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Kemampuan Mengapresiasikan Pada Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji masalah: Bagaimanakah kemampuan mengapresiasikan puisi 

(penghayatan, intonasi, ekspresi, dan artikulasi) pada siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 5 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013? Berdasarkan perumusan 

masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

mengapresiasikan puisi berdasarkan aspek penghayatan, intonasi, ekspresi, dan artikulasi 

pada siswa kelas VII sekolah menengah pertama negeri 5 Tanjungpinang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang penentuan sampel dengan 

menggunakan teknik acak proporsional dari jumlah total keseluruhan populasi yang 

berjumlah 315 siswa diambil 25% pada 7 kelas secara parallel, sehingga sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 77 orang. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode tes 

pembacaan puisi siswa. Analisis data tes untuk mengetahui ketuntasan dan persentase 

kemampuan mengapresiasikan puisi peneliti menggunakan rumus %100x
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peneliti melakukan perhitungan rata-rata untuk mengetahui rata-rata kemampuan kemampuan 

mengapresiasikan puisi berdasarkan penghayatan, intonasi, eskpresi, dan artikulasi pada 

siswa kelas VII sekolah menengah pertama negeri 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 

2012/2013 dengan menggunakan rumus 
n

x
X  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengapresiasikan puisi 

berdasarkan penghayatan, intonasi, eskpresi, dan artikulasi pada siswa kelas VII sekolah 

menengah pertama negeri 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 2012/2013 berada pada nilai 

60.45 dan berkategori cukup. Dari 77 orang sampel penelitian sebanyak 3 orang (4%) 

berkategori sangat baik, 14 orang (18%) berkategori baik, 42 orang (55%) berkategori cukup 

baik, dan 3 orang (4%) berkategori kurang baik. 

Kata Kunci : Kemampuan, Apresiasi Puisi  

 

Abstract Abstract 

 

This study examines the problem: How does the ability to appreciate poetry (appreciation, 

intonation, expression, and articulation) in class VII Junior High School Lesson 5 

Tanjungpinang Year 2012/2013? Based formulation of the problem, this study aimed to 

describe the ability to appreciate poetry appreciation based aspect, intonation, expression, and 

articulation of class VII at the first public high school Tanjungpinang 5. 

This study uses descriptive quantitative sampling using random techniques overall proportion 

of the total population of 315 students taken 25% in class 7 in parallel, so that the sample in 

this study amounted to 77 people. To obtain the data, researchers used a method of student 

poetry reading tests. Analysis of the test data to determine the percentage of completeness 

and the ability to appreciate poetry researcher Then researchers used the formula calculating 



 

 

average to determine the average is based on the ability of the ability to appreciate poetry 

appreciation, intonation, expression, and articulation of class VII at the first public high 

school Tanjungpinang 5 years lessons 2012/2013 by using the formula 

From these results it can be concluded that the ability to appreciate poetry by appreciation, 

intonation, expression, and articulation of class VII at the first public high school 5 

Tanjungpinang school year 2012/2013 are at 60.45 and categorized sufficient value. Of 77 

samples are 3 people (4%) categorized very well, 14 people (18%) either category, 42 people 

(55%) categorized quite well, and 3 (4%) are less well categorized. 

Keywords: ability, Poetry Appreciation 

 

1. Pendahuluan 

Karya sastra terdiri dari dua jenis yaitu prosa dan puisi (Pradopo, 2009:306). Sebagai 

salah satu jenis (genre) dari  karya sastra, puisi merupakan bentuk yang paling awal dan 

paling banyak ditulis. Altenberd (Pradopo, 2009:5) menyatakan puisi adalah pendramaan 

pengalaman yang bersifat penafsiran (menafsirkan) dalam bahasa berirama.  

Pada pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran bahasa dan sastra  Indonesia. 

