itu tentunya dalam suasana yang 
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suka cita. Apabila pantun tersebut dilayangkan, tentu saja membuat yang 

mendengar merasa turut bersuka cita. 

Pantun berdukacita  adalah pantun yang mengungkapkan 

kesedihan seseorang. Pantun ini juga dilontarkan oleh seseorang untuk 

menghapus suasana duka cita yang ada. 

Contoh: 

Memetik manggis di kota Kedu 

Membeli tebu uangnya hilang  

Menangis adik tersedu-sedu  

Mencari ibu belum juga pulang 

Pantun tersebut mewakilkan perasaan anak yang ditinggal oleh 

orang tuanya. Pantun tersebut dilayangkan dalam situasi yang sedih. 

Biasanya, anak yang ditinggal orang tuanya tentu akan merasa sedih, dan 

mungkin mereka bisa mengungkapkannya dalam bentuk pantun. 

Pantun jenaka atau pantun teka-teki: Pantun jenaka atau pantun 

teka teki merupakan pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang 

mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir 

dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa 

tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi 

semakin riang. 

Contoh: 

Pohon mangis di tepi rawa 
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Tempat nenek tidur beradu 

Sedang menangis nenek tertawa 

Melihat kakek bermain gundu 

Masyarakat terdahulu menggunakan pantun sebagai media pelipur 

lara atau menia hiburan. Dapat dilihat dari pantu tersebut, tujuannya juga 

untuk menambah keakraban penutur dengan pendengarnya. 

b. Pantun orang muda,  

Berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi (a) pantun dagang 

atau pantun nasib, (b).  pantun perkenalan, (c). pantun berkasih-kasihan, 

(d) pantun perceraian. 

Pantun orang muda, berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi: 

Pantun dagang atau pantun nasib: Pantun dagang atau pantun 

nasib merupakan rangkaian kata-kata yang merefleksikan nasib atau 

keadaan seseorang. Pantun ini biasanya dinyanyikan/dibacakan oleh 

orang-orang yang berada di perantauan jika mereka ingat akan kampung 

halamannya atau nasibnya yang tak seberuntung temannya. 

Contoh:  

Tudung saji hanyut terapung 

hanyut terapung di air sungai 

Niat hati hendak pulang kampung 

apa daya tangan tak sampai 
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Pantun diatas menggambarkan bagaimana orang yang merantau, 

berada jauh dari kampung halamannya, sangat merindukan kampungnya. 

Disini tergambar bahwa masyarakat daerah merantau untuk mencari uang 

ataupun belajar, jauh dari keluarga, namun mereka tak lupa dengan tempat 

asal mereka. Mereka bertahan di tempat rantau demi mencapai tujuan. 

Pantun perkenalan: Pantun yang berisi ungkapan untuk mengenal 

seseorang dan ucapannya berupa pantun. 

Contoh: 

Dari mana hendak kemana  

Manggis dipetik dengan pisau  

Kalau boleh kami bertanya  

Gadis cantik siapa namamu 

Pantun tersebut menggambarkan bagaimana keinginan seseorang 

untuk berkenalan dengan orang yang ditemuinya. Dalam hal ini, kearifan 

local yang dapat ditemui yakni masyarakat sangat gemar membuka tali 

pertemanan, suka mengenal satu sama lain. Apabila ia bertemu dengan 

seseorang yang menarik perhatiannya, ia akan menanyakan hal awam 

untuk menjalin tali pertemanan, agar mereka menjadi lebih akrab. 

Pantun berkasih-kasihanadalah pantun yang berisi ungkapan yang 

ditujukan pada orang yang dicintainya. 

Contoh: 

Jalan lurus menuju Tuban  

Terus pergi mengangkat peti 
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Badan kurus bukan tak makan  

Kurus memikir si jantung hati 

Pantun tersebut dituturkan oleh seseorang kepada pasangannya. 

Pantun berkasih-kasihan berisikan hal yang ingin diungkapkan kepada 

pasangan, atau pun sebagai sarana untuk merayu pasangannya. Pantun 

tersebut menggambarkan rasa cinta seseorang terhadap pasangannya 

dan membuat ungkapan yang berlebihan bahwa badannya kurus karena 

memikirkan kekasihnya. Hal tersebut tentunya akan membuat sang 

kekasih merasa tersentuh dan kenambah keharmonisan hubungan. 

Pantun perceraian adalah pantun yang berisi ucapan perpisahan 

atau perceraian. Pantun ini dilontarkan ketika kedua pasangan sedang 

memiliki masalah dan mungkin berniat untuk berpisahataupun diputuskan 

hubungannya. 

Contoh: 

Jaga tugu di tengah jalan  

Menjala ikan mendapat kerang  

Tega nian aku kau tinggalkan  

Hidup di dunia hanya seorang 

Pantun perceraian tersebut menggambarkan kegundahan 

seseorang karena ditinggal oleh pasangannya. 

c.  Pantun orang tua 

Berdasarkan isinya data dibedakan menjadi (a)  pantun nasihat, (b)  

pantun adat, (c) pantun agama. 
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Pantun nasihat adalah rangkaian kata-kata yang mempunyai makna 

mengarahkan atau menegur seseorang untuk menjadi lebih baik.Pantun 

nasehat dari jaman ke jaman mengalami perkembangan, pada awal 

mulanya pantun hanyalah karya lisan yang spontan terucap dari orang 

yang kreatif. 

Contoh 

Memetik paku dekat selokan 

Buah kapuk matang muda 

Rajin-rajinlah bersekolah 

Jadi bekal ketika tua 

Pantun adat adalah pantun yang menggunakan gaya bahasa 

bernuansa kedaerahan dan kental akan unsur adat kebudayaan tanah 

air. jenis pantun ini bertutur lebih kepada kearifan lokal dimana pantun adat 

tersebut beredar,masing masing daerah di Nusantara ini pasti memiliki 

pantun adat yang berbeda beda. 

Contoh: 

Menanam kelapa di pulau Bukum 

Tinggi sedepa sudah berbuah 

Adat bermula dengan hukum 

Hukum bersandar di Kitabullah 
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Pantun tersebut jelas menggambarkan adat istiadat melayu dimana 

hukumnya berujung atau bermula dari kitabullah atau alquran. Kearifan 

local yang terkandung yakni tentang aturan adat yang bertumpu pada 

alquran. Sebagian besar orang Indonesia memeluk agama islam. Aturan 

adat yang ada tentunya merujuk pada ajaran islam.  

Pantun agama adalah pantun yang didalamnya mengandung kata-

kata nasehat atau petuah yang memiliki makna mendalam sebagai sebuah 

pedoman dalam menjalani hidup, yang biasanya berisi kata kata yang bisa 

mendorong kita untuk berbuat yang tidak melanggar aturan agama baik 

untuk kepentingan diri maupun bagi orang lain. 

Contoh: 

Agus pergi cari tembaga 

Tidak lupa, membawa parang   

Jikanmau masuk syurga  

Rajin-rajin  ngaji juga sembahyang 

Konsep pantun di atas relevan dengan fungsi Alquran. Di dalam Al 

Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang 

kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat 

yang terdapat di dalam Al Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa 

atau kejadian, yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang 

atau masa setelahnya. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 55 berbunyi: 

https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah
https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah
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Terjemahannya, " 

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (Q.S: Dzariyat :55) 

5. Peran Pantun  

 Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan 

hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun 

biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan berfikir dan bermain-

main dengan kata. Seringkali bercampur dengan bahasa-bahasa lain.   

Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat 

penguat penyampaian pesan.  

 Peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat menyampaikan 

pesan atau pun maksud dan tujuan (Mulyani, 2012: 1).  Kebiasaan dan 

kebudayaan suku Melayu tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan 

masyarakatnya yang suka menggunakan buah pikirannya melalui untaian 

kata yang indah berupa pantun. pantun pada awalnya merupakan sastra 

lisan, tetapi sekarang banyak dijumpai pantun yang tertulis. Hal ini sebagai 

upaya untuk menjaga warisan budaya bangsa suku Melayu agar tidak 

hilang dari masyarakat. masyarakat Melayu banyak mempunyai tradisi 

sastra lisan, baik yang berbentuk prosa, puisi, maupun drama termasuk 

berpantun, syair, gurindam maupun mantra. Masyarakat Melayu 

melengkapi pembicaraannya sehari-hari dengan pantun yang memiliki 

susunan yang indah, dan isinya yang mengandung nasihat. Selain itu 
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masyarakat  Melayu sering mengatakan sesuatu secara berisyarat saja, 

karena segan terus terang, selalu mengatakan sesuatu dengan kiasan, 

dengan menggunakan pantun (Mulyani, 2012).  

