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SARI 

Farida, Dian. Peningkatan Keterampilan Membaca Indah Puisi Menggunakan Model 
Draladater Berbantuan Media Audiovisual Kelas X-C SMA Negeri 2 
Rembang.Skripsi.Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Agus Nuryatin, 
M.Hum.,Pembimbing II: Sumartini, S.S., M.A. 

Kata kunci :Keterampilan membaca puisi, model draladater, media audiovisual. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang masih rendah. 
Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor intern dalam pembelajaran membaca puisi, 
diantaranya faktor guru, faktor siswa, dan sistem evaluasi guru. Guru kurang 
memberikan cara yang tepat bagaimana membaca puisi dengan baik dan benar serta 
mudah. Hal tersebut dapat berpengaruh pada siswa sebagai subjek belajar. Siswa 
menjadi merasa kurang percaya diri dan kurang tertarik pada pembelajaran membaca 
puisi. Pemikiran siswa akan semakin kuat mengenai pembelajaran membaca puisi 
yaitu pembelajaran yang sulit dan membosankan. Karena hal itu, minat dan bakat 
siswa tidak tersalurkan sehingga menyebabkan siswa kurang mempunyai keinginan 
untuk mempelajari lebih dalam tentang membaca puisi. Melalui pembelajaran 
membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual ini 
diharapkan menjadi model pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan 
pembelajaran membaca puisi di SMA Negeri 2 Rembang. 

 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
peningkatan keterampilan membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan 
media audiovisual, bagaimanakah proses pembelajaran membaca indah puisi 
menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual, serta bagaimanakah 
perubahan sikap dan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca puisi 
menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua tahap, yaitu 
tahap siklus I dan tahap siklus II dengan subjek penelitian siswa kelas X-C SMA 
Negeri 2 Rembang. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dan nontes. 
Instrumen nontes berupa pedoman observasi, catatan harian siswa, wawancara, dan 
dokumentasi foto. Analisis data meliputi data kuantitatif dan kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran 
membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual, nilai 
rata-rata kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang mengalami peningkatan. Hasil pada 
siklus I meningkat sebesar 10,25 dari nilai rata-rata tahap prasiklus sebesar 50,25. 
Hasil siklus II meningkat sebesar 10,15 dari siklus I yang memiliki nilai rata-rata 
tahap prasiklus sebesar 50,25. Perubahan sikap  dan perilaku siswa kelas X-C SMA 
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Negeri 2 Rembang menunjukkan perubahan ke arah positif, siswa lebih tertarik 
senang, dan antusias dalam pembelajaran membaca puisi menggunakan model 
draladater berbantuan media audiovisual sehingga mereka lebih mudah dalam 
mengekspresikan isi dari puisi yang akan di bacanya. 

 Berdasarkan penelitian tersebut, saran yang dapat peneliti sampaikan adalah 
guru hendaknya memilih metode, model, strategi, dan media yang tepat dalam 
pembelajaran membaca puisi. Selainitu, guru hendaknya juga selalu membimbing 
siswa dan memberikan contoh dalam membaca puisi agar siswa mampu berkreasi 
dengan lebih baik dan mampu membaca puisi dengan cara yang baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian 

Skripsi. 

 

 

 

       Semarang, Agustus 2013 

 

Pembimbing I,     Pembimbing II, 

 

 

Prof. Dr. AgusNuryatin, M.Hum.   Sumartini, S.S.,M.A. 

NIP196008031989011001    NIP197307111998022001 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. 

 hari   : Jumat 

tanggal       : 30 Agustus 2013 

Panitia Ujian Skripsi 

Ketua,              Sekretaris, 

 

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.   Suseno, S.Pd., M.A. 
NIP 196008031989011001    NIP 197805142003121002 

 

       Penguji I, 

 

 

Mulyono, S.Pd., M.A. 
NIP 197206162002121001 

 

Penguji II,      Penguji III, 

 

 
 
Sumartini, S.S., M.A.               Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 
NIP 197307111998022001              NIP 196008031989011001 
 



 
 

vi 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan koode etik ilmiah. 

 

       Semarang, Agustus 2013 

 

       Dian Nurul Farida 

       NIM 2101409087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

“Nilailah diri sendiri sebelum menilai orang lain” 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 Untuk kedua orangtuaku yang selalu 

memberikan doa dan dukungan 

 Untuk teman-temanku tersayang 

 Untuk kakakku tercinta yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi 

 Untuk almamaterku 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

PRAKATA 

 Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena dengan 

limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Membaca Indah Puisi Menggunakan Model Draladater 

Berbantuan Media Audiovisual Siswa Kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang. 

 Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada Prof. Dr. AgusNuryatin, M.Hum.,pembimbing I 

dan Sumartini, S.S., M.A., pembimbing II yang dengan sabar memberikan 

bimbingan, petunjuk, dan arahan demi terselesainya skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah 

berpartisipasi memberikan dukungan dan bantuan, yaitu 

1. Bapak/Ibu dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan 

bekal ilmunya; 

2. Sumarno, S.Pd., kepala SMA Negeri 2 Rembang yang telah memberikan izin 

penelitian; 

3. Aris Riyanta, S.S., guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Rembang yang 

telah memberikan bantuan dan izin dalam penelitian ini; 

4. Orangtuaku yang telahmemberikandoadansemangat; 

Semoga semua bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada 

penulis mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak pada umumnya. 

 

      Semarang,  Agustus 2013 

      Penulis 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

  

 Halaman 

HALAMAN JUDUL............................................................................... .............. i 

SARI........................................................... ...........................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................. ............ iv 

PENGESAHAN KELULUSAN...................................................... ..................... vi 

PERNYATAAN........................................................................... ......................... vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN............................................................. ........... vi 

PRAKATA........................................................................................... ................. vii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xiii 

DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................... ix 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xiv 

 

 



 
 

x 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................  1 

 1.2 Identifikasi Masalah .........................................................................  5 

 1.3 Pembatasan Masalah ........................................................................  7 

 1.4 Rumusan Masalah ............................................................................  8 

 1.5 TujuanPenelitian ...............................................................................  9 

 1.5 Manfaat Penelitian ............................................................................  9 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

