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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Di Sekolah Dasar tingkat hasil belajar setiap siswa pasti berbeda-beda, 

khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di Sekolah Dasar Negeri 

Cimanggu III proses belajar mengajar berjalan seperti biasa namun dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia banyak ditemukan kekurangan. Pada 

penelitian ini ditemukan adanya tingkat hasil belajar setiap siswa yang rendah 

dalam pembelajaran membaca puisi. Masih banyak siswa yang belum paham 

bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Pengetahuan guru dan 

pengetahuan siswa yang kurang dalam memahami bagaimana cara membaca 

puisi yang benar menjadi hambatan meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Kesulitan yang dihadapi dalam membaca puisi masih banyak siswa 

yang tidak ingin ke depan kelas dengan alasan malu atau tidak bisa, selain itu 

ketika ada anak yang berani membaca ke depan tidak terdengar sedang 

membaca puisi dan hanya terdengar seperti membaca buku, koran, majalah 

dan lain-lain.  

Anak pada periode praoperasional (2 – 7 tahun) belajar menyatakan 

dunianya secara simbolik melalui bahasa, permainan dan gambar. Berpikirnya 

masih egosentrik dan didasarkan pada persepsi dan pengalaman langsung. 

Pada periode operasi kongkret (7 – 11 tahun), tanggapan anak terhadap sastra 

berubah. Karakteristiknya ditandai oleh pikiran yang fleksibel. Periode 
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terakhir adalah operasi formal (11 tahun keatas), yakni anak sudah mampu 

berpikir abstrak, bernalar dari hipotesis kesimpulan logis. Mereka dapat 

menangkap rangkaian alur atau subalur dalam rangkaian pikirannya. Minat 

dan kebutuhan anak-anak, pengalaman anak sebelumnya berkaitan dengan 

puisi dan tipe-tipe puisi yang menarik bagi mereka. (Huck, 1987). 

Ketika siswa berada pada periode operasi formal (11 tahun ke atas) 

seharusnya siswa sudah bisa membaca puisi sesuai dengan daya nalar dan 

tingkat berpikirnya yang sesuai karena puisi dapat diibaratkan sebagai 

nyanyian tanpa notasi, puisi memiliki irama yang indah, ringkas dan tepat 

menyentuh dan juga sangat menyenangkan. 

Tingkat kemampuan bersastra siswa khususnya dalam membaca puisi 

akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa dan tingkat kemampuan 

mengembangkan sastra, untuk dapat berperan serta dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Cimanggu III penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian meningkatkan hasil belajar siswa 

menggunakan metode latihan membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat. 

Berdasarkan  latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis 

mencoba mengadakan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan mengambil judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Penggunaan Metode Latihan  Membaca Puisi dengan Lafal, Intonasi dan 

Ekspresi yang Tepat di Kelas V SDN Cimanggu III Kecamatan Cibeber 

Kabupaten Cianjur Tahun Ajaran 2010-2011” 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

fokus masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui metode latihan 

membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat dapat 

meningkatkan  hasil belajar siswa kelas V SDN Cimanggu III. 

1. Bagaimana kemampuan membaca puisi siswa di kelas V SDN Cimanggu 

III? 

2. Bagaimana menerapkan metode latihan membaca puisi dengan lafal, 

intonasi dan ekspresi yang tepat di kelas V SDN Cimanggu III? 

3. Apakah dengan  metode latihan membaca puisi dengan lafal, intonasi dan 

ekspresi yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas V 

SDN Cimanggu III? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan, secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran dan kejelasan secara aktual dan faktual 

mengenai kemampuan membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 

yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas V SDN Cimanggu 

III.  

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca puisi siswa di kelas V SDN 

Cimanggu III. 
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2. Untuk menerapkan  metode latihan siswa dalam membaca puisi dengan 

lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat di kelas V SDN Cimanggu III. 