Selain itu, panun merupakan sebagai alat pemelihara bahasa, 

pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga 

alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata 

sebelum berujar. Ia juga melatih orang berfikir asosiatif, bahwa suatu kata 

bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Secara sosial pantun memiliki 

fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda 

sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan 

kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. 

6.  Konsep eksplorasi teks 

Eksplorasi pada hakikatnya adalah penjelajahan atau pencarian, yakni 

tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan 

sesuatu. Dalam KKBI disebutkan bahwa  ekplorasi adalah penjelajahan lapangan 

dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), 

terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu; penyelidikan; 

penjajakan. Berdasarkan pemahaman di atas maka eksplorasi teks yang 

dimaksud adalah upaya penjelajahan atau pencarian,  dengan tujuan 

menemukan ssuatu dalam teks. Dalam konteks penulisan pantun, maka yang 

dimaksud tujuan adalah subtansi inti suatu ilmu atau mata pelajaran yang akan 

dibangun menjadi sampiran pantun sehingga bermuatan akademik yang 

dinamakan sebagai bentuk lintas kurkulum. Dengan sampiran bermuata 

akademik maka siswa selain menikmati pantun juga memahami pengetahuan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kata
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dann berdasarkan isi pantun tentu dapat memperoleh nilai-nilai hidup yang 

bermakna untuk merawat prilaku mereka. 

Contoh pantun lintas kurikulum  

Herbivora pemakan tumbuhan  

contohnya, kerbau, kuda, dan sapi 

Dekatkan diri kepada Tuhan 

Nisacaya hidup tidak akan sepi 

 

Ovovivipar bertelur dan melahirkan 

ular dan kadal  adalah contohnya 

berkata jujur tidak merugikan  

sungguh memperbanyak manfaatnya 

daun tebu daun padi 

bentuk tulangnya tulang sejajar 

jangan jemu berbaik budi 

karena semua akan tergannjar 

tanaman pisang vegetatif alami  

cocor bebek tunas adventif  

mari kita saling menyalami 

tanpa pamrih tanpa insentif 
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Badak termasuk hewan langka 

culanya dibuat sebagai obat  

Dosa manusia tidak disangka 

Maka setiap saat  harus bertaubat 

 

Pantun di atas lahir dari ekplorasi teks pada sampirannya. 

Eksplorasi tersebut dengan cara mencermati dan mencari subtansi 

akademik/muatan kurikulum  dalam teks dan dibangun menjadi sampiran. 

Sampran tersebut akan dibantu dengan kamus rima berupa daftar kata 

bermuatan nilai dan dampaknya. Sehingga menjadi perpaduan antara  

subtansi muatan kurikulum dan nilai-nilai moral yang baik. 

 

Contoh eksplorasi teks: 

Tidak semua hewan adalah pemakan tumbuhan. Kamu tentu tahu 

bahwa ada hewan yang makan hewan lain. Pernahkah kamu melihat ular 

yang sedang menelan katak, burung elang sedang menyambar anak 

ayam, atau kucing sedang mempermainkan tikus kemudian 

memangsanya? Kelompok hewan tersebut dinamakan karnivora. Contoh 

karnivora, antara lain, harimau, singa, serigala, buaya, ular, komodo, 

kadal, burung elang, ikan hiu, dan ikan arwana.   

Karnivora umumnya mencari makan dengan cara memburu mangsanya. 

Mereka termasuk pemburu yang aktif. Karnivora memiliki penglihatan, 
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pendengaran dan penciuman yang bagus. Oleh karena itu, mereka dapat 

memperdaya mangsanya secara mudah. 

Karnivora, khususnya hewan yang hidup di darat, dapat berlari 

dengan cepat. Bagaimanakah susunan gigi karnivora? Karnivora memiliki 

gigi geraham khusus yang digunakan untuk mengunyah daging. Bentuk 

permukaan gigi gerahamnya berlekuk-lekuk tajam dengan ujung gigi yang 

saling bertemu seperti gunting. Gigi geraham- nya berfungsi untuk 

mengerat dan menghancurkan makanan. Gigi serinya kecil-kecil dan 

tajam. Gigi seri berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Gigi 

taringnya panjang, besar, dan runcing. Gigi taring berfungsi untuk 

mengoyak mangsanya. Burung apa sajakah yang suka makan daging 

atau hewan lain? Burung elang, burung rajawali, burung alap-alap, burung 

hantu adalah contoh burung pemakan daging. Bagaimanakah bentuk 

paruhnya? Bentuk paruhnya pendek, setengah melingkar, besar, dan 

runcing. Bentuk paruh ini disesuaikan dengan kegunaannya, yaitu agar 

mudah mencabik-cabik mangsa. Mangsanya terdapat di udara, di air, dan 

di darat. Hewan-hewan apa sajakah mangsanya? Tikus adalah 

mangsanya yang sering diperoleh di darat. Ikan adalah mangsa yang 

sering diperoleh di air. Burung lain yang sedang terbang adalah mangsa-

nya yang sering diperoleh di udara.Bentuk paruh beberapa burung 

pemakan daging yang mencari mangsa di sawah, di laut, dan di rawa 

berbeda dengan burung pemakan daging yang mencari mangsa di udara. 

Kita ambil contoh burung bangau. Burung bangau dilengkapi dengan 
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paruh yang runcing, panjang, dan besar. Makanannya berupa ikan, katak 

kecil, dan ular. Dengan bentuk paruh seperti itu, maka burung bangau 

mampu menangkap mangsa serta menjadikannya tidak bergerak secara 

mudah.  

Dari teks di atas, menghasilkan sampiran pantun sebagai berikut. 

Herbivora pemakan tumbuhan  

contohnya, kerbau, kuda, dan sapi 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

 

Ovovivipar bertelur dan melahirkan 

ular dan kadal  adalah contohnya 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

Sampiran tersebut berdarakna hasil eksplorasi pada teks di atas, dengan 

mencari subtansi intinya materi IPA.  Sampiran ini  dimodifikasi dari kalimat-

kalimat yang memuat materi tersebut seperti yang dipetik dari teks yang bergaris 

bawah:  

Kelompok hewan tersebut dinamakan karnivora. Contoh karnivora, 

antara lain, harimau, singa, serigala, buaya, ular, komodo, kadal, 

burung elang, ikan hiu, dan ikan arwana.  Karnivora umumnya 

mencari makan dengan cara memburu mangsanya. 
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7. Kamus rima 

Kamus rima adalah daftar kata yang mengandung nilai-nilai karakter atau 

nilai kebaikan dan dampaknya jika nilia itu dianut dan dijalankan. Daftar kata 

inilah   yang akan diususun sehingga meiliki rima atau persajakan  yang 

dibutuhkan.  Kata bersajak itu dibuatkan persamaan bunyi lewat suku kata.  

Kamus rima ini dibuat oleh siswa baik secara individu maupun secara kelompok 

atau berpasangan. Dibuat dalam bentuk kartu agar siswa dapat bertukar kartu 

sesuai kebutuhan  kata bersajak dalam isi yang mau dibuat pantun.  

Adapun hasil inventarisasi nilai-nilai karakter yang akan dibangun/ 

dikembangkan  dalam isi pantun. Hal ini juga dapat dilihat pada  literatur jika tidak 

dikuasai pemahaman karakter tersebut seperti: 

a. religius 

b. jujur 

c. toleransi 

d. disiplin 

e. kerja keras 

f. kreatif 

g. mandiri 

h. demokratis 

i. rasa ingin tahu 

j. semangat kebangsaan 

k. cinta tanah air 

l. menghargai prestasi 

m. bersahabat/komuniktif 
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n. cinta damai 

o. gemar membaca 

p. peduli lingkungan 

q. peduli sosial 

r. tanggung-jawab 

s. membantu 

t. menolong 

u. sedekah 

v. jaga perasaan  

w. menghargai 

x. mendukung 

y. sabar 

z. tekun 

aa. sopan dan sebagainya 

bb. dan sebagainya 

Adapun daftar dampak nilainya misalnya: 

a. damai 

b. rukun 

c. bahagia 

d. senang 

e. selamat 

f. tenteram 

g. sukses 

h. berhasil 

i. berjaya 
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j. pintar 

k. cerdass 

l. brilian 

m. hebat 

n. luar biasa 

o. dan sebagainya 

Contoh di atas dapat dikembangan sesuai keinginan penulis kondisi pantun 

yang diciptakan. 

Kamus rima ini sangat mudah dijadikan pedoman atau sumber membuat isi 

pantun. Hanya dibantu dengan teknik berpikir lateral. Strategi yang dapat 

digunakan dalam memanfaatkan kamus rima ini yaitu dengan cara: 

a. Memilih salah satu nilai karakter untuk dijadikan larik ketiga dari pantun 

yang terlebih dahulu disusun sehingga bunyi akhir atau 

rima/persajakannya sesuai dengan sampiran (baris pertama). 

b. Memilih daftar kata dampak  nilai untuk dipasangakan sebagai larik 

keempat dari pantun yang sesuai dengan persamaan bunyi dari  larik 

kedua. Tentu saja kat-kata tersebut mengandung nasihat yang baik untuk 

dijadikan anutan hidup.  