2.1 Kajian Pustaka .................................................................................  11  

2.2 Landasan Teori ................................................................................  16  

2.2.1 Hakikat Puisi ...........................................................................  16 

2.2.2 Bentuk dan Struktur Puisi .......................................................  18 

2.2.3 Puisi untuk Dramatisasi……………………………………    18 

2.2.4 Puisi Berbagai Angkatan……………………………………  21 

2.2.5 Membaca Puisi dan Membacakan Puisi…………………….  22 

2.2.6 Langkah-Langkah Membaca Puisi…………………………  24 

2.2.7 Hal-Hal dalam Membaca Puisi…………………………….. 30 

2.2.8 Teknik Membaca Puisi…………………………………….. 33 

2.2.9 Dramatisasi…………………………………………………34 

2.2.10 Latihan Dasar Teater……………………………………...35 



 
 

xi 
 

2.2.11 Tujuan Pembelajaran Membaca Puisi…………………….   42 

2.2.12 Hakikat Model Pembelajaran……………………………..   43 

2.2.13  Model Draladater……………………. …………………..   48 

2.2.14 Komponen Model Draladater……….…………………….   48 

2.2.15 Media Audiovisual Dalam Pembelajaran………………….  49 

2.2.11 Bentuk-bentuk Media Audiovisual….…………………….   50 

2.3 Penerapan Model Draladater dalam MembacaPuisi ........................  51  

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian....................................................... ......................  58 

3.2 Subjek Penelitian .............................................................................  64 

3.3 Variabel Penelitian ...........................................................................  65 

3.4 Instrumen Penelitian………………………………………………. 66 

3.5 Teknik Pengumpulan Data………………………………………... 72 

3.6 Teknik Analisis Data……………………………………………… 75 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian ................................................................................ 78 

 4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I ......................................................... 78 

 4.1.2 HasilPenelitianSiklus II .......................................................... 98 

4.2 Pembahasan………………………………………………………. 113 

 



 
 

xii 
 

BAB V. PENUTUP 

5.1 Simpulan.........................................................................................130 

5.2 Saran ……………………………………………………………...131 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

                                                                                                                    Halaman 

Gambar  1 Aktivitas siswa ketika guru menjelaskan materi sikuls I ............ 92 

Gambar  2 Aktivitas siswa ketika memperhatikan pemutaran video ............ 93 

Gambar  3 Aktivitas siswa kerja kelompok .................................................. 94 

Gambar 4  aktivitas siswa melakukan latihan dasar teater............................ 94 

Gambar  5  Aktivitas siswa ketika latihan membaca puisi di muka kelas ..... 95 

Gambar  6 Aktivitas siswa ketika guru menjelaskan penegasan materi 

  Pada siklus II ............................................................................... 110 

Gambar  7 Aktivitas siswa berlatih membaca puisi dalam kelompok .......... 111 

Gambar  8 Aktivitas siswa ketika guru menjelaskan pedoman penilaian ..... 111 

Gambar  9 Aktivitassiswaketikamembacapuisisecaraindividu di muka 

   kelas ............................................................................................ 112 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

                                                                                                                    Halaman 

Tabel  1 Skor Penguasaan Penghayatan saat Membaca Puisi ................... 67 

Tabel  2 Skor Penguasaan Vokal saat Membaca Puisi ............................. 69 

Tabel  3 Skor Penguasaan Penampilan saat Membaca Puisi .................... 69 

Tabel 4  Hasil Membaca Puisi Siklus I ..................................................... 79 

Tabel  5  Perolehan Nilai Aspek Penghayatan Siklus I .............................. 81 

Tabel  6 Perolehan Nilai Aspek Vokal Siklus I ......................................... 83 

Tabel  7 Perolehan Nilai Aspek Penampilan Siklus I ............................... 84 

Tabel  8 Analisis Hasil Observasi Siklus I ................................................ 86 

Tabel  9 Hasil Keterampilan Membaca Puisi Siklus II ............................. 99 

Tabel  10 Perolehan Nilai Aspek PenghayatanSiklus II .............................. 101 

Tabel  11 Perolehan Nilai Aspek Vokal Siklus II ........................................ 102 

Tabel  12 Perolehan Nilai Aspek Penampilan Siklus II .............................. 103 

Tabel  13 Analisis Hasil Observasi Siklus II .............................................. 105 

Tabel  14 Peningkatan Nilai rata-rata Hasil Tes Membaca Puisi 

  Tahap Prasiklus, Siklus I, Siklus II ............................................. 114 

Tabel  15 Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi Tiap Aspek ............. 118 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR DIAGRAM 

                                                                                                                    Halaman 

Diagram  1 Presentase Hasil Keterampilan Membaca Puisi Siklus I............. 80 

Diagram  2 Perolehan Nilai Rata-Rata Membaca Puisi Per Aspek Siklus I .. 85 

Diagram  3 Presentase Hasil Keterampilan Membaca Puisi Siklus II ........... 100 

Diagram 4  Perolehan Nilai Rata-Rata Membaca Puisi Per Aspek Siklus II. 104 

Diagram  5  Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi Tahap Prasiklus,  

  Siklus I, Siklus II ......................................................................... 117 

Diagram  6 Peningkatan Nilai Rata-Rata Per Aspek Siklus I danSiklus II .... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

                                                                                                                    Halaman 

Lampiran  1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I .............................. 136 

Lampiran  2 Hasil Observasi Siklus I ..............................................................  144 

Lampiran  3 Hasil Wawancara Siklus I ...........................................................  146 

Lampiran 4  Catatan Harian Siswa Siklus I .....................................................  147 

Lampiran  5  Hasil Perolehan Nilai Membaca Puisi Siswa Siklus I ................. 151 

Lampiran  6 Puisi yang dibaca Siswa .............................................................. 153 

Lampiran 7 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II ............................. 160 

Lampiran  8 Hasil Observasi Siklus II ............................................................. 170 

Lampiran 9 Hasil Wawancara Siklus II ..........................................................  172 

Lampiran  10 Hasil Catatan Harian Siswa Siklus II .......................................... 176 

Lampiran 11 Pedoman Dokumentasi Foto ....................................................... 180 

Lampiran 12 Instrumen Tes .............................................................................. 181 

Lampiran 13 Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi ........................ 182 

Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Ujian EYD ............................................ 183 

Lampiran 15 Surat Izin Penelitian .................................................................... 184 

Lampiran 16 Surat Selesai Penelitian ............................................................... 185



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berorientasi 

pada hakikat pembelajaran bahasa dan sastra. Berbahasa merupakan bentuk 

komunikasi atau menyampaikan pesan kepada orang lain baik itu melalui lisan, 

tulisan, maupun isyarat. Bersastra merupakan kegiatan mengekspresikan jiwa 

berdasarkan hasil imajinasi seseorang yang diwujudkan dalam bentuk karya sastra 

baik itu puisi, prosa, maupun drama. Bersastra juga merupakan kegiatan 

mengapresiasi hasil karya sastra seseorang   Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia siswa dilatih untuk mampu berkomunikasi dengan baik dan benar secara 

lisan maupun tertulis. Siswa juga dilatih untuk mampu menilai hasil karya sastra 

bahkan menghasilkan karya sastra.  