3. Untuk mengetahui tingkat belajar siswa dengan metode latihan membaca 

puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat di kelas V SDN 

Cimanggu III. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Berpijak pada latar belakang penelitian hasil yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa, guru dan peneliti baik manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Siswa  

a. Dapat memberi kesenangan, kegembiraan dan kenikmatan bagi siswa  

b. Mengembangkan imajinasi siswa dan membantu mempertimbangkan 

dan memikirkan alam, kehidupan, pengalaman atau gagasan dengan 

berbagai cara  

c. Memberikan pengalaman baru yang diolah dirasakan dan dialaminya 

sendiri  

d. Mengembangkan wawasan kehidupan siswa menjadi prilaku 

kemanusiaan  

e. Menyajikan dan memperkenalkan siswa terhadap pengalaman 

universal  

f. Meningkatkan perkembangan bahasa, kepribadian dan social 

g. Meningkatkan kualitas, proses, dan hasil belajar siswa.  
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2. Guru  

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan 

kemampuan bersastra siswa melalui membaca puisi dengan lafal, 

intonasi dan ekspresi yang tepat 

b. Sebagai bahan kajian dalam proses pembelajaran agar lebih baik dalam 

proses pembelajaran selanjutnya  

c. Menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan memotivasi 

siswa sehingga dapat meningkatkan pembelajaran  

3. Peneliti 

a. Menambah wawasan dan pengalaman, serta penerapan antara teori dan 

praktek dilapangan.  

b. Menambah wawasan baru mengenai pembelajaran bersastra dan 

membaca puisi.  

c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan pembelajaran selanjutnya, 

terutama dalam pembelajaran bersastra dan membaca puisi. 

 
E. Definisi Operasional 

1. Meningkatkan artinya menaikkan, mempertinggi, memperhebat dan 

sebagainya. (Depdiknas, 1984). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi 

Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, halaman  950.   

2. Hasil artinya sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan dan sebagainya) 

oleh usaha. (Depdiknas, 1984). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi 

Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, halaman  300. 
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3. Belajar artinya berusaha memperoleh kepadnaian atau ilmu. (Depdiknas, 

1984). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. Balai 

Pustaka, halaman  13.  

4. Siswa artinya murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah) 

atau pelajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia . (Depdiknas 1984). Kamus 

Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, halaman  

1077.  

5. Melalui artinya menempuh, melewati, melampui. (Depdiknas 1984). 

Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, 

halaman  629. 

6. Penggunaan artinya proses,cara,perbuatan menggunakan sesuatu, 

pemakaian. (Depdiknas 1984). Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi 

Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, halaman  375. 

7. Metode artinya cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. (Depdiknas 

1984). Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, 

halaman  740. 

8. Latihan artinya hasil berlatih: yang diikutinya sudah memadai. kegiatan 

(Depdiknas, 1984). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. 

Balai Pustaka, halaman  643. 

9. Membaca artinya melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis 

(dengan melisankan atau hanya di hati). (Depdiknas, 1984). Kamus Besar 

Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, halaman  83.. 
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10. Puisi artinya ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, 

serta penyusunan larik dan bait. (Depdiknas, 1984). Kamus Besar Bahasa 

Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, halaman  903. Anak 

artinya keturunan yang kedua (Depdiknas, 1984). Kamus Besar Bahasa 

Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, halaman  41. Lafal artinya 

cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa 

mengucapkan bunyi bahasa (Depdiknas, 1984). Kamus Besar Bahasa 

Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, halaman  623.   

11. Intonasi artinya lagu kalimat atau ketepatan pengujian tinggi rendah nada. 

(Depdiknas, 1984). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. 

Balai Pustaka, halaman  440.  

12. Ekspresi artinya pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu 

memperlihatkan atau menyatakan maksud gagasan perasaan, dsb). 

(Depdiknas, 1984). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. 

Balai Pustaka, halaman  290.  

13. Tepat artinya betul atau lurus (arah, jurusan) berbtulan benar. (Depdiknas, 

1984). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta. Balai 

Pustaka, halaman  933. 