Contoh sampiran yang telah lahir dari eksplorasi teks di atas, dapat dibuat 

sempurna menjadi pantun lengkap (pantun lintas kurikulum) 

Herbivora pemakan tumbuhan  

contohnya, kerbau, kuda, dan sapi 

---------------------------------------------- 
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---------------------------------------------- 

Dari sampiran di atas dapat dipilih kata atau prase dalam daftar tersebut 

di atas, misalnya:  

Jujur  

Bahagia 

Berdasarkan dua kata pilihan  tersebut dapat disusun larik yang memiliki 

persamaan bunyi (rima) dengan sampiran yang sudah disiapkan dari eksplorasi 

teks, yaitu: 

Berkata jujur adalah kebutuhan  

Agar bahagia dan tidak sepi   

Hasil dari kamus rima ini berupa isi disandingkan dengan  rima hasil 

eksplorasi teks, maka lahirlah pantun yang lintas kurikulum sebagai berikut. 

Herbivora pemakan tumbuhan  

contohnya, kerbau, kuda, dan sapi 

Berkata jujur adalah kebutuhan  

Agar bahagia dan tidak sepi   

8.  Teknik berpikir lateral   

Mengarahkan  perhatian dengan fokus atau berpikir lateral  adalah istilah 

yang diberikan oleh  Bono, (2011;44)  dalam sebuah pendekatan berpikir yakni 

Cognitif Research Trust (CoRT). Kegiatan berpikir Cognitif Research Trust  



lv 

 

merupakan sebuah label baru bagi berpikir. Cognitif Research Trust  sebagai 

pendekatan pengajaran berpikir yang sangat terkenal sebagai sebuah program 

yang disajikan oleh Edward de Bono Foundation Inggris yang memungkinkan 

para guru untuk meningkatkan kinerja kreativitas.    

Berpikir lateral bertujuan untuk mengkristalkan berbagai aspek pemikiran 

yang berbeda menjadi sarana atau objek perhatian yang pasti. Oleh De Bono 

dinyatakan bahwa berpikir adalah eksplorasi pengalaman yang dilakukan secara 

sadar dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan itu mungkin berbentuk pemahaman, 

pengambilan keputusan, perencanaan, pemecahan masalah, penilaian, tindakan, 

dan sebagainya  (Bono, 2011:45). 

Pembelajaran menulis pantun bukan hal mudah tetapi memerlukan 

berpikir fokus  tetapi  luas/liar dari berbagai arah. Oleh karena itu, pendekatan 

yang efektif adalah  Cognitif  Research Trust  yang di dalamnya terdapat 

bermacam-macam metode dan teknik yang digunakan untuk mengajar berpikir 

sebagai suatu keterampilan. Salah satu bagian dari pendekatan Cognitif  

Research Trust adalah metode pengarah-perhatian yang dinamakan berpikir 

lateral.  

Pada teknik berpikir lateral tersebut siswa akan difokuskan kepada satu 

perhatian yang menjadi masalah atau bahasan lalu dari berbagai arah dikreasi 

sesuai kebutuhan dalam penulisan pantun. Terampil berpikir berarti mengetahui 

cara menghadapi berbagai situasi, gagasan kita sendiri, dan pikiran-pikiran orang 

lain. Keterampilan teknik berpikir lateral sangat tepat untuk mengurai langkah-

langkah untuk menulis pantun sebagai sebuah keterampilan. Unsur-unsur pantun 

yang terdiri dari sampiran dan isi dapat ditelusuri dengan pengarah perhatian 
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atau dengan teknik berpikir lateral. Isi pantun sebagai inti pesan yang akan 

disampaikan harus menjadi pusat perhatian. Bagian yang menjadi perhatian 

pada larik atau baris isi adalah persajakan akhir. Persajakan akhir akan menjadi 

perhatian khusus untuk menentukan kata-kata bersajak yang sama untuk 

menentukan sampirannya. Penentuan kata-kata yang tepat dan menyusunnya 

menjadi kalimat  sampiran dalam waktu singkat akan menjadi bagian 

keterampilan dalam menulis pantun.    

 Berpikir  secara fokus dan cermat dalam mengkristalkan pantun 

dilakukan pada dua hal yaitu mewujudkan sampiran berdasarkan eksplorasi teks 

berdasarkan materi atau subtansi mata pelajaran atau konten lainnya dan 

memanfaatkan kamus rima unyik memformulasinisi pantun dengan 

menyesuaikann dengan rima atau persajakan dari sampiran yang terlebih dahulu 

lahir.   
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9.  Pembelajaran menulis pantun melalui teknik eksplorasi teks, kamus 

rima, dan teknik berpikir lateral  

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam 

bahasa-bahasa nusantara.  Pada umumnya pantun terdiri atas empat baris 

dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau b-b-a-a). Pantun pada 

mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang 

tertulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online dinyatakan bahwa pantun 

adalah   bentuk puisi Indonesia (Melayu), tiap bait (kuplet) biasanya terdiri empat 

baris  yang bersajak a-b-a-b, tiap larik biasa terdiri dari empat kata, baris pertama 

dan baris kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. 

 Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian : sampiran dan isi. 

Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam 

(mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya) dan biasanya tak punya 

hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk 

mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan 

tujuan dari pantun tersebut (Ali, 2019:29). 

 Pantun juga ada yang terdiri dari dua baris yang disebut karmina. Namun 

hakikatnya adalah empat baris, karena baris pertama dan kedua terlalu singkat 

maka dijadikan satu baris, demikian juga dua baris isi. Hal ini dikatakan oleh 

Binar Agni, bahwa karmina merupan bentuk kembangan pantun, dalam arti 

memiliki bagian sampiran dan isi.  Karmina merupakan pantun versi pendek. 

 Menurut sejarahnya pantun mempunyai peranan penting dalam tata 

pergaulan di masyarakat. Seperti dikemukakan oleh  Ali (2019) bahwa pantun 

dalam sastra Melayu merupakan suatu ajang dalam mengemukakan suatu 

pendapat. Kalau suatu pendapat dikias dengan pantun, maka orang tidak akan 
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menanggapinya secara emosional. Karena orang akan berpikir bunyi pantunnya 

bagus, dan himbauan yang dikandungnya juga bagus, sehingga tidak akan ada 

argumen yang terlalu emosional. Bila dalam rapat kerja  atau meeting suasana 

sudah mulai panas, biasanya argumentasi akan semakin keras, maka jika ada 

salah seorang yang berpantun suasana akan berubah. 

 Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga 

sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya 

dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan berpikir dan bermain-main dengan 

kata. Seringkali bercampur dengan bahasa-bahasa lain. Berikut contoh pantun 

dalam bentuk karmina dari kalangan pemuda :  

 Mawar merah tumbuh di dinding. 

 Jangan marah, just kidding. 

Namun demikian, secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat 

penguat penyampaian pesan (Ali, 2019:33). Di atas disebutkan bahwa pantun 

menunjukkan kecepatan berpikir dan bermain kata-kata. Kecepatan berpikir 

sangat erat kaitannya dengan keterampilan berpikir. Dengan kata lain seorang 

anak yang terampil menulis pantun sudah tentu mempunyai keterampilan berpikir 

yang terkait dengan permainan kata. Untuk itu diperlukan strategi pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan karakteristik pantun. 

Keterampilan menulis pantun terdiri atas tiga kata yaitu keterampilan, 

menulis, dan pantun. Tiga kata tersebut merupakan kelompok kata atau frase 

yang mengandung satu pengertian. Jika diurai frase tersebut  adalah 

keterampilan dan menulis pantun. Keterampilan menurut De Bono (2011:31) 
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adalah kemampuan melaksanakan sesuatu secara efektif dalam keadaan 

tertentu.i Efektifitas berkaitan erat dengan dimensi waktu, yaitu mengerjakan 

tugas tertentu dengan benar dalam waktu yang sesingkat mungkin.  Sedangkan 

Akhadiah, dkk. (2010:28) menyatakan menulis secara operasionalnya adalah 

mengorganisasikan gagasan (ide, pesan, imajinasi, pendapat) secara sistematik 

serta mengungkapkannya secara tersurat. Dalam menulis pantun sistematikanya 

adalah pola yang sudah baku yaitu a-b-a-b, baris pertama dan kedua sebagai 

sampiran, baris ketiga dan keempat isi. Pendapat, ide, atau pesan masuk dalam 

baris isi yaitu baris ketiga dan keempat, sedangkan baris pertama dan kedua 

hanyalah fantasi estetis yang tidak ada kaitannya dengan isi (pesan, saran, 

sindiran, dll.). Dengan demikian keterampilan menulis pantun adalah kegiatan 

menuliskan gagasan dalam bentuk pantun secara efektif (dalam waktu yang 

singkat). 