Sastra merupakan bagian dari mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Pembelajaran sastra Indonesia bertujuan (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006) agar 

peserta didik memiliki kemampuan 1) memahami dan memanfaatkan karya sastra 

untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan berbahasa, 2) mengekpresikan dirinya 

dalam medium sastra, dan 3) menghargai serta membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan siswa  di SMA Negeri 2 

Rembang terkait pembelajaran sastra terutama  pembelajaran membaca puisi selama 

ini, guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa memilih puisi, melakukan 

apresiasi, berkreasi melakukan dramatisasi membaca puisi, dan latihan dasar teater. 

Padahal dengan memilih puisi, siswa akan aktif menentukan puisi yang paling sesuai 

untuk dibaca. Dengan dramatisasi, siswa bisa berkolaborasi untuk meminimalisasi 

kecemasan. Dengan latihan dasar teater, siswa akan mendapatkan bekal membaca 

puisi dengan interpretasi, vokal, dan penampilan yang sesuai. 

 Pembelajaran membaca puisi selama ini merupakan bentuk pembelajaran yang 

kurang apresiatif (Noor 2011:111). Guru masih mengajarkan membaca puisi dan 

belum mengajarkan bagaimana membaca puisi. Dengan demikian, pembelajaran 

membaca puisi dinilai masih kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran sastra. 

Kenyataan seperti itu sudah lama bahkan sampai sekarang masih terjadi. Hal itu 

makin membenarkan pendapat Winarti (2006:45) di dalam tulisannya yang berjudul “ 

Hubungan Pengetahuan Buku Figuratif dan Kemampuan Meresepsi Puisi Indonesia 

Modern”, bahwa pembelajaran sastra menjadi makin menonjol ketika guru 

menghindari materi sastra yang bersifat apresiatif dan menggantinya dengan teori 

sastra, bahkan ada yang meninggalkan sama sekali. Bentuk evaluasi yang 

dilakukannya pun masih pada tataran teori dan kurang atau bahkan belum sampai 

pada tataran praktik. Kalau itu yang terjadi, hasil pembelajaran membaca puisi yaitu 

siswa sekadar bisa membaca puisi untuk dirinya sendiri dan belum membacakan puisi 
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yang bisa dinikmati oleh orang lain. Siswa membaca puisi masih dengan interpretasi, 

vokal, dan penampilan yang kurang sesuai. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti  lakukan, pembelajaran membaca 

puisi kurang mendapat perhatian dari guru bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Pemahaman maupun penghayatan siswa menjadi rendah. Hal ini juga mengakibatkan 

minat siswa menjadi berkurang dalam seni membacakan puisi dan merasa enggan 

untuk mengasah kemampuan bersastra, khususnya membaca puisi. Hal tersebut juga 

ditunjukkan oleh materi yang disampaikan oleh guru bidang studi Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang menitikberatkan pada teori sehingga kurang adanya praktik. Padahal 

dalam pembelajaran membaca puisi tidak hanya membutuhkan teori semata, tetapi 

juga praktik membacanya. Guru lebih mengutamakan pencapaian nilai untuk nilai 

ujian siswa. Hal  itu menyebabkan siswa menjadi kurang bisa untuk praktik membaca 

puisi di muka kelas sehingga keinginan siswa untuk mengembangkan kemampuannya 

menjadi berkurang. 

Usaha guru dalam membelajarkan keterampilan membaca puisi juga masih 

kurang memenuhi harapan. Selama ini guru kurang melakukan persiapan sebelum 

mengajar. Guru hanya mengandalkan teori dikarenakan faktor gengsi yang dimiliki 

sekolah yang memandang sastra sebelah mata. Metode yang digunakan guru pun 

masih sederhana dengan menggunakan metode ceramah dan evaluasi tertutup. 

Penilaian dilakukan secara tertutup yang hasilnya hanya diketahui oleh guru saja 

sehingga siswa tidak tahu seberapa jauh kekurangannya dalam mengapresiasi dan 

mengekspresikan puisi. Siswa sulit memperbaiki hasil belajar yang kurang memenuhi 
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target. Hal itu menyebabkan siswa kurang tertarik dengan pembelajaran yang 

diajarkan. Siswa cenderung merasa jenuh dengan strategi mengajar yang digunakan 

oleh guru. 

 Berdasarkan   hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran dan 

beberapa siswa, peneliti dapat mengambil simpulan  bahwa siswa yang umumnya 

mendapat nilai baik adalah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater. 

Tampaknya ada korelasi signifikan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

teater dengan penguasaan kompetensi dasar membaca puisi. Oleh karena itu, kontens 

latihan dasar teater bisa diadopsi atau diadaptasi ke dalam pembelajaran membaca 

puisi (Soleh 2010:6). 

Selain itu, Smith (2009:1) berpendapat bahwa kecemasan menghambat siswa 

untuk melakukan pembelajaran.Lebih lanjut dijelaskan bahwa kecemasan perlu 

diatasi. Dramatisasi secara psikologis sangat efektif untuk meminimalisasi 

kecemasan, melatih keberanian,bahkan menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik 

agar bisa belajar membaca puisi dengan menyenangkan. Dramatisasi yang menuntut 

adanya kolaborasi antarsiswa sangat efektif untuk membangun sikap kerjasama, 

saling asah, asih, dan asuh sesuai dengan filosofi pendidikan di Indonesia. Itulah 

bentuk pengalaman belajar yang luar biasa nilainya.  

Dengan pengalaman belajar seperti itu, penulis meyakini bahwa pembelajaran 

akan menjadi lebih berkesan  bahkan terpatri dalam memori sepanjang hayat sebagai 

pengalaman yang sangat berharga oleh siswa. Dengan pengalaman itu pula, siswa 
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akan mau belajar, dan terus belajar untuk mengembangkan talenta yang dimilikinya. 