 
F. Anggapan Dasar 

Melalui penggunaan metode latihan membaca puisi dengan lafal, 

intonasi dan ekspresi yang tepat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Kelas V SDN Cimanggu III diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.
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BAB II 

PENGGUNAAN METODE LATIHAN MEMBACA PUISI DENGAN 

LAFAL, INTONASI DAN EKSPRESI YANG TEPAT UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA  

 

A. Pengertian Pembelajaran Membaca Puisi  

Pembelajaran membaca puisi di sekolah dasar merupakan salah 

satu kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan  bersastra 

siswa.Melalui pembelajaran  membaca puisi dengan lafal,intonasi dan 

ekspresi yang tepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan  membantu 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

1. Pengertian Membaca  

Membaca adalah suatu kegiatan kemampuan siswa dalam 

keterampilan  membaca. Menurut Heilman (1977) dalam  buku “Principles 

and practice of teaching Reading” reading is interacting with language that 

heas been coded into print.  

Pengertian membaca adalah interaksi dengan bahasa yang sudah 

dialihkodekan dalam tulisan. Apabila seseorang dapat berinteraksi dengan 

bahasa yang dialihkodekan dalam tulisan orang tersebut dipandang 

memiliki keterampilan membaca, apabila itu dihubungkan dengan siswa di 

Sekolah Dasar berarti tujuan pembelajaran membaca adalah agar siswa 

memiliki keterampilan berinteraksi dengan bahasa yang dialihkodekan 

kedalam tulisan.  
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2. Metode Pengajaran Membaca  

Pengajaran membaca dibedakan menjadi dua, yaitu membaca tanpa 

buku dan membaca dengan buku.  

Pengajaran membaca yang paling baik adalah pengajaran membaca 

yang didasarkan pada kebutuhan anak yang mempertimbangkan apa yang 

di kuasai siswa. Rubin (1993) mengemukakan beberapa kegiatan yang 

dilakukan dalam pengajaran membaca, yaitu :  

a. Peningkatan Ucapan : kegiatan difokuskan pada peningkatan 

kemampuan murid mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa  

b. Kesadaran fonemik bunyi : difokuskan untuk menyadarkan anak 

bahwa kata dibentuk oleh fonem atau bunyi yang membedakan makna 

c. Hubungan antara bunyi-huruf. Pengetahuan tentang hubungan bungyi-

huruf merupakan prasyarat untuk dapat membaca  

d. Membedakan bunyi-bunyi ; yang merupakan hal penting dalam 

pemerolehan bahasa, khususnya bahasa.  

e. Kemampuan mengenal huruf  

f. Orientasi membaca dari kiri ke kanan  

g. Keterampilan pemahaman  

h. Penguasaan kosakata  

 
3. Pengertian Puisi 

Kata puisi berasal dari bahasa Yunani “Poises” yang berarti 

penciptaan. Akan tetapi arti semula ini ruang lingkupnya menjadi hasil 
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seni sastra yang katakatanya disusun. menjadi syarat-syarat tertentu 

dengan menggunakan irama, sajak, kadang-kadang kata kiasan 

(Ensiklopedia Indonesia N-Z tahun 1147 dalam Tarigan, 1984:4). 

Dalam Bahasa Inggris kata puisi ini adalah “Poetry”  yang erat 

hubungannya dengan kata “Poet”  dan “Poem” . Mengenai kata poet ini, 

Vencil C. Coulter memberi penjelasan sebagai berikut : 

“Kata poet berasal dari kata Yunani yang berarti membuat, 

mencipta. Dalam Bahasa Yunani sendiri kata poet berarti mencipta melalui 

imajinasi, orang yang hampir menyerupai dewa atau orang yang amat suka 

kepada dewa-dewa. Dia adalah orang yang berpandangan tajam, orang 

suci yang sekaligus filsuf, negarawan, guru-guru, orang yang dapat 

menebak kebenaran tersembunyi (Coulter, 1930 : 284-285 dalam Tarigan). 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa arti puisi 

berdasarkan asal kata Etimologi adalah buatan dan ciptaan seseorang 

berdasarkan. imajinasinya. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut ini penulis 

kemukakan beberapa batasan puisi dari para ahli. 