Berdasarkan konsep  teknik eksplorasi teks,, kamus rima , dan teknik 

berpikir lateral maka dilakukan pembelajaran yang menarik. Adapun langkah 

kegiatan pembelajaran  dilakukan seagaimana dalam langkah-langkah  yang 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Membedah sebuah pantun (pantun sudah jadi) dengan cara menghilangkan 

bagian dua baris sampiran. Pantun tersebut dibahas bersama-sama untuk 

menggantikan sampiran yang lain atau yang berbeda,  

Contoh:    

…………………………… 

…………………………… 
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Jangan rampok uang rakyat 

Pasti tuan jadi sengsara  

 

Anak kecil shalat mayat 

mayat dihinggapi burung dara 

Jangan rampok uang rakyat 

pasti tuan jadi sengsara  

 

b. Berdasarkan contoh di atas, siswa membongkar pantun tersebut dengan 

menghilangkan bagian dua baris sampiran lalu mengganti sampiran yang 

lain atau yang berbeda.   

Contoh: 

Anak kecil pergi melayat 

mampir sebentar dekat menara.  

Jangan rampok uang rakyat 

pasti tuan jadi sengsara. 

Kegiatan ini dapat diulangi beberapa contoh lain sehingga siswa 

benar-benar paham .Melalui penjelasan dan latihan bersama tersebut, 

siswa memahami hakikat pantun sebagai suatu yang mudah dan tidak 

perlu dihafal tetapi diciptakan dengan prinsip persajakan harus harmonis. 
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Di samping itu, siswa juga memahami bahwa bagian isi dapat 

berpasangan dengan sampiran yang berbeda-beda. Dalam hal ini yang 

menjadi fokus perhatian adalah persajakan akhir pada baris isi pantun.  

a. Siswa dibagikan teks yang  dianggap dapat dieksplorasi subtansinya menjadi 

sisi pantun  kepada setiap siswa/kelompok kecil/pasangan. Dapat juga 

ditanyangkan melalui LCD dan siswa mengamati secara seksama dan 

mendisikusikan  lalu dieksplorasi secara cermat.  

b. Siswa mencari subtansi inti  dan menentukan sebagai sebuah sampiran dan 

membuat dua larik utuh.  

c. Siswa dibagikan  kartu kosong untuk diisi kata yang sebagai sebuah upaya 

membuat kamus rima.   

d. Siswa berlatih melengkapi pantun dengan membuat dua baris larik isi 

beerdarkan sampiran yang telah mereka ditentukan atau buat berdasarkan 

eksplorasi teks menggunakan  kamus rima  yang terlebih dahulu dibuat.     

e. Siswa menulis/melengkapi isi pantun yang sudah dibuat oleh teman secara 

bertukaran menjadi pantun berdasarkan cara yang sudah dicontohkan 

sebelumnya dengan menggunakan Kamus rima  yang sudah dibuat (dapat 

bertukar isi dan Kamus rima  .   

f. Siswa membacakan pantun yang dibuat lalu menempelkan karyanya di karton 

manila yang telah disiapkan. 

g. Membuat pantun dengan urutan membuat bagian sampiran terlebih dahulu, 

baru kemudian melengkapi sampirannya dengan memafaatkan ekploras teks 

dan kamus rima.  

h.  Pantun yang sudah ditulis dibacakan lalu ditempelkan pada beberapa kertas 

manila yang sudah disiapkan  di dinding atau di papan tulis.  
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i. Siswa mengulangi membuat pantun lainnya dengan utuh lalu menempelkan 

kembali pada beberapa kertas manila yang sudah disiapkan  di dinding atau di 

papan tulis.  

j. Siswa berkeliling membaca seluruh pantun yang ada atau saling bertukar.  

k.  Siswa menanggapi dan mengkritisi karya temannya dari berbagai unsur 

seperti kemenarikan ide, ketepatan pantun.  

l. Siswa  memilih karya pantun terbaik atau yang paling menarik dari salah 

seorang temannya lalu dihitung pemilih terbanyak maka itu karya terbaik. 

m. Siswa tampil membaca pantun  yang terpilih  sebanyak 3-5 orang. 

n. Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dengan menyatakan 

kegiatan/tahapan yang paling menarik/atau tidak menarik  dalam  

pembelajaran  

o. Siswa menyimak penegaskan guru berkaitan dengan penulisan pantun.  

Pemberian penghargaan kepada penulis cerita terbaik berupa 

pantun pujian buatan guru yang dibacakan sendiri oleh guru  sebagai 

pentutup pembelajaran sekaligus menjadi penutup pelajaran.Contoh: 

Anak ayam dimangsa elang  

karena dimakan beruntun tiada sisa.  

Sitti Maryam anak cemerlang 

menulis pantun luar biasa. 

 10. Penilaian  menulis pantun 

Pembelajaran  menulis pantun memanfaatkan teknik eksplorasi teks, 

kamus rima, dan teknik berpikir lateral  dilakukan penilaian terhadap   hasil 

pembelajaran menulis pantun. Setelah proses belajar berlangsung maka 
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dilakukan penilaian hasil berupa tugas membuat pantun sesuai tujuan 

pembelajaran khsusus yang telah dijabarkan dalam rencana kegiatan 

pembelajaran.  Pantun hasil pekerjaan siswa dinilai beberapa aspek 

menggunakan  rubrik dengan kriteria sebagai berikut: 

Aspek Skor  Ketarangan 

Isi/Pesan 

5 Jika isi pantun memiliki pesan yang jelas dan 

baik/mengandung nilai kebaikan 

3 Jika isi pantun memiliki pesan yang jelas tetapi tidak 

mengandung nilai kebaikan  

1 Jika isi pantun tidak memiliki pesan yang jelas dan tidak 

mengandung nilai kebaikan 

Subtansi 

sampiran 

5 Sampiran mengandung subtansi lintas kurikulum  yang 

jelas  

3 Sampiran mengandung subtansi lintas kurikulum  yang 

kurang jelas 

1 Sampiran tidak mengandung subtansi lintas kurikulum. 

Struktur 

5 Memenuhi seluruh struktur pantun (1) empat baris (2) 

jumlah kata perbaris sekitar 3-5 kata   

3 Memenuhi satu struktur pantun (1) empat baris (2) jumlah 

kata perbaris sekitar 3-5 kata   

1 Tidak memenuhi seluruh struktur pantun (1) empat baris (2) 

jumlah kata perbaris sekitar 3-5 kata   

Irama/per

sajakan 

5 Seluruh  persajakan sesuai  

3 Sebahagian persajakan sesuai 

1 Seluruh  persajakan tidak sesuai 

Skor 

Maksimal  

20  

Untuk keperluan analisis kualitatif akan digunakan teknik kategorisasi 

berdasarkan standar yang ditetapkan pada Pedoman Penilaian Hasil Belajar 

Sekolah Dasar  sebagai berikut: 
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Konversi nilai akhir (10-100) Kategori  

86 - 100    sangat tinggi  

71- 85 Tinggi 

56 -70 Sedang  

41-55 Rendah  

(Depdikbud, 2013:68) 

B. Kajian Penelitian Relevan  

Hasil penelitian mengenai teknik pembelajaran menulis pantun sudah 

banyak dilakukan. Penelitian yang relevan dengan masalah di atas antara lain, 

yang dipaparkan oleh Hermawan  (2013) yang menunjukkan bahwa peningkatan 

keterampilan menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual dengan 

media kartu warna pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

menunjukkan bahwa menulis pantun anak melalui pendekatan kontekstual 

dengan media kartu warna pada siswa kelas IVB SDN Sampangan 01 Semarang 

efektif. Hal senada disampaikan oleh  Heriani (2014) bahwa upaya meningkatkan 

kemampuan menulis pantun  melalui model Think Pair and Share di kelas IV SD 

Negeri 7 Jeumpamenunjukkan bahwa metode tersebut efektif. Demikian pula 

oleh Amaliah (2015)  melaporkan bahwa  melalui inspirasi gambar dapat 

meningkatkan kemampuan menulis pantun siswa SD 01 Semarang.  Penelitian 

lain oleh Qomariyah (2010) dalam penerapan metode pembelajaran TTW  dapat 

meningkatkan keterampilan/aktivitas guru dalam mengelolah pembelajaran. Hal 

tersebut dapat dilihat pada hasil observasi aktivitas guru pada siklus I hasil yang 

dicapai adalah 68,75% dan masuk kategori cukup/C, pada siklus II aktivitas guru 

sebesar 85,71% masuk dalam kategori sangat baik/A, dan pada siklus III hasil 
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obsrevasi aktivitas guru sebesar 96,49% dan masuk dalam kategori sangat 

baik/A. Demikian halnya hasil penelitian Wartik (2017) menunjukkan bahwa 

peningkatan kemampuan menulis pantun melalui pendekatan pembelajaran 

contextual teaching And Learning (CTL) Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar Negeri 24 

Air Saleh efektif.  