Akhirnya, siswa akan memiliki kompetensi membaca puisi.  

Draladater, yang merupakan hasil pengembangan model  pembelajaran 

membaca puisi oleh Dasiman pada tahun 2012 memberikan simpulan bahwa model 

draladater mampu mengefektifkan dan meningkatkan pembelajaran membaca puisi 

pada siswa kelas X SMA.  Daladater merupakan pengintegrasian dramatisasi dan 

latihan dasar teater ke dalam pembelajaran membaca puisi. Dramatisasi efektif untuk 

meminimalalisasi kecemasan sedangkan latihan dasar teater efektif untuk membekali 

siswa terhadap kompetensi membaca puisi. Dengan sintakmatik (1) penjelajahan, (2) 

interpretasi kolaborasi, (3) draladater, dan (4) unjuk performansi, pembelajaran 

membaca puisi terbukti lebih apresiasi, kolaborasi, interaktif, aktif, kreatif, ektif,  dan 

rekreatif. 

 Oleh karena itu, penelitian Peningkatan Keterampilan Membaca Indah Puisi 

dengan Model Draladater Berbantuan Media Audiovisual pada Siswa Kelas X SMA  

menjadi penting untuk dilakukan agar pembelajaran membaca puisi di sekolah 

menjadi lebih efektif. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Ada dua masalah yang berkaitan dengan pembelajaran membaca puisi di 

sekolah. Kedua masalah itu antara lain 1) siswa pada umumnya mengalami 

kecemasan, masih kurang berani tampil, merasa malu, merasa takut, minder, dan 



6 
 

 
 

masih kurang percaya diri untuk membaca puisi, 2) siswa kurang berkompetensi  

dalam membaca puisi. 

Kedua masalah tersebut disebabkan oleh adanya empat faktor. Keempat faktor 

itu 1) kurangnya motivasi belajar siswa, 2) pembelajaran masih kurang kolaboratif, 3) 

penggunaan bahan ajar yang kurang bervariasi, dan 4) penggunaan model 

pembelajaran sastra yang kurang memberi peluang siswa melakukan apresiatif, 

kolaboratif, interaktif,aktif, kreatif, dan rekreatif. 

Faktor pertama, kurangnya motivasi belajar membaca puisi. Smith(2009:2-3) 

berpendapat bahwa motivasi memberikan kontribusi terhadap keberhasilan 

pembelajaran. Dengan motivasi, siswa memiliki semangat untuk belajar 

(Johnson2008:198).Oleh karena itu, motivasi dalam belajar membaca puisi menjadi 

penting untuk dilakukan. 

Faktor kedua adalah pembelajaran masih kurang kolaboratif. Hal ini tampak 

pada pembelajaran membaca puisi menggunakan strategi Stratta (Waluyo 2001:180). 

Siswa hanya fokus pada upaya secara individu untuk bisa memiliki kompetensi 

membaca puisi. Kalau ini yang terjadi, pembelajaran sastra hanya akan mampu 

menghasilkan manusia-manusia yang egois individualis. Egois individualis ini sangat 

bertentangan dengan filosofi pendidikan di Indonesia yang lebih mengedepankan 

kolaborasi. 

Faktor ketiga adalah penggunaan bahan ajar yang kurang bervariasi. Seringkali 

guru hanya menggunakan bahan ajar dari buku teks atau lembar kegiatan siswa. 

Puisi-puisinya pun hanya berkutat pada beberapa pengarang Angkatan Balai Pustaka 
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hingga Angkatan ’66. Jarang ada guru yang berani mengambil contoh puisi yang 

ditulis para penyair terkini, misalnya Acep Zamzam Noer, Zawawi Imron, F.Rahardi, 

Joko Pinurbo, Triyanto Triwikromo, dan Gemi Mohawk. Hampir tidak penulis 

temukan guru yang berani mengajarkan membaca puisi hasil karya penyair-penyair 

lokal, puisi karya gurunya sendiri, atau bahkan puisi-puisi karya siswa sendiri. 

Padahal, puisi-puisi inilah yang kontekstual.  

Faktor keempat adalah model pembelajaran membaca puisi yang kurang 

memberi peluang siswa melakukan apresiatif, kolaboratif, interaktif, aktif, kreatif, 

dan rekreatif. Guru masih membelajarkan siswa secara individual yang jauh dari 

kebersamaan. Guru masih sebatas menggunakan interaksi satu arah, yaitu guru 

dengan siswa, siswa dengan guru, dan kurang adanya interaksi siswa dengan siswa, 

bahkan siswa dengan masyarakat. Guru kurang memberikan peluang siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran apalagi untuk berkreasi. Karena pembelajaran bersifat 

teoretis, individualis, hafalan, dan verbal, pembelajaran pada akhirnya monoton, 

kurang menarik, dan membosankan. 

Di antara keempat faktor tersebut, faktor keempatlah yang paling berpengaruh 

terhadap keberhasilan tujuan pembelajaran membaca puisi. Hal ini disebabkan oleh 

pentingnya peran guru dalam mengelola proses pembelajaran. Guru yang kreatifakan 

mampu mengelola pembelajaran sastra yang apresiatif, kolaboratif, interaksi, aktif, 

kreatif, dan rekreatif. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang telah dijabarkan dalam identifikasi masalah dapat dijabarkan 

secara keseluruhan. Namun, peneliti hanya akan mengatasi permasalahan yang 

berasal dari faktor intern saja. Oleh karena itu, dalam pembahasan hanya akan 

dibahas permasalahan yang berasal dari faktor intern saja, yaitu pemakaian model 

yang digunakan oleh guru yang sesuai dengan pembelajaran membaca puisi dengan 

upaya optimalisasi keterampilan membaca indah puisi menggunakan model 

draladater berbantuan media audiovisual. 

Membaca puisi yang baik adalah membaca puisi dengan menguasai penghayatan, 

pelafalan, intonasi, dan penjiwaan yang mengekspresikan puisi secara tepat dan indah 

sekaligus menyenangkan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 

atas, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut, 

1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca indah puisi  menggunakan 

model draladaster berbantuan  media audiovisual pada siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Rembang? 