Tujuan yang hendak dicapai adalah, agar : 

1. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 

kepribadian, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan berbahasa; 

2. Peserta didik menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (Silabus kelas VII/2, 2011:16). 

Kedua tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam 

kompetensi keterampilan dalam berbahasa, yaitu: (1) keterampilan 

mendengarkan/menyimak, (2) keterampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, (4) 

keterampilan menulis. 

Jika diperhatikan, kompetensi yang telah ada sebenarnya sudah cukup baik. Hanya 

saja praktik yang terjadi di lapangan, khususnya pada pembelajaran sastra dalam hal ini 

pembelajaran puisi masih jauh dari harapan. Peneliti menemukan beberapa permasalahan 

dalam pengajaran sastra, ketika peneliti melaksanakan praktik pengalaman lapangan di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tanjungpinang. Pada saat itu peneliti berkesempatan 

untuk melaksanakan observasi sebelum terjun menjadi guru praktik. Ketika peneliti 

melaksanakan observasi, peneliti menemukan guru tidak mencontohkan kepada siswa cara 

mengapresiasikan sebuah puisi yang baik dan benar berdasarkan penghayatan, intonasi, 

ekspresi, dan artikulasi. Guru hanya menjelaskan teori-teori dari keempat unsur penilaian 

dalam puisi, tanpa adanya pemberian contoh. Hal ini tentu menyebabkan siswa menjadi 

bingung yang pada akhirnya akan merasa bosan dengan pembelajaran sastra khususnya 

puisi. Tentunya hal ini bertolak belakang dari fungsi sastra yang menghibur dan 

menyenangkan, sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengetahui kemampuan 

mengapresiasikan puisi pada siswa kelas VII sekolah menengah pertama negeri 5 

Tanjungpinang. Adapun penelitian relevan yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Abdul Rahman. 2012. Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas VII SMP IT AL-

Madinah Tanjungpinang. Skripsi. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji; 

2. Sopiana. 2012. Efektifitas media demonsttrasi terhadap keterampilan membaca puisi 

siswa kelas VI 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanjungoinang Tahun Pelajaran 



 

 

2011/2012. Skripsi. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji.  

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tanjungpinang. 

Pelaksanaan penelitian ini di mulai dari tanggal 13 Juni 2013 Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 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 serta aktifitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 315 siswa yang terdiri dari 6 kelas. Oleh karena besarnya jumlah populasi, 

maka dalam penelitian ini dilakukan penarikan sampel. Sampel dari penelitian ini 

ditentukan sebanyak 25% dari jumlah populasi yang berjumlah 315 siswa yaitu berjumlah 

77 reponden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik  acak 

proporsional. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil tes mengapresiasikan puisi pada siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 5 Tanjungpinang nilai rata-rata keseluruhan kemampuan 

mengapresiasikan puisi (penghayatan, intonasi, artikulasi, dan ekspresi) sebesar 60.45. 

Berdasarkan nilai rata-rata tersebut membuktikan bahwa kemampuan mengapresiasikan 

puisi pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tanjungpinang 

berkualifikasi cukup karena berada pada rentang nilai 55 – 69. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan dalam pembelajaran sastra 

di sekolah. Diharapkan kedepannya guru bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama 

negeri 5 Tanjungpinang sebaiknya lebih banyak mencontohkan cara mengekspresikan 

puisi (penghayatan, intonasi, ekspresi, artikulasi) pada siswa, agar siswa bisa lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan dan juga agar siswa bisa lebih mengembangkan 

minat dan bakatnya di bidang sastra. Selanjutnya dalam penelitian ini, aspek artikulasi 

memperoleh nilai yang paling minim diantara aspek-aspek lainnya. Maka dari itu 

diharapkan kepada guru bidang studi bahasa Indonesia agar lebih bisa memfokuskan 

aspek artikulasi sebagai salah satu materi pengajaran khususnya sastra supaya siswa 

mampu memahami dan mempraktekkannya dengan benar. Terakhir saran yang peneliti 

sampaikan untuk sekolah agar bisa memberikan fasilitas yang lebih untuk kemajuan 

pembelajaran bahasa Indonesia. 
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