Kesemua penelitian di atas prinsipnya menggunakan alat untuk 

merangsang anak dalam merumuskan unsur isi maupun sampiran pantun, 

Berbeda degan gagasan yang akan diteliti ini berfokus pada teknik eksplorasi 

teks, dan berpikir lateral dalam menulis pantunlintas kurikulum. 

C. Kerangka Pikir 

Tulisan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pembelajaran menulis pantun  

bukan hal mudah tetapi memerlukan berpikir fokus dan luas/liar. Oleh karena itu, 

dibutuhkan teknik yang efektif. Teknik yang dianggap baik dikembangkan adalah  

keterampilan berpikir yang disebut berpikir CoRT (Cognitive  Research Trust) 

yang di dalamnya terdapat bermacam-macam teknik yang digunakan untuk 

mengajar berpikir sebagai suatu keterampilan. Salah satu bagian dari teknik 

CoRT adalah teknik pengarah-perhatian atau berpikir lateral. Dalam teknik 

tersebut siswa akan difokuskan kepada satu perhatian yang menjadi masalah 

atau bahasan. Khusus untuk pantun lintas kurikulum, membutuhkan identifikasi 

materi subtansi pada mata pelajaran lain atau sutansi keilmuan lainnya, 

membutuhkan teknik ekplorasi teks. Pemanfaatan ekplorasi teks sebagai pelatuk 

imajinasi dalam mengembgkan sampiran  pantun sangat strategis bermuatan 

subtansi keilmuan karena dengan eksplorasi teks tersebut siswa terangsang 

untuk menentukan materi/subtansi yang menjadi materi tertentu sebagai bahan 
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pengetahuan siswa sebagai sampiran pantun.  Untuk menyelesaikan sampiran 

tersebut berupa isi maka digunakan kamus rima  buatan siswa yakni daftar kata 

yang mengandung nilai-ilai hidup  atau karakter dan dampak dari karakter sebut 

jika diterapkan,  untuk memudahkan proses penyelesaian isi yang dicocokkan 

dengan rima pada sampiran pantun.  Dengan demikian maka siswa lebih mudah 

menulis pantun lintas kurikulum. Kesemua itu dibuthkan cara berpikir lateral, 

yakni proses pemikiran dalam memecahkan masalah melalui pendekatan 

langsung dan kreatif dengan menggunakan penalaran yang tidak segera dapat 

dijelaskan dan melihat ide-ide yang mungkin tidak diperoleh ketika menggunakan 

langkah berpikir tradisional Tentu saja hal ini membutuhkan uji coba atau 

ekperimen  dalam penelitian yang representatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada bagan kerangka pikir  berikut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPEK SISWA 

Kurang Motivasi, Kurang 

Penyaluran Kreativitas  

 

 

ASPEK GURU  

Teknik tradisional 

(Memperlihatkan Contoh, Siswa 

Membaca ) 

KETERAMPILAN 

MENULIS PANTUN  

Hasil Belajar Menulis 

Pantun  Rendah   

 

 UJI COBA 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Teknik Eksplorasi 

teks 

Metode 

Konvensional  

Data 

Analisis 

Temuan  Eefektif  Tidak efektif 
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C. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif (ha):  

Teknik eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir lateral efektif  terhadap 

peningkatan kemampuan menulis pantun lintas kurikulum siswa kelas IV SD 

Pertiwi Makassar  

 

2. Hipotesis Nol (ho):  

Teknik eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir lateral tidak efektif  terhadap 

peningkatan kemampuan menulis pantun lintas kurikulum siswa kelas IV SD 

Pertiwi Makassar  

 

3.  Kriteria pengujian hipotesis:  

Ha diterima jika nilai empiris (hitung) lebih besar daripada nilai teoretis (tabel) 

pada taraf kepercayaan 95%  
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BAB III 

METODOE PENELITIAN 

 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-eksperimen yang 

berupaya mengungkap data apa adanya melalui eksperimen dengan jenis 

kuantitatif.  Metode eksperimen  ini  pada prinsipnya adalah mengujicobakan 

penggunaan  dua variabel yakni teknik eksplorasi teks, kamus rima,  dan 

berpikir lateral sebagai variabel bebas dan kemampuan menulis pantun 

sebagai variabel terikat. Kedua variabel tersebut  diteliti melalui metode 

eksperimen karena pelaksanaannya adalah mengujicobakan teknik eksplorasi 

teks, kamus rima,  dan teknik berpikir lateral dalam pembelajaran menulis 

pantun lintas kurikulum di dalam kelas.  Pelaksanaan penelitian ini, dilakukan 

dalam beberapa tahap.  Tahap pertama adalah studi  pendahuluan, yaitu 

merumuskan masalah yang berhubungan dengan judul yang telah disetujui 

oleh ketua jurusan dan penasihat  akademik. Berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan, disusun proposal penelitian yang berisi rumusan inti sebagai 

landasan dalam melaksanakan penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan pada satu kelas ekperimen dan kelas kontrol. 

Pada kelas eksprimen diberikan pembelajaran  pantun menggunakan teknik 

eksplorasi teks, kamus rima,  dan teknik berpikir lateral sedangkan pada kelas 

kontrol diberikan pembelajaran  konvensional berupa penjelasan konsep, 

pemberian contoh dan latihan membuat pantun lintas kurikulum.   
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B. Lokas dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di SD Pertiwi Jalan Bontolangkasa I Makassar  

Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Waktu penelitian dilakukan dari bulan 

Maret sampai dengan bulan April 2021.   

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Yang menjadi populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  

kelas IV SD Pertiwi Makassar tahun pelajaran 2020/2021. Populasi  tersebut 

berjumlah  84 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dapat dilihat 

pada tabel  berikut ini. 

Tabel 1. Deskripsi keadaan populasi 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah  Ket. 

1. IV A 16 15 31   

2. IV B 17 13 30 

3 IV C 17 16 33 

 

Jumlah 50   44  84   

Sumber: Absen Umum SD Pertiwi Makassar  tahun pelajaran 2020/2021 

2. Sampel 

Sesuai karakteristik penelitian ekperimen dan jumlah populasi dalam 

penelitian ini cukup banyak, maka dalam penelitian ini digunakan teknik   

Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan cara acak kelas (Sugiyono, 
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2011:68). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua kelas (kelas 

eksperimen dan kontrol) maka populasi tersebut hanya diambil dua kelas yaitu 

kelas IV A dan kelas IVB secara acak yang sebelumnya diuji kemampuan 

menulis pantunnya yang relatif sama. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2. Deskripsi Keadaan sampel 

No Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Eksperimen 17 13 30 

2 Kontrol 16 15 31 

Jumlah 33 28 61 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Data dala penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif yakni jenis data 

yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau 

bilangan. Data tersebut berupa angka-angaka hasil tes kemampuan memulis 

pantun  siswa sampel.    

2.  Sumber data 

Sumber data penelitian ini adalah hasil tes menulis pantun siswa IV siswa  

kelas IV SD Pertiwi Makassar tahun pelajaran 2020/2021. 

3.  Teknik pengumpulan data 
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Teknik pengumpulan  data dalam penlitian ini mengunakan teknik tes 

dengan cara siswa sampel diberikan tugas membuat pantun lintas kurikulum 

yang setelah diintervensi dengan pembelajaran menulis pantun melalui  

teknik eksplorasi teks, kamus rima, dan teknik berpikir lateral  bagi kelas 

ekperimen dan pembelajaran menulis pantun melalui teknik konvensional 

bagi kelas kontrol. 

E. Definisi Operasional  dan  

Pengukuran Variabel Penelitian 

Untuk memperjelas pemahaman dan menghindari salah penafsiran 

 dalam penulisan ini maka dikemukakan definisi operasional variabel sebagai 

berikut.   

1. Teknik eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir lateral adalah 

pembelajaran menulis pantun yang dimulai dengan pencermatan 

mendalam teks subtansi/materi tertentu seperti IPA, IPS dan sebagainya,  

sehingga menemukan dan membuat sampiran pantun. Lalu membuat 

kamus rima berupa daftar kata bermuatan karakter dan dampaknya lalu 

memilihnya untuk disusun menjadi larik isi pantun dengan memanfaatkan 

berpikir lateral. Adapun penjelasan istilah dari variabel tersebut sebagai 

berikut. 

a. Eksplorasi teks adalah upaya mencermati teks secaramendalam untuk 

menemukan subtansi  yang akan disusun menjadi sebauh sampiran 

pantun.  

b. Kamus rima adalah daftar kata bermuatan karakter dan dampaknya lalu 

memilihnya untuk disusun menjadi larik isi pantun  yang berisi rima  
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c. Berpikir lateral adalah berpikir secara fokus dan cepat dengan segala 

arah. 