2) Bagaimana proses pembelajaran membaca indah puisi menggunakan model 

draladaster berbantuan media audiovisual pada siswa kelas X SMA Negeri 2 

Rembang? 
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3) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran 

membaca indah  puisi menggunakan model draladater berbantuan media audio 

visual kelas X SMA Negeri 2 Rembang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1) mendeskripsi peningkatan keterampilan siswa dalam membaca indah  puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual  pada siswa kelas 

X SMA N 2 Rembang 

2) mendiskripsi proses pembelajaran keterampilan membaca indah puisi 

menggunakan model draladaster berbantuan media audiovisual pada siswa 

kelas X SMA N 2 Rembang  

3) mendeskripsi perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran 

membaca indah puisi menggunakan model draladater berbantuan  media audio 

visual pada siswa kelas X SMA 2 Rembang 

  

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat. Kedua manfaat penelitian ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu 1) manfaat teoretis dan 2) manfaat praktis. 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat pada 

perkembangan teori pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki kualitas pendidikan.   

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini  (1) bagi siswa penelitian ini dapat 
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meningkatkan keterampilan membaca puisi karena telah dibekali membaca puisi 

dengan model draladater melalui media audiovisual sehingga ssiswa mempunyai 

wawasan tentang bagaimana cara membaca puisi, membuat garis penjedaan dan dapat 

menjiwai puisi , (2) bagi guru mata pelajaran, penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

memperkaya model dalam membelajarkan membaca puisi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

 

2.1    Kajian Pustaka  

Penelitian pada pembelajaran sastra khususnya membaca puisi telah banyak 

dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan secara terstruktur dan sudah cukup 

mencapai keberhasilan. Peneliti melakukan penelitian pada pembelajaran membaca 

puisi bertujuan untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

sekaligus menyempurnakannya. 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli berkenaan dengan topik 

keterampilan membaca puisi yang dapat dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini 

antara lain, Marta (2005), Putera (2006), Ariwibowo (2008), Aminanto (2008), 

Naryati (2008), dan Ratna (2009). 

Penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membacakan Puisi dengan 

Latihan Terbimbing Siswa Kelas VIII SMP 13 Semarang oleh Nia Ulfah Marta 

(2005), menghasilkan simpulan  bahwa pembelajaran membaca puisi denga latihan 

terbimbing dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membacakan puisi karya 

sendiri. Hal itu berdasarkan penialaian penguasaan penghayatan, teknik vokal, dan 

penampilan. Pada pembelajaran siklus I, kelas VII F SMP 13 Semarang mencapai 

rata-rata nilai 52,60, kemudian pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat sebanyak 

20,16 menjadi 72,76. Perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran juga mengalami 
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perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada siklus I yang masih cenderung 

bosan dan malas selama mengikuti pembelajaran, sedangkan pada siklus II 

kecenderungan itu berubah menjadi antusias mengajukan pertanyaan. Meningkatnya 

nilai rata-rata dan perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa penelitian 

tersebut berhasil. 

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Nia Ulfa dengan penelitian 

yang peneliti lakukan terletak pada variabel bebasnya sedangkan perbedaannya 

terletak pada penggunaan media dan model. Nia Ulfa menggunakan teknik latiahan 

terbimbing sedangkan peneliti menggunakan model Draladater dengan media 

audiovisual. 

Guru sebagai Model Pembelajaran, merupakan judul makalah yang disusun 

oleh Zulfaisal Putera (2006). Makalah ini menjelaskan tentang bagaimana strategi 

guru dalam membelajarkan sastra. Selama ini guru selalu merasa kesulitan dalam 

membelajarkan siswa. Faktor-faktor penyebabnya antara lain : (1) kurang buku 

penunjang pembelajaran sastra, seperti hukum pegangan guru dan siswa serta 

kurangnya buku karya sastra sebagai bacaan siswa; (2) kurangnya pengetahuan guru 

terhadap materi pembelajaran sastra itu sendiri dibanding materi kebahasaan; (3) 

rendahnya minat siswa dalam pembelajaran sastra di kelas. Simpulan dari makalah ini 

dalah tidak ada yang susah dari pembeljaran sastra di sekolah. Yang susah adalah 

kalau kita tidak bersedia belajar dengan teman-teman bahasa khususnya sastra di 

sekolah maupun di tempat lain. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zulfaisal dengan penelitian yang 
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peneliti lakukan terletak pada jenis bidang penelitiannya, yaitu pembelajaran sastra 

sedangkan perbedaanya terletak pada jenis penelitiannya. Zulfaisal menggunakan 

jenis penelitian pengembangan sedangkan peneliti menggunakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). 

Danang Wahyu Aribowo (2008) dalam penelitiannya  yang berjudul 

Peningkatan Kemampuan Membaca Puisi dengan Teknik Pemodelan Melalui VCD 

Pembacaan Puisi Pada Siswa Kelas VII G SMP N 40 Semarang menunjukkan bahwa 

pembelajaran membaca puisi pada siswa kelas VII G SMP N 40 Semarang meningkat 

setelah mengikuti pembelajaran puisi dengan teknik pemodelan melalui VCD 

pembacaan puisi. Peningkatan diketahui dari peruabahan hasil prasiklus, pada siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 4,56 atau sebesar 7,39% dari 62,87 menjadi 67,52. 

Nilai rata-rata membaca puisi setelah dilakukan tindakan siklus I adalah 67,52 dengan 

kategori cukup. Pada siklus II nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan sebesar 

7,93 atau 11,74% menjadi 75,45 dengan kategori baik. Peningkatan nilai rata-rata ini 

membuktikan keberhasilan penelitian tersebut. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Danang Wahyu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian, media dan variabel 

bebasnya. Perbedaanyan terletak pada penggunaan model pembelajaran. Danang 

Wahyu hanya menggunakan teknik pemodelan   sedangkan peneliti menggunakan 

model Draladater. 

Kemudian Penelitian tindakan kelas tentang keterampilan membaca puisi 

kembali dilakukan oleh Juhan Apri (2008) dengan judul  Peningkatan Keterampilan 
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Membaca Indah Puisi dengan Teknik Latihan Terbimbing dengan Media Reading 

Box Pada Siswa Kelas VIII SMP 39 Semarang  menyimpulkan bahwa pembelajaran 

membaca puisi dengan teknik latihan terbimbing dan media reading box dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membacakan puisi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Juhan Apri dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel bebasnya sedangkan perbedaannya 

terletak pada penggunaan media dan model pembelajaran. Juhan Apri menggunakan 

teknik latihan terbimbing dan media reading box sedangkan peneliti menggunakan 

model Draladater dan media audiovisual. 