Rusyana (1984:27) mengemukakan bahwa “Puisi adalah karangan 

rekaan, hasil cipta seseorang sebagai ungkapan penghayatannya kedalam 

wujud bahasa.  

Depdiknas (2007:135) dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

mengemukakan  bahwa  puisi  adalah   satu   jenis   karya   sastra  yang 
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menggunakan kata-kata sebagai media pengungkapan pikiran, perasaan 

dan gagasan pengarang. 

Sedangkan Edgar Alan Poe (Tarigan, 1985, Blair & Chandler 

1958:3) mengatakan puisi adalah kata sebagai kreasi keindahan yang 

berirama (The Rhytmical Creation of Beauty) 

Dari beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa puisi 

adalah karangan hasil cipta seseorang yang menggunakan kata-kata indah 

sebagai bentuk dari ekspresi jiwa yang dituangkan kedalam tulisan yang 

mengandung makna. 

 
4. Hakekat Puisi 

Agar dapat mamahami puisi dengan baik sekurang-kurangnya kita 

harus mengetahui hakekat puisi. LA Richards (Tarigan, 1985:10) 

mengatakan bahwa hakekat puisi terdin atas : 

- Tema (Sense) 

- Rasa (Feeling) 

- Nada (Tones)  

- Amanat (Intention) 

a. Tema atau Makna (Sense)  

Setiap puisi mengandung “Subject Meter” yang berhubungan 

dengan masalah sosial penyairnya untuk dikemukakan atau 

ditonjolkan. Makna yang dikandung oleh “Subject Meter” itulah yang 

dimaksud dengan istilah “sense” atau “tema” (Tarigan, 1984:10) 
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b. Rasa (Feeling)  

Rasa atau feeling adalah sikap penyair tehadap pokok 

permasalahan yang terkandung dalam puisinya (Tarigan, 1984:11). 

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai dua orang atau lebih 

menghadapi keadaan yang sama tetapi justru dengan sikap yang 

berbeda. Misalnya A  beranggapan bahwa pengemis adalah orang yang 

tidak punya apa-apa, sedangkan B beranggapan bahwa pengemis 

adalah orang yang berpura-pura tidak mempunyai apa-apa. Demikian 

juga dengan penyair. Dua orang penyair atau lebih dapat menyairkan 

objek yang sama dengan sikap yang berbeda. 

c. Nada (Tones) 

Nada adalah sikap sang penyair terhadap para penikmat 

karyanya. Nada yang dikemukakan sang penyair dalam puisinya akan 

memiliki sangkut paut atau hubungan yang erat dengan tema dan rasa 

vang terkandung dalam puisi tersebut. Misalnya dalam sebuah puisi 

yang bertemakan  kesedihan, tentu di dalamnya tidak akan terkandung 

nada dan rasa menggambarkan kegembiraan (Tarigan. 1984:18). 

d. Amanat (Intention) 

Tujuan pasti yang terkandung dalam sebuah puisi, baik secara 

eksplisit atau secara implisit. Yang menjadi tolak ukurnya adalah 

apakah tujuan ini pertama sekali untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

atau yang lainnya tergantung pada pandangan hidup sang penyair. 
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Ayip Rosidi menyatakan pendapat yang tegas mengenai hal  

ini, beliau mengatakan bahwa tujuan pertama kalinya adalah 

memuaskan diri sendiri, sesudah itu baru yang lainnya (Tarigan, 

1984:20-21). 

5.   Jenis Puisi 

Gaya pengungkapan dalam puisi Indonesia tidak berbeda dengan 

pengungkapan dalam prosa. Berdasarkan gaya pengungkapannya, puisi 

dapat dibedakan atas: 

a. Puisi Naratif  

Puisi naratif adalah untaian puisi yang merupakan untaian 

cerita dan dijadikan objek ceritanya biasanya manusia dijadikan 

sebagai tokoh, oleh karena itu puisi naratif biasanya panjang 

(Muchlisoh, 1994:368) 

Puisi jenis ini merupakan untaian cerita atau penjelasan 

penyair. Yang termasuk ke dalam puisi naratif misalnya Balada atau 

Romansa. 

Balada adalah puisi yang bercerita tentang orang-orang 

perkasa, tokoh pujaan atau orang-orang yang menjadi pusat perhatian. 

Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik, 

yang berisi kisah percintaan yang berhubungan dengan ksatria dengan 

diselingi perkelahian dan petualangan yang menambah percintaan 

mereka lebih mempesona. 
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b. Puisi Lirik 

Puisi lirik adalah puisi yang nadanya berdendang dan biasanya 

terkandung bunyi-bunyi dan irama merdu. Dalam puisi lirik, penyair 

mengungkapkan lagu lirik atau gagasan pribadinya. Yang termasuk 

jenis puisi lirik misalnya 

- Elegi 

- Ode 

- Serenade  

Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan suka. Ode 

adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal atau 

keadaan dan Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. 

c. Puisi Deskriptif  

Puisi deskriptif adalah puisi yang bernada melukiskan atau 

menggambarkan suatu objek tertentu. Objek tersebut dapat berbentuk 

benda atau makhluk hidup. Dalam puisi deskriptif misalnya satire, 

kritik sosial dan puisi impresionistik. 

Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas 

penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau 

menyatakan keadaan sebaliknya. 

Kritik sosial adalah puisi yang mengungkapkan 

ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau dirt seseorang, namun 

dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidak beresan keadaan 

orang tersebut. 
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Puisi Impresionistik adalah puisi yang mengungkapkan kesan 

(Impresi) penyair terhadap suatu hal. 

d. Puisi Reflektif  

Puisi reflektif adalah puisi yang nadanya mengajak pembaca 

untuk merenungkan makna yang terkandung didalamnya. Pada 

umumnya puisi demikian berbau filosofis dan untuk memahaminya 

tidak cukup satu kali baca, gaya pengungkapannya menurut pemikiran 

yang terkonsentrasi, maknanya sulit dipahami secara langsung. 

e. Puisi Anak-Anak 

Puisi anak-anak adalah jenis cipta sastra yang terkait oleh 

aturan-aturan tertentu yang isinya dengan perkembangan jiwa anak-

anak. Karena puisi ini ditujukan pada anak-anak, maka isi sifat dan 

gaya pengungkapannya pun harus disesuaikan dengan pola kehidupan 

dan kemampuan anak-anak. Contohnya adalah pantun jenaka, pantun 

teka-teki, pantun nasehat, pantun agama, kisah yang jenaka dan 

menarik perhatian anak-anak. 

Dalam konteks puisi untuk anak-anak, Huck (1987:406-12) 

merekomendasikan tujuh tipe atau bentuk puisi anak yaitu : 

- Balada 

- Liris 

- Haiku. 

- Naratif 

- Sajak Bebas 
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B. Metode Latihan Membaca Puisi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa 

1. Metode Pengajaran Puisi 

       Pengajaran apresiasi puisi dimaksudkan untuk melatih kepekaan, 

menumbuhkan daya cipta serta dapat melahirkan pikiran dan perasan yang 

tepat.Sedangkan prinsip pengajaran sastra itu sendiri merupakan pengajaran 

yang harus diusahakan supaya hidup, untuk membentuk pengalaman yang 

aktif yang berupa pengalaman rohaniah anak. Untuk mencapai hal tersebut 

perlu didukung dengan metode pengajaran yang tepat serta sikap guru yang 

baik terhadap pengajaran apresiasi satra puisi.  

        Berdasarkan uraian diatas, dapat diungkapkan beberapa metode 

pengajaran puisi, sesuai dengan pendapat Situmorang (1983: 36-37) adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru memilih dan meneliti sanjak yang akan dibawakan di depan 

kelas    sesuai dengan tingkat kesukarannya sesuai dengan tingkat 

kematangan jiwa”readiness”siswa. 

b. Merencanakan dan mempersiapkan segala yang berhubungan 

dengan sanjak itu ( menulis di papan tulis atau memberikan 

stensilan). 

c. Menyuruh siswa membaca diam dan mengamat-amati sanjak itu 

dan menentukan batas-batas sintaksisnya. 

d. Mencatat kata-kata yang sukar dan perlu penjelasan. 

e. Guru menerangkan arti kata-kata yang sukar. 
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f. Guru menyuruh membaca sanjak itu dengan irama yang baik yang 

sesuai dengan suasana (mood) sanjak. 

g. Guru menjelaskan kapan puisi itu diciptakan,dari angkatan mana, 

pandangan-pandangannya,keyakinannya dan lain-lain. 

h. Siswa mengusahakan mengenal nama-nama dan tempat-tempat 

yang mungkin terdapat dalam sanjak itu. 

i. Siswa disuruh mencari hakikat dan metode sanjak itu, dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

j. Siswa disuruh menceritakan maksud sanjak itu dengan kata-kata 

sendiri secara popular. 

k.  Mengemukakan di mana letak nilai estetik sanjak itu.  

2. Latihan Membaca Puisi  dengan Lafal,Intonasi dan Ekspresi yang Tepat    

Warsidi Edi dan Farika (2008) mengemukakan dalam bukunya, Bahasa 

Indonesia Membuatku Cerdas halaman 34-35 bahwaTeknik Membaca Puisi 

adalah sebagai berikut.  

a. Contoh Puisi 

 Kupu-kupu 

Alangkah elok warnamu 

Terbang diantara bunga-bunga 

Mencari madu 

Kadang kulihat engkau berayun 

Di tangkai dan daun-daun 

Atau berkejaran bersama kawanmu 
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Kupu-kupu 

Alangkah senang aku melihatmu 

Dapatkah aku memiliki sayap indah 

Seperti sayapmu 

 Karya Sigit B. K. 
b. Lafal 

 Lafal artinya cara seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa (KBBI edisi 

ketiga Depdiknas Balai Pustaka halaman 623). 

 Ketika puisi dibacakan, suara harus terdengar keras, latihan 

melafalkan kata dengan benar akan membantu melancarkan 

pengucapan kata. 

      Caranya: bacalah kata dengan pelan, misalnya kata: 

• elok – olek – kelo – loke 

• kian – kain – ikan – naik 

• muak – muka – kamu – amuk 

1.semakin lama percepatlah cara pengucapan kata itu. 

2. lafalkan kata tersebut berulang-ulang. 

c.  Intonasi 

Intonasi artinya lagu kalimat atau ketepatan pengujian tinggi 

rendah kata. (KBBI edisi ketiga Depdiknas Balai Pustaka halaman 440). 

Untuk melatih intonasi ada hal penting yang dapat dilakukan 

sebelum membaca puisi yaitu membubuhkan tanda jeda yang akan 

memperjelas makna dan mengatur naik turunnya nafas. 
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 Kupu-kupu 

Alangkah elok warnamu / 

Terbang diantara bunga-bunga / bait 

Mencari madu // 

Kadang kulihat engkau berayun / larik 

Di tangkai dan daun-daun / 

Atau berkejaran bersama kawanmu // 

Kupu-kupu / 

Alangkah senang aku melihatmu / 

Dapatkah aku memiliki sayap indah / 

Seperti sayapmu  

 Karya Sigit B. K. 
Keterangan: 

/ = bacaan berhenti sebentar 

// = bacaan berhenti agak lama 

 = bacaan berhenti 

Setelah tanda jeda dibubuhkan pada puisi kemudian berlatihlah 

membaca puisi sesuai dengan tanda jeda yang telah dibuat. 

d.  Ekspresi 

Ekspresi artinya pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu 

memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan dan 

sebagainya). (KBBI edisi ketiga Depdiknas Balai Pustaka Halaman 

290). 
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Ekspresi dapat terlihat dengan menyaringkan suara, 

pengucapan lafal dan intonasi yang tepat juga mimik muka yang 

sesuai dengan bacaan pada puisi. Tujuannya agar dapat membaca 

puisi dengan penuh perasaan sesuai dengan pesan dari puisi itu. 