2. Kemampuan menulis pantun lintas kurikulum adalah pantun hasil kreasi 

siswa setelah melalui proses pembelajaran menulis pantun  yang dinilai 

dengan kuantitatif/angka  nominal sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 

Adapun yang dimaksud pantun lintas kurikulum adalah pantun  yang 

memiliki muatan nilai subtansi lintas kurikulum (berbagai mata pelajaran) 

pada sampiran, jadi tidak sekadar pemainan bunyi untuk memperindah 

pantun yang mendukung isi.  

F. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui efektif-tidaknya pembelajaran menulis pantun lintas 

kurikulum  melalui  teknik eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir lateral, 

tentu saja harus diujicobakan dalam penerapan  di kelas. Eksprimen yang 

dilakukan adalah membandingkan hasil belajar menulis pantun lintas 

kurikulum siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  Hasil yang 

diperoleh oleh kedua kelas dibandingkan dangan menggunakan perhitungan 

statistik inferensial  analisis  uji "t" dengan perhitungan statistik inferensial  

analisis  uji "t" dengan rumus sebagai berikut.  

 

 

 

Adapun langkah analisis di atas yaitu sebagai berikut:  menentukan mean,  

menentukan standar deviasi mean kuadrat t,  mendistribusi-kannya ke dalam 
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tabel signifikan  bertaraf kepercayaan 5%  (Waluyo, 2014:134). Analisis data 

di atas dikonversi  ke dalam tabel signifikan. Jika hasil analisis data 

menunjukkan bahwa nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel, maka 

hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sebaliknya jika hasil 

analisis data menunjukkan bahwa  nilai hitng kecil dari pada nilai tabel maka 

hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Pengujian hipotesis 

menggunakan taraf signifikan 0,05.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dengan memaparkan bukti empiris 

yang diperoleh dari hasil ujicoba yang telah dilakukan. Pemaparan ini  merujuk 

pada rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab I. Untuk menjawab 

masalah tersebut, maka data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan 

prosedur sebagaimana yang telah ditentukan  pada bab III, dengan terlebih 

dahulu membuat hipotesis pembanding,  yaitu hipotesis nol (Ho): Teknik 

eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir lateral tidak efektif  terhadap 

peningkatan kemampuan menulis pantun lintas kurikulum siswa kelas IV SD 

Pertiwi Makassar.  

Cara pengujian hipotesis  adalah membandingkan antara hasil 

pembelajaran menulis pantun menggunakan perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan menulis pantun siswa kelas IV SD Pertiwi Makassar yang diajar 

menggunakan   eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir lateral  dan  hasil 

pembelajaran menulis pantun menggunakan metode konvensional. Teknik 

analisis  yang digunakan  adalah uji  ”t” dengan taraf kepercayaan 95%.  

Adapun data yang dianalisis adalah  hasil  siswa   kelompok eksperimen 

(X) dan hasil tes menulis pantun siswa   kelompok kontrol (Y). Hasil analisis data 

tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu skor kemampuan menulis pantun 

menggunakan   eksplorasi teks, kamus rima , hasil pembelajaran menulis pantun 

menggunakan metode konvensional, dan data perbandingan atau hasil uji “t” dari 
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kedua data  tersebut, serta pengujian hipotesis.  Untuk lebih jelasnya  diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Tingkat  hasil belajar menulis pantun siswa kelas IV SD Pertiwi 
Makassar yang diajar menggunakan  eksplorasi teks, kamus rima,  dan 
berpikir lateral 

 

Data  tingkat  hasil belajar menulis pantun siswa   kelas IV SD Pertiwi 

Makassar menggunakan eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir lateral dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.  Tingkat  hasil belajar menulis pantun siswa kelas IV SD Pertiwi 

Makassar menggunakan eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir 

lateral   

 

NO NILAI F N X F 

1 100 0 0 

2 90 9 810 

3 80 17 1360 

4 70 4 210 

5 60 0 0 

6 50 0 0 

7 40 0 0 

8 30 0 0 

9 20 0 0 

10 10 0 0 

 JUMLAH 30 2380 

Sumber: hasil olah data  penelitian 
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Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat diketahui: 

N  = 30 

FN = 2380 

Dengan demikian skor rata-rata yaitu: 

Rerata =  F/N 

=          2380/30  

=          79,33 

Berdasarkan data di atas dapat diketahuia bahwa, rata-rata nilai hasil 

belajar menulis pantun siswa   Kelas IV SD Pertiwi Makassar menggunakan 

teknik eksplorasi teks, kamus rima ,  dan berpikir lateral adalah 79,33 dalam 

rentangan nilai 10-100. Selain  itu, berdasarkan hasil analisis data mentah 

terlihat bahwa nilai perolehan tertinggi adalah  90 dari nilai maksimun 100 

sebanyak tiga  orang. Sedangkan skor terendah adalah 65  yang diperoleh  oleh 

satu orang. Jumlah seluruh skor  seluruh siswa   yaitu 2380, sehingga rata-rata 

skor perolehan siswa   adalah  79.33.   Selanjutnya  kategori nilai dikonversi 

pada pedoman penilaian sekolah dasar untuk menentukan kategorisasi sebagai 

berikut: 

Konversi nilai akhir (10-100) Kategori Frekuensi 

86 -100 sangat tinggi 2 

71- 85 Tinggi 23 

56 -70 Sedang 5 

41-55 Rendah 0 

0-40 Sangat rendah 0 

(Depdikbud, 2013:68) 
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Berdasarkan tabel di atas, maka  dapat dinyatakan bahwa hasil belajar 

menulis pantun siswa  hasil belajar menulis pantun siswa   Kelas IV SD Pertiwi 

Makassar menggunakan  eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir lateral 

berada pada kategori tinggi. 

 

2. Tingkat  hasil belajar menulis pantun murid  kelas IV SD Pertiwi 
Makassar menggunakan teknik konvensional  

Data  tingkat  hasil belajar Menulis pantun siswa   kelas IV SD Pertiwi 

Makassar menggunakan teknik konvensional dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel. 5. Tingkat  hasil belajar menulis pantun siswa kelas IV SD Pertiwi 

Makassar menggunakan teknik konvensional 

 

NO NILAI F N X F 

1 100 0 0 

2 90 0 0 

3 80 8 640 

4 70 12 840 

5 60 7 420 

6 50 4 200 

7 40 0 0 

8 30 0 0 

9 20 0 0 

10 10 0 0 

 JUMLAH 31 2100 

Sumber: hasil olah data  penelitian 
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Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat diketahui: 

N  = 31 

FN = 2100 

Dengan demikian skor rata-rata yaitu: 

Rerata =  F/N 

=          2100/31 

=          67,74 

Berdasarkan data di atas dapat diketahuia bahwa, rata-rata nilai hasil 

belajar menulis pantun siswa kelas IV SD Pertiwi Makassar menggunakan teknik 

konvensional adalah 67,74 dalam rentangan nilai 10-100. Selain  itu, 

berdasarkan hasil analisis data mentah terlihat bahwa nilai perolehan tertinggi 

adalah  80   dari nilai maksimun 100 sebanyak satu orang. Sedangkan skor 

terendah adalah 54 yang diperoleh  oleh satu orang. Jumlah seluruh nilai   

seluruh siswa   yaitu 2100, sehingga rata-rata skor perolehan siswa   adalah  

67,74.   

Selanjutnya  kategori nilai dikonversi pada pedoman penilaian sekolah 

dasar sebagai berikut: 

Konversi nilai akhir (10-100) Kategori  Frekuensi  

86 - 100    sangat tinggi  0 

71- 85 Tinggi 8 

56 -70 Sedang   18 

41-55 Rendah  5 

0-40 Sangat rendah  0 

(Depdikbud, 2013:68) 
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Berdasarkan tabel di atas, maka  dapat dinyatakan bahwa hasil 

belajar menulis pantun siswa  hasil belajar menulis pantun siswa   Kelas 

IV SD Pertiwi Makassar menggunakan teknik konvensional  berada pada 

kategori sedang. 

3. Keefektifan teknik eksplorasi teks, kamus rima,  dan berpikir lateral 
menulis pantun Murid  Kelas IV SD Pertiwi Makassar  (Analisis Uji “t”)  

 Untuk menentukan keefektifan teknik eksplorasi teks, kamus rima ,  dan 

berpikir lateral dalam pembelajaran Menulis pantun siswa   Kelas IV SD Pertiwi 

Makassar maka data dari  kelompok ekperimen dan kelompok kontrol dianalisis 

dengan menggunakan tabel kerja sebagai berikut.  