 Naryati (2008) juga melakukan penelitian tentang membaca pusi yang berjudul 

Peningakatan Keterampilan Membaca Puisi Melalui Permaianan Bingo dengan 

Teknik Latihan Terbimbing Pada Siswa Kelas VII A Mts. Al-Asror Gunung Pati 

menghasilkan simpulan  bahwa pembelajaran membaca puisi di sekolah tersebut 

mengalami peningkatan baik dari segi nilai maupun perubahan perilaku.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bermaksud untuk melengkapi 

penelitian-penelitian sebelumnya tentang keterampilan membaca puisi. Peneliti 

menerapkan model Draladater berbantuan media audiovisual belum pernah dilakukan 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada penelitian Peningkatan Keterampilan 

Membaca Indah Puisi Menggunakan Model Draladater Berbantuan Media 

Audiovisual diharapkan mampu meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa 

kelas XB SMA 2 Rembang dalam pembelajaran karena model pembelajaran ini 

termasuk pembelajaran yang menarik dan siswa akan lebih mudah dalam memahami, 
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memaknai puisi. 

Nilun Acik Onkas 2010 dalam jurnal Procedia Social Behavioral Sciences 

dengan judul World Conference on Education Sciences 2009, Poetry Teaching in 

Laboratory Setting  menyebutkan bahwa pembelajaran membaca puisi yang paling 

efektif dilakukan di laboratoriun. Siswa melihat pemodelan membaca puisi melalui 

layar komputer.  

 Dalam jurnal  Oxford Journals Humanities Music and Letter yang berjudul 

Meaning in Poetry and Music (2011),Wilson menyebutkan bahwa puisi merupakan 

salah satu cabang dari musik. Perbedaannya, puisi menggunakan referensi dalam 

kamus sehingga terdapat makna yang pasti, sedangkan musik tidak memiliki kata-

kata yang dapat didefinisikan sehingga tidak memberikan makna yang pasti. 

Persamaan penelitian Wilson (2011) dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji 

tentang puisi.  

Jennife Hennessy, Carmel Hinchion, dan Patricia Mannix McNamara (2010) 

dalam jurnal Literacy information and Computer Education Journal (LICEJ) dengan 

judul Poetry and Pedagogy: Ekploring the Opportunity for Epistimological and 

Affektive Development within the Clasrom menghasilkan simpulan  bahwa puisi 

memberikan kontribusi positif terhadap sikap, kepribadian dan pola pikir. 

Dalam English Journal yang berjudul  Backing into Ekphrasis: Reading and 

Writing Poetry about Visual Art, Honor Noorman (2006)  menjelaskan bahwa lukisan 

efektif menjadi media membaca dan menulis puisi. 
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David Hanaur (1998) dalam jurnal School of Education, Tel-Aviv University 

dalam judul The Genre-Specific Hypothesis of Reading: Reading Poetry and 

Encyclopedic Items  menjelaskan temuannya bahwa membaca puisi merupakan jenis 

membaca khusus dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi tidak sekadar 

mengingat informasi isi teks. 

Selain itu, jurnal yang berjudul “Plain sense” and “poetic significance” Tenth-

grade readers reading two poems yang termuat dalam jurnal Departement of 

Communication and Social Foundations, University of Victoria (1994), Harker 

menjelaskan adanya signifikasi memahami puisi. Untuk memahami puisi, siswa perlu 

membekali diri dengan pengetahuan sehingga bisa memahami puisi. 

 

2.2    Landasan Teori 

Teori dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai landasan yang digunakan 

peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Teori-teori tersebut dijadikan 

sebagai landasan ketika menganalisis data dan membahas permasalahan yang diteliti 

sehingga keberadaannya dapat memberikan informasi yang jelas. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan Mc. Lauglin (dalam Hadley 1993:43) bahwa fungsi teori 

adalah untuk membantu kita mengerti dan mengorganisasi data tentang pengalaman. 

 

2.2.1 Hakikat Puisi 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang lebih mementingkan 

intensitas dan konsentrasi. Intensitas dan konsentrasi artinya hanya dengan 
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menggunakan sedikit kata namun sudah dapat digunakan untuk mengungkapkan  

suatu maksud. Dalam hal definisi, sampai sekarang orang tidak dapat memberikan 

definisi setepatnya. Namun, untuk memahaminya perlu dilakukan identifikasi. Secara 

etimologis, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang artinya berarti 

penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi ini adalah poetry yang erat 

dengan –poet dan -poem. Mengenai kata poet, Coulter (dalam Tarigan 1986:4) 

menjelaskan bahwa kata poet berasal dari Yunani yang berarti membuat atau 

mencipta. Dalam bahasa Yunani sendiri, kata poet berarti orang yang mencipta 

melalui imajinasinya, orang yang hampir-hampir menyerupai dewa atau yang amat 

suka kepada dewa-dewa. Dia adalah orang yang berpenglihatan tajam, orang suci, 

filosuf,  negarawan,  guru. 

Menurut Waluyo (2005:45) puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan 

kata-kata yang kias atau imajinatif. Puisi merupakan manifestasi kehidupan, simbol-

simbol kehidupan, atau mimesis kehidupan. Sebab itu, puisi bisa disebut juga sebagai 

ekspresi jiwa, yaitu yang mengekspresikan fenomena sosial melalui kata-kata yang 

figuratif. Sebagai simbol sosial, tentu saja puisi merupakan penyebar nilai-nilai sosial 

yang diketahui oleh pengarangnya sebagai bahan baku imajinasinya. Untuk lebih 

memahami hakikat puisi, penulis kemukakan beberapa definisi yang dikutif Pradopo 

(1993:5). Beberapa definisi itu antara lain sebagai berikut! 

(1) puisi adalah rekaman detik-detik yang paling indah dalam hidup kita (Shelley); 

(2) puisi lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur (Auden); 
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(3) puisi itu merupakan pemikiran manusia secara kongkret dan artistik dalam 

bahasa emosional serta berirama (Dunton); 

(4) puisi adalah pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran dalam bahasa 

berirama (Altembernd). 

