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Indonesia. Pembimbing I Drs. Suhardi, M.Pd Pembimbing II Drs. H. Said Barakbah Ali, 
M.M. Nuritalia@yahoo.co.id. 

 

ABSTRAK 

Nuritalia. 2014. Keterampilan Membaca Puisi Siswa Kelas X Sekolah   Menengah Atas 
Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014.Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim 
Raja Ali Haji. 

Pembimbing 1 : Drs. Suhardi, M.Pd 

   Pembimbing 2 : Drs. H. Said Barakbah Ali, M.M 

Kata Kunci : Keterampilan Membaca, Puisi  

Dalam pembelajaran sastra, khususnya puisi seharusnya guru tidak lagi menjelaskan teori-
teori sastra kepada siswa, melainkan siswa langsung diberikan karya sastra untuk 
diapresiasikan. Guru harus dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat, tetapi dalam 
kenyataannya terdapat banyak masalah yang muncul pada kegiatan membaca puisi di SMA. 
Kurangnya minat siswa terhadap sastra, hal tersebut karena pengenalan materi sastra secara 
sepintas, guru hanya menjelaskan poin-poin penting sastra. Suatu pembelajaran sastra harus 
disampaikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah keterampilan membaca puisi 
berdasarkan penghayatan, siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun 
Pelajaran 2013/2014? 2). Bagaimanakah keterampilan membaca puisi berdasarkan intonasi, 
siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014? 3). 
Bagaimanakah keterampilan membaca puisi berdasarkan ekspresi, siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014? 4). Bagaimanakah 
keterampilan membaca puisi berdasarkan artikulasi, siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 
Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014? 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Keterampilan 
membacakan puisi berdasarkan penghayatan, siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 
2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014. 2). Keterampilan membacakan puisi berdasarkan 
intonasi, siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 
2013/2014. 3). Keterampilan membacakan puisi berdasarkan ekspresi, siswa kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014. 4). Keterampilan 
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membacakan puisi berdasarkan artikulasi, siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014.  

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh siswa kelas X Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan sampel 41 siswa , sampel yang 
digunakan adalah sampel acak. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat 
menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan 
untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran seta aktifitas siswa 
selama proses pembelajaran.  

Peneliti mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesis. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 cukup baik dalam 
keterampilan membaca puisi dengan jumlah rata-rata 124,75 dengan rata-rata 3,04. Maka 
dapatdisimpulkan hipotesis peneliti sebelumnya yang mengatakan bahwa keterampilan 
membaca puisi siswa kelasX Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan tergolong cukup baik 
diterima.  

 ABSTRACT  

Nuritalia. 2014. Student Poetry Reading Skills Class X Public High School 2 Bintan 
Academic Year 2013/2014. Thesis. Education majors Indonesian Languange and 
Literature, Faculty of Teacher Training and Education, Raja Ali Haji Maritime 
University.  

Supervisor 1 : Drs. Suhardi, M.Pd 

   Supervisor 2 : Drs. H. Said Barakbah Ali, M.M 

Keywords : Reading Skill, Poetry 

In the study of literature, especially poetry teacher should no longer explain the theories of 
literature to students, but students are given direct leterary works to be appreciated. Teachers 
should be able to choose appropriatelearning strategies, but in reality there aremany 
problems that arise in reading poetry in high school. Its little above leterature student 
interests, it happens bacause of the introduction of literary material in passing, teachers only 
exsplain the points of literature. A study of literature as a whole must be submitted in 
accordance with the purpose of learning. 

Formulation of the problem in this study is 1). Skill how to read a poem based on 
appreciation, class X Public High School 2 Bintan Academic Year 2013/2014? 2).  Skill 
how to read a poem based on intonation, class X Public High School 2 Bintan State 
Academic Year 2013/2014? 3). How to read a poem based expression skills, class X High 



School State Academic Year 2 Bintan 2013/2014? 4). Hoe is reading poetry a poem based 
on artuculation skills, class X High School State Academic Year2 Bintan 2013/2014? 

Objectives to be achieved in this study was to determine 1). Appreciation of poetry based on 
reading skills, student of class X High School State Academic Year 2 Bintan 2013/2014. 2). 
Poery reading skills based on intonation, class X State High School Academic Year 2 Bintan 
2013/2014. 3). Skill Of reading poetry by the expression, class X High School State 
Academic Year 2 Bintan 2013/2014. 4). Articulation skill by reading poetry, students of 
class X High School State Academic Year 2 Bintan 2013/2014. 

In this study population used is the whole class X High School State Academic Year 2 
Bintan 2013/2014 wint a sample of 41 students, the sample used was a random sample. 

This study used quantitativemerhods, the method of research which ilustratesthe fact orfats 
are in accordance with the data obtained in order Xto determine student learning outcomes 
to learning activities and the activities of student  during the learning proses. 

Researchers colleted data most useful to prove the hypothesis, based on the results of the 
discussion that has been described, it can be concluded that the students of class X Middle 
School Upper School 2 Bintan Academic Year 2013/2014 is quite good in the reading of 
portry by the number of 124.75 with an average of 3.04. It can be concloded hipotesisis 
preveious researchers who say that the skills of reading poetry class X Public High School 2 
Bintan classified reasonably well received. 

 

1.Pendahuluan  

Dalam pembelajaran sastra, khususnya puisi seharusnya guru tidak lagi menjelaskan 
teori-teori sastra kepada siswa, melainkan siswa langsung diberikan karya sastra untuk 
diapresiasikan. Guru harus dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat, tetapi dalam 
kenyataannya terdapat banyak masalah yang muncul pada kegiatan membaca puisi di SMA. 
Kurangnya minat siswa terhadap sastra, hal tersebut karena pengenalan materi sastra secara 
sepintas, guru hanya menjelaskan poin-poin penting sastra. Suatu pembelajaran sastra harus 
disampaikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Hodgson (dalam 
Tarigan, 2008:7), “Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk 
memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melui media kata-kata/bahasa 
tulis”.  

Puisi adalah karya sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi dapat 
dikaji dari unsur-unsurnya. Puisi adalah struktur yang tersusun dan bermacam-macam unsur 



dan sarana-sarana kepuitisan. Sepanjang zaman puisi mengalami perubahan dan 
perkembangan. Hal ini mengingat hakikatnya sebagai karya seni yang selalu menjadi 
ketegangan anatara konvensi dan pembaharuan dan inovasi (Teeuw, 1980:12). Ralp Waldo 
Ermerson  puisi merupakan upaya abadi untuk mengekspresikan jiwa sesuatu, untuk 
menggerakkan tubuh yang kasar, dan mencari kehidupan serta alasan yang menyebabkannya 
ada.....karena bukannya irama melainkan argument yang membuat iramalah yang 
menjelmakan suatu puisi. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan, jalan raya 
gesek-kawal km 25 Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan 
subjek kelas X tahun pelajaran 2013/2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Bintan yang terdiri dari lima kelas sebanyak 166 siswa. Sampel penelitian ini 
ditentukan sebanyak 25% dari jumlah populasi, yaitu 41 orang. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu 
metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 
yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran seta aktifitas siswa selama proses pembelajaran yang berlangsung (Aqib, 
2008:39-40). Berdasarkan metode yang digunakan tersebut, peneliti berusaha menunjukkan 
ketrampilan siswa memabaca puisi  sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian data 
diolah dalam bentuk kuantitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian berupa angka-
angka. 

Tes ialah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud 
untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Tes yang 
digunakan peneliti adalah tes membacakan puisi. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Aspek keterampilan membaca puisi berdasarkan penghaayatan siswa kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 mendapat skor 127 
dengan rata-rata 3,07 dengan kriteria cukup baik. 1 orang siwa dalam kriteria sangat baik 
dengar skor 5, 13 orang siswa dalam kriteria baik dengan sekora 4, sedangkan 16 orang 
siswa dalam kriteria cukup baik dengan skor 3, dan 11 siswa dalam kriteria kurang baik 
dengan skor 2. Aspek keterampilan membaca puisi berdasarkan intonasi mendapat skor 135 
denag nilai rata-rata 3,29 dengan kriteria cukup baik. 3 orang denga skor 5, sebanyak 8 
orang dengan kriteria baik dengan skor 4, 28 orang  dengan kriteria cukup baik dengan skor 
3, sedangkan 2 orang siswa dengan kriteria kurang baik dengan skor 2. Aspek keterampilan 
membaca puisi berdasarkan ekspresi mendapat skor 120 dengan rata-rata 2,92 dengan 
kriteria kurang baik, sebanyak 2 orang siswa dalam kriteria sangat baik dengan skor 5, 



sebanyak 7 orang siswa dalam kriteria baik dengan skor 4, 18 orang siswa dalam kriteria 
cukup baik dengan skor 3, dan 14 orang siswa dalam kriteria kurang baik dengan skor 2. 
Aspek keterampilan membaca puisi berdasarkan artikulasi mendapat skor 120 dengan rata-
rata 2,92 dengan kriteria kurang baik, 1 orang siswa mendapatkan skor 5 dengan kriteria 
sangat baik, 6 orang siswa dalam kriteria baik dengan skor 4, 23 orang siswa dalam kriteria 
cukup baik dengan skor 3, dan 11 orang dalam kriteria kurang baik dengan skor 2. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV dan V, maka dapat 
disimpulkan bahwa siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 
2013/2014 cukup  baik dalam keterampilan membaca puisi dengan jumlah 124,75 dengan 
rata-rata 3,04. Maka dapat disimpulkan hipotesisis peneliti sebelumnya yang mengatakan 
bahwa keterampilan membaca puisi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan 
tergolong Cukup Baik diterima. 

Berdasarkan simpulan tersebut ntuk siswa agar lebih percaya diri untuk tampil didepan kelas  
terkhususnya dalam keterampilan membaca puisi, untuk guru model pebelajaran harus 
ditingkatkan lagi selain memberikan teori guru juga harus langsung mempraktikkan cara 
membaca puisi yang baik. Untuk sekolah, seharusnya sering diadakan perlombaan membaca 
puisi agar siswa terampil. 
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