Tabel 5. Tabel kerja Uji t 

 

 

No X X2 Y Y2 

1 17 289 11 121 

2 17 289 10 100 

3 18 324 14 196 

4 16 256 15 225 

5 18 324 16 256 

6 16 256 13 169 

7 17 289 10 100 

8 15 225 10 100 

9 15 225 15 225 

10 14 196 15 225 

11 15 225 14 196 
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12 16 256 15 225 

13 13 169 16 256 

14 15 225 13 169 

15 15 225 12 144 

16 16 256 11 121 

17 17 289 13 169 

18 17 289 12 144 

19 16 256 14 196 

20 18 324 14 196 

21 16 256 14 196 

22 17 289 15 225 

23 15 225 16 256 

24 15 225 13 169 

25 14 196 12 144 

26 15 225 11 121 

27 16 256 13 169 

28 15 225 12 144 

29 14 196 14 196 

30 15 225 14 196 

31 0 0 9 81 

Jumlah 473 7505 406 5430 

 

Selanjutnya dianalisis dengan langkah sebagai berikut. 

Mx  =  Y/n1               

Mx  =  473/30 
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=  15,77 

My  =  Y/n1                    

My  =  406/31  

            =  13,10 

SSx    =  x2 – (x2)/n1                                                   

SSx    =  7505 – (473)x(473)/30 

  =  47,37 

SSy    =  y2 – (y2)/n1 

SSy  =  5430 – (406)x(406)/31 

=    112,71 

 

Selanjutnya,  dianalisis dengan menggunakan rumus uji t sebagai 
berikut. 

 
    15,77- 13,10 

 t =   

       √  (47,37+112,71 )     (1+1) 

             30+31-2       30+31  

 
 
     2,67 

 t =   

      √ (160.8)         (2) 

n2

1
  

n1

1
      

2 - n2)  (n1

SSy SSx 

Y
  

X t 
-
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            59       59 

 

 

                 2,67 

 t =   

      √ (1,032)  (0,03) 

   

  
2,67 

 t =   

      √  0,035 

 
2,67 

t =   

           0,187 

 

t =      2,67/ 0,187 

t =      14,27  

Secara deskriptif teknik ini dapat dikemukakan bahwa data kedua 

kelompok variabel diringkas sebagai berikut.  

Hasil analisis data menunjukkan: 
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X : 15,77 

Y : 13.10    

SSx : 47,37 

SSy : 112,71 

ta : 14,27 

tt :1,67109 (db:59) 

4. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan di atas, selanjutnya 

dilakukan pengujian hipotesis.  Dari bahwa hasil  analisis data diperoleh nilai  “t” 

empiris (hitung) sama dengan 14,27 sedangkan nilai teoretis pada taraf signifikan 

0,05 dengan drajat  bebas (db)  sama dengan 59, ditemukan nilai tabel sebesar 

1,67109. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t empiris lebih besar daripada nilai “t” 

teoretis (tabel) (14,27>1,6709).  Oleh karena itu, berdasarkan kriteria pengujian 

hipotesis yang telah dirumuskan yaitu  apabila  nilai hitung lebih besar daripada 

nilai tabel, maka  hipotesis alternatif diterima dan konsekwensinya hipotesis nol 

ditolak. Hipotesis alternatif (H1):  Teknik eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir 

lateral  efektif  terhadap peningkatan kemampuan menulis pantun lintas 

kurikulum siswa kelas IV SD Pertiwi Makassar diterima. Hipotesis nol (Ho): 

Teknik eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir lateral tidak efektif  terhadap 

peningkatan kemampuan menulis pantun lintas kurikulum siswa kelas IV SD 

Pertiwi Makassar ditolak.  Oleh karen itu, dapat dikemukakan bahwa eksplorasi 

teks, kamus rima,  dan berpikir lateral efektif meningkatkan hasil belajar menulis 

pantun siswa  kelas IV SD Pertiwi Makassar pada taraf signifikansi 95%.  
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B. Pembahasan 

Berdasarkan dari data dalam penelitian,dapat dijelaskan bahwa hasil 

belajar Menulis pantun siswa   kelas IV SD Pertiwi Makassar   menggunakan 

eksplorasi teks, kamus rima , dan berpikir lateral adalah 79,33 dalam 

rentangan nilai 10-100. Jika dikaitkan dengan klasifikasi penilaian, maka   

klasifikasi hasil belajar  dinyatakan bahwa  hasil belajar menulis pantun lintas 

kurikulum  siswa   kelas IV SD Pertiwi Makassar menggunakan  eksplorasi 

teks, kamus rima, dan berpikir lateral  tinggi. Selain itu, data penelitian dapat 

dijelaskan bahwa tingkat hasil belajar menulis pantun lintas kurikulum siswa   

kelas IV SD Pertiwi Makassar menggunakan teknik konvensional adalah 

67,74 dalam rentangan nilai 10-100. Jika dikaitkan dengan  klasifikasi hasil 

belajar  maka dapat dinyatakan bahwa hasil belajar menulis pantun lintas 

kurikulum siswa  kelas IV SD Pertiwi Makassar menggunakan  teknik 

konvensional masih berada pada kategori sedang.  

Sementara itu, data pada hasil analisis keefektifan dalam uji t, 

menunjukkan nilai hitung/empiris(ta): 14,27 sedangkan nilai  tabel/teoretis (tt):  

1,6709 pada taraf sigrifikansi 95%, sehingga dinyatakan  bahwa nilai t 

hitung/empiris lebih besar daripada nilai t tabel/teoretis (14,27>1,6709) yang 

berarti eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir lateral efektif dalam 

meningkatkan hasil menulis pantun  kelas  IV SD Pertiwi Makassar pada taraf 

kepercayaan 95%. 

 Berdasarkan  hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa salah satu 

alternatif  mengefektifkan pembelajaran menulis pantun lintas kurikulum  di 

sekolah dasar adalah menggunakan eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir 
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lateral.  Hal ini telah dibuktikan dengan ujicoba pada siswa   kelas kelas IV SD 

Pertiwi Makassar yang  menunjukkan efektif.    

Pembelajaran menulis pantun yang selama ini  dianggap sulit bagi siswa   

dapat dilatihkan dengan menggunakan eksplorasi teks, kamus rima, dan 

berpikir lateral untuk menghasilkan pantun lintas kurikulum. Hal ini karena 

eksplorasi teks dapat memicu siswa dalam membuat sampiran  pantun yang 

memilikimmuatan subtansi dalam kurikulum secara terpadu. Selain itu,  kesulitan 

dalam menentukan ini dibantu dengan kamus rima yang menuntun siswa dalam 

kmengembangkan isi melalui daftar nilai-0nilai karakter dan dampaknya.. 

Sedangkan untuk mempercepat proses semua itu, dibantu dengan teknik berpikr 

lateral. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh 

Feedburner (2013) bahwa teknik eksplorasi dalam belajar memicu anak 

mengembangkan kecerdasar berpikir dan  melejitkan imajinasi siswa.  Selain itu, 

berpikir lateral atau berpikir pengarah perhatian adalah istilah yang diberikan 

oleh  Bono, (2013)  dalam sebuah pendekatan berpikir yakni Cognitif Research 

Trust (CoRT). Kegiatan berpikir Cognitif Research Trust  merupakan sebuah 

label baru bagi berpikir. Cognitif Research Trust  sebagai pendekatan pengajaran 

berpikir yang sangat terkenal sebagai sebuah program yang disajikan oleh 

Edward de Bono Foundation Inggris yang memungkinkan para guru untuk 

meningkatkan kinerja kreativitas meraka.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan  beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Tingkat hasil belajar menulis pantun lintas kurikulum siswa   kelas IV SD 

Pertiwi Makassar menggunakan eksplorasi teks, kamus rima, dan 

berpikir lateral  adalah rata-rata 79,33 dalam rentangan nilai 10-100 

dengan  kategori tinggi. 

2. Tingkat hasil belajar menulis pantun lintas kurikulum siswa   kelas IV SD 

Pertiwi Makassar menggunakan teknik konvensional adalah rata-rata 

67,74 dalam rentangan nilai 10-100 dengan  kategori sedang. 

3. Penerapan teknik eksplorasi teks, kamus rima, dan berpikir lateral 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar menulis pantun lintas kurikulum 

siswa   kelas IV SD Pertiwi Makassar. Hal ini disebabkan oleh nilai t 

hitung/empiris lebih besar daripada nilai t tabel/teoretis (14,27>1,6709). 

B. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut. 

1. Sebaiknya  hasil penelitian ini dapat dijadikan penambah khazanah 

keilmuan bagi siswa   tentang keterampilan menulis  pantun  lintas 

kurikulum me nggunakan eksplorasi teks, kamus rima ,  dan berpikir 

lateral. 
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2. Sebaiknya  hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada 

rekan guru  untuk diterapkan dalam pembelajaran menulis pantun 

lintas kurikulum sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran menulis puisi.  