Berdasarkan empat definisi itu, puisi merupakan hasil pengungkapan kembali 

pengalaman batin manusia, yang diwujudkan melalui bahasa yang estetis dengan 

intensitas dan konsentrasi baik struktur fisik dan batinnya dalam bentuk teks. 

 

2.2.2 Bentuk dan Struktur Puisi 

Puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur pembangun yang 

bersifat padu dan tidak dapat dipisahkan tanpa mengaitkan unsur yang lainnya. 

Menurut Waluyo (2001:27), puisi dibangun oleh unsur pokok yakni struktur batin dan 

struktur fisik puisi. Struktur batin puisi terdiri dari tema, nada, perasaan dan amanat, 

sedangkan struktur fisik puisi terdiri atas:diksi, pengimajinasian, kata konkret, majas, 

versifikasi/rima, dan tipografi puisi. 

 

2.2.3 Puisi untuk Dramatisasi 

Puisi dilihat dari segi bentuk dan jenisnya dapat bermacam-macam. Yang 

jelas, apa pun jenis dan bentuknya, puisi itu enak dibaca untuk sendiri terlebih-lebih 

bagi yang hobi membaca puisi. Tetapi, tidak setiap puisi enak untuk dibacakan 

bahkan didramatisasikan.  Ada karakteristik tertentu yang menjadikan puisi dipilih 

untuk dramatisasi. 
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Puisi untuk dramatisasi mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik puisi 

secara khusus bersifat monolog. Seperti dijelaskan (Doyin 2008:6) jika semula puisi 

bersifat monolog, dengan pengubahan  menjadi dramatisasi, puisi diubah menjadi 

dialog. Dengan demikian, puisi-puisi yang memenuhi syarat untuk didramatisasikan 

adalah puisi-puisi yang di dalamnya memiliki unsur-unsur naratif dan dramatik. Puisi 

untuk dramatisasi tidak terlalu pendek serta bisa benar-benar untuk kolaborasi. 

Berikut contoh pengubahan dari puisi menjadi drama (Haryanto 2009:11-13). 

 

DENGAN KATA LAIN  

(Joko Pinurbo) 

Tiba di Stasiun kereta, aku langsung cari ojek. 
Entah nasib baik, entah nasib buruk, aku mendarat. 
Tukang ojek yang, astaga, guru sejarahku dulu. 
“Wah, juragan dari Jakarta pulang dari kampung,” 
Beliau menyapa. Aku jadi malu dan salah tingkah. 
“Bapak tidak keberatan mengantar kami ke rumah?” 
 

Nyaman sekali rasanya diantar pulang Pak Guru 
Sampai tak terasa ojek sudah berhenti di depan rumah. 
Dasar sial. Belum sempat kubuka dompet, beliau 
sudah lebih dulu permisi lantas melesat begitu saja. 
 

Di teras rumah Ayah sedang tekun membaca koran. 
Koran tampak capek dibaca ayah sampai huruf-hurufnya 
Berguguran ke lantai, berhamburan ke halaman. 
Tak ada angin tak ada hujan, Ayah tiba-tiba 

Bangkit berdiri dan berseru padaku, “Dengan kata lain, 
Kamu tidak akan bisa membayar gurumu! 
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Puisi tersebut terlalu singkat untuk didramakan. Itu sebuah contoh bentuk puisi 

untuk dramatisasi. Namun, puisi sebagai media pembelajaran yang digunakan untuk 

melatih keberanian serta membangkitkan motivasi peserta didik, sependek apapun 

puisi itu tidak menjadi masalah. 

Jika puisi tersebut akan diubah menjadi bentuk dialog untuk dramatisasi, puisi 

itu dapat untuk kolaborasi oleh empat orang tokoh, yaitu 1) narator, 2) pak guru, 3) 

aku, dan 4) ayah.  

 

DENGAN KATA LAIN  

Narator                        :   Tiba di Stasiun kereta, aku langsung cari ojek. Entah nasib   
baik, entah nasib buruk, aku mendarat. Tukang ojek yang, 
astaga,guru sejarahnya dulu. 

 
Pak Guru  :   “Wah, juragan dari Jakarta pulang kampung,” (Menyapa). 
Aku   :   “Bapak tidak keberatan mengantar kami ke rumah?” (Salah 

tingkah). 
 
Narator                        :   Nyaman sekali rasanya diantar pulang Pak Guru. Sampai tak 

terasa ojek sudah berhenti di depan rumah. Dasar sial! 
Belum sempat aku buka dompet, beliau sudah lebih dulu 
permisi lantas melesat begitu saja. 

 
Di atas rumah Ayah sedang tekun membaca koran. 
Koran tampak capek dibaca ayah sampai huruf-hurufnya 
Berguguran ke lantai, berhamburan ke halaman. 
 
Tak ada angin tak ada hujan, Ayah tiba-tiba 
Bangkit berdiri dan berseru padaku,  
 
Ayah  :   “Dengan kata lain, kamu tidak akan bisa membayar gurumu! 
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 Berdasarkan berbagai pendapat  tentang pengertian dramatisasi, maka dapat 

diambil simpulan bahwa dramatisasi puisi merupakan kegiatan mengubah puisi 

menjadi drama, artinya menjadikan puisi sebagai sumber inspirasi untuk membuat 

drama. Selain itu, dramatisasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan membaca puisi 

yang dikolaborasikan dengan drama saat pembacaan puisi itu dibacakan.  

 

 

2.2.4 Puisi Berbagai Angkatan 

Dalam kesusasteraan Indonesia, dikenal adanya pembabagan waktu atau 

periodisasi sastra. Periodisasi sastra memang tidak bermakna bagi sastrawan namun 

penting bagi kalangan kritikus maupun kalangan akademisi. Oleh karena itu berbagai 

macam periodisasi sastra telah dibuat. 

Periodisasi sastra yang paling dikenal adalah periodisasi sastra yang dibuat 

oleh H.B. Jassin. Periodisasi sastra itu dibagi menjadi dua babagan besar, yaitu: 1) 

Kesusasteraan Melayu Lama, 2) Kesusasteraan Indonesia Modern. Kesusasteraan 

Indonesia modern dibagi menjadi beberapa angkatan yaitu a) Angkatan 20-an, b) 

Angkatan 33, c) Angkatan 45, dan d) Angkatan 66. 

Tidak jauh berbeda dengan H.B. Jassin, Herman J. Waluyo (2003:v-vi).  

mengelompokkan puisi menjadi 1) Puisi Lama, 2) Puisi Angkatan Pujangga Baru, 3) 

Puisi Angkatan 45, dan  4) Puisi-puisi setelah angkatan 45.  Lebih  lanjut, puisi- puisi  

setelah  angkatan  45,  dibagi  menjadi  beberapa  periode,  yaitu  puisi-puisi periode 

a) tahun 1950-an, b) 1960-1980, dan c) 1980-2000.  
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Puisi-puisi untuk pembelajaran membacakan puisi itu, yaitu: 1) Puisi lama, 2) 

Puisi Angkatan Pujangga Baru, 3) Puisi Angkatan 45, dan 4) Puisi-puisi setelah 

Angkatan 45 yang meliputi periode a) tahun 1950-an, b) 1960- 1980. 

Puisi periode tahun 1950-an, diwarnai penyair Rendra, Ramadhan K.H., Ajib 

Rosidi, Subagio Sastrowardoyo, Toeti Heraty, Wing Kirjo, Toto Sudarto Bachtiar, 

Rachmat Djoko Pradopo, dan Soeparwoto Wiraatmadja. Puisi periode tahun 1960-

1980, ditandai dengan tulisan-tulisan karya Gunawan Muhamad, Taufik Ismail, 

Sapardi Djoko Damono, Hartoyo Andangjaya, Sutardji Calzoum Bachri, Abdul Hadi 

W.M. Yudistira Adinugraha Massardi, Apip Mustofa, Piek Ardiyanto Supriyadi, 

Linus Suryadi Ag, dan D. Zawawi Imron. 

Puisi periode 1980-2000 banyak diisi oleh puisi-puisi karya Hamid Jabar, 

Emha Ainun Nadjib,   Agnes Sri Hartini, Arswendo,  Ahmadun  Y.  Herfanda,  F. 

Rahardi, Rita Oetoro, Dorothea Rosa Herliany, Abdul Hadi Muhammad, Gemi 

Mohawk, dan Eka Budianta. 

 

2.2.5 Membaca Puisi dan Membacakan Puisi 

Membaca puisi berbeda dengan membacakan puisi. Membacakan puisi 

hakikatnya menjiwakan puisi. Membacakan puisi merupakan upaya menyampaikan 

pesan dari penulis kepada pendengar. Membacakan puisi bukanlah sekadar 

melisankan puisi atau menyuarakan puisi, melainkan juga mengekpresikan perasaan 

dan jiwa (Haryanto 2009:1-3). Di sinilah sebenarnya, konsep membaca berbeda 

dengan membacakan.   
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Membaca puisi merupakan kegiatan reseptif bukan produktif. Membaca 

bermakna reflektif artinya melakukan pekerjaan untuk diri sendiri sedangkan 

membacakan bermakna benefaktif artinya melakukan pekerjaan untuk orang lain. 

Membaca puisi pada hakikatnya merupakan upaya “menyampaikan” apa yang 

dipikirkan atau apa yang dirasakan penulis puisi kepada pendengar atau pembaca 

(Doyin, 2008:1). Maka, mestinya itu bukan membaca melainkan membacakan. 

Perlu diperjelas lagi terutama pada kata membacakan, afik me-kan pada kata 

membacakan merupakan bentuk afik yang mengharuskan hadirnya objek yang diikuti 

pelengkap. Oleh karena itu, konsep membaca puisi dalam konteks “pembelajaran 

membaca puisi” secara gramatikal kurang tepat. Konteks itu lebih bermakna reflektif, 

membaca untuk dirinya sendiri padahal yang dimaksudkan membaca tersebut untuk 

orang lain. Kalau itu yang dimaksud, yang betul bukan membaca melainkan 

membacakan. Akan tetapi, membacakan puisi juga kurang tepat karena membacakan 

bukan untuk puisi melainkan untuk audien atau penonton. Jadi, secara logika bahasa 

yang benar adalah pembelajaran membacakan audien puisi. 

Pertentangan membaca puisi, membacakan puisi, atau membacakan audien 

puisi menjadi tidak berarti manakala membaca dianggap sebagai sebuah istilah. 

Artinya, kata membaca maupun membacakan sama-sama dibenarkan.  

 

2.2.6 Langkah-langkah Membaca Puisi 

Dalam membaca puisi ada tiga tahap yang harus dilalui, yaitu: (1) 

pramembaca, (2) saat pembacaan, (3) pascamembaca. Ketiga-tiganya merupakan satu 
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kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Doyin 2008:23). Oleh karena itu, pembaca 

puisi benar-benar harus memperhatikan itu. Sebaiknya marilah kita ikuti penjelasan 

tahap-tahap pembacaan sebagai berikut! 

 

1) Pramembaca  

Setidaknya ada empat aktivitas yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu: (1) 

analisis situasi dan pendengar, (2) memilih puisi, (3) membedah puisi, (4) 

mengadakan pelatihan. 

(1) Analisis Situasi dan Pendengar 

Langkah awal yang harus dilakukan oleh orang yang akan membaca puisi 

adalah menganilisis situasi dan pendengar. Langkah ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi pada saat kita akan membaca puisi di mana tempatnya, siang atau 

malam, di dalam atau di luar ruangan, dalam suasana sedih, serius, atau gembira, dan 

sebagainya dan juga untuk mengetahui siapa calon pendengarnya, hal-hal yang 

berkaitan dengan usia, agama, pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya. Pendek 

kata, pada langkah ini kita bermaksud mengetahui kapan, di mana, dalam keadaan 

yang bagaimana, serta siapa audiennya. 

(2) Memilih Puisi 

Setelah melakukan analisis dan mengetahui situasi pendengar, kita baru bisa 

memilih teks puisi yang akan kita baca. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan  

dalam  memilih teks puisi yaitu disesuaikan dengan anak SMA sebagai pembaca.   

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membaca puisi itu antara  lain puisi 
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harus sesuai dengan usia pendengar, minat pendengar, dunia pendengar mengandung 

unsur pedagogis, panjang pendeknya sesuai dengan waktu yang tersedia, harus selesai 

dalam sekali tampil, sesuai dengan sudut pandang pembaca, tidak menyinggung 

pendengar, dimengerti, disenangi, dan dikuasai oleh calon pembaca. 

(3) Membedah Puisi