3. Sebaiknya  hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan 

bagi guru sehingga termotivasi untuk mengembangkan  strategi 

atau teknik yang menarik dan inovatif lainnya.  
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Lampiran 1 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN I 

(Kelompok Eksprimen) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 3x35 menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu membuat pantun sederhana dengan berbagai tema tertentu 

B. Metode Pembelajaran  

Penugasan/Diskusi kelompok/Tanya jawab (Teknik eksplorasiteks,nkamus 

rima, dan teknik berpikir lateral) 

C. Kegiatan Pembelajaran  

1.    Kegiatan Awal 

Guru melakukan tanya jawab terkait materi pantun yang telah dipelajari pada 

pertemuan yang lalu meliputi rumus pantun dan unsur-unsur pantun. Guru 

menjelaskan kembali tentang struktur pantun yang benar dan tepat. 

2.  Kegiatan Inti 

a) Membedah sebuah pantun (pantun sudah jadi) dengan cara 

menghilangkan bagian dua baris sampiran yang berisi subtansi materi 

mata pelajaran tertentu..  
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b) Berdasarkan contoh di atas, siswa membongkar pantun tersebut dengan 

menghilangkan bagian dua baris sampiran lalu mengganti sampiran yang 

lain atau yang berbeda dengan muatan mata pelajaran.   

c) Siswa ,emcermati teks secara mendalam melalaui layar  komputer 

(aplikasi video conferen)   .  

d) Siswa dituntun mernemuksan sampiran berdasarkan eksplorasi teks yang 

bermuatan kurikulum yang diramu menjadi dua baris.   

e) Berdasarkan sampiran tersebut, siswa disuruh menginventarisi kata atau 

prase yang bermuatan nilai karakter dan dampaknya  setelah memberi 

contoh. 

f)  Beberapa siswa membacakan hasil kerja hasil inventarisir. 

g) Siswa memilih kata tertentu dan dampaknya lalu diformulasi menjadi isi 

pantun yang disesuaikan dengan rtima pada sampiran setelah diberi 

contoh.   

h) Siswa berlatih membuat pantun dengan menyusun dua baris sampiran 

dari teks subtansi muatan kurikulum dan isi pantun  berdasarkan 

inventarisikata bermuatan nilai dan dampaknya (kamus rima)   

i) Siswa membacakan pantun yang dibuat lalu lalu mengirim ke forum chat 

atau Grup WA 

j) Berlatih mengembangkan kata dari muatan mata pelajaran tertentu  untuk 

dibuat sampiran  tidak perlu terikat lagi dengan teks dengan cara guru 

mengajukan  kata kunci dari muatan kurikulum tertentu, misalnmya 

uanggas,  carnivora, menguap, dll. Kata inilah yang dibuat sampiran 

dengan mengembangkannya menjadi larik.   

k) Berlatih mengembangkan kata  untuk dibuat isi tidak perlu terikat lagi 

dengan kamus rima dengan cara guru mengajukan  kata kunci dari milai-

milai karakter  dan dampaknya   

l) Pantun yang sudah ditulis dibacakan lalu ditempelkan pada beberapa 

kertas manila yang sudah disiapkan  di dinding atau di papan tulis.  

m) Siswa mengulangi membuat pantun lainnya dengan utuh lalu 

mengirimnya  ke forum chat atau grup WA. 

n) Siswa  membaca seluruh pantun yang ada ada pada forum chata atau 

Grup WA.  
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o) Siswa  memilih karya pantun terbaik atau yang paling menarik dari salah 

seorang temannya lalu dihitung pemilih terbanyak maka itu karya terbaik 

melalui forum chat. 

p) Siswa membaca cerita yang terpilih  sebanyak 3-5 orang. 

q) Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dengan menyatakan 

kegiatan/tahapan yang paling menarik/atau tidak menarik  dalam  

pembelajaran.  

3. Kegiatan Penutup 

a) Siswa menyimak penegaskan guru berkaitan dengan penulisan pantun.  

b) Pemberian penghargaan kepada penulis pantun terbaik berupa 

tepuk tsangat atau berupa pantun pujian buatan guru yang 

dibacakan sendiri oleh guru  sebagai pentutup pembelajaran 

sekaligus menjadi penutup pelajaran 

4. Penilaian  

Tugas Menulis Pantun 

Makassar,  April 2021 

Peneliti, 

 

 

                                                                  HASLIAH  
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Lampiran 1 

 

RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  II 

(Kelompok Kontrol) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester : IV/  I 

Alokasi Waktu : 3x35 menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu membuat pantun sederhana dengan berbagai tema tertentu 

B. Metode Pembelajaran  

Penugasan/Diskusi kelompok/Tanya jawab 

  

C. Kegiatan Pembelajaran  

1.    Kegiatan Awal 

Guru melakukan tanya jawab terkait materi pantun yang telah dipelajari pada 

pertemuan yang lalu meliputi rumus pantun dan unsur-unsur pantun. Guru 

menjelaskan kembali tentang struktur pantun yang benar dan tepat. 

2.  Kegiatan Inti 

a) Siswa membaca contoh pantun lintas kurikulum 

b) Berdasarkan contoh di atas, siswa mengidentifkasi unsur pantun 

c) Siswa menulis isi  pantun berdasarkan sebagaimana contoh   

d) Berdasarkan isi tersebut, siswa berlatih melengkapi pantun dengan 

membuat dua baris sampiran dengan muatan kurikulum dari bagian isi 

pantun   
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e) Siswa menulis/melengkapi isi pantun yang sudah disiapkan 

f) Siswa membacakan pantun yang dibuat   

g) Siswa membuat pantun lainnya dengan utuh lalu   

h) Siswa  membaca pantunnya  

i) Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran   

3. Kegiatan Penutup 

a) Siswa menyimak penegaskan guru berkaitan dengan penulisan pantun 

lintas kurikulum.  

b) PR membuat pantun 

4. Penilaian  

Tugas Menulis Pantun 

Makassar,  April 2021 

Peneliti, 

 

                                                                                    HASLIAH
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Lampiran  3 

Data skor mentah kelompok eksperimen 
 

No Kode Sampel Skor NILAI 

1 17 85 

2 17 85 

3 18 90 

4 16 80 

5 18 90 

6 16 80 

7 17 85 

8 15 75 

9 15 75 

10 14 70 

11 15 75 

12 16 80 

13 13 65 

14 15 75 

15 15 75 

16 16 80 

17 17 85 

18 17 85 

19 16 80 

20 18 90 

21 16 80 

22 17 85 
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23 15 75 

24 15 75 

25 14 70 

26 15 75 

27 16 80 

28 15 75 

29 14 70 

30 15 75 

31 0 0 

JUMLAH 473 2365 
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Lampiran  4 

Data skor mentah kelompok kontrol 

 

No Kode Sampel  Skor NILAI 

1 11 55 

2 10 50 

3 14 70 

4 15 75 

5 16 80 

6 13 65 

7 10 50 

8 10 50 

9 15 75 

10 15 75 

11 14 70 

12 15 75 

13 16 80 

14 13 65 

15 12 60 

16 11 55 

17 13 65 

18 12 60 

19 14 70 

20 14 70 

21 14 70 
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22 15 75 

23 16 80 

24 13 65 

25 12 60 

26 11 55 

27 13 65 

28 12 60 

29 14 70 

30 14 70 

31 9 45 

JUMLAH 406 2030 
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 Lampiran 3 

Tabel Kerja Uji T 

 

No X X2 Y Y2 

1 17 289 11 121 

2 17 289 10 100 

3 18 324 14 196 

4 16 256 15 225 

5 18 324 16 256 

6 16 256 13 169 

7 17 289 10 100 

8 15 225 10 100 

9 15 225 15 225 

10 14 196 15 225 

11 15 225 14 196 

12 16 256 15 225 

13 13 169 16 256 

14 15 225 13 169 

15 15 225 12 144 

16 16 256 11 121 

17 17 289 13 169 

18 17 289 12 144 

19 16 256 14 196 

20 18 324 14 196 



c 

 

21 16 256 14 196 

22 17 289 15 225 

23 15 225 16 256 

24 15 225 13 169 

25 14 196 12 144 

26 15 225 11 121 

27 16 256 13 169 

28 15 225 12 144 

29 14 196 14 196 

30 15 225 14 196 

31 0 0 9 81 

JUMLAH  473 7505 406 5430 
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Lampiran 4 

TABEL KONVERSI     
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Lampiran 5 

 

Foto-foto kegiatan penelitian 
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Lampiran 6   
CONTOH KARYA SISWA 

 

 

 

Kelas kontrol  
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Kelas eksperimen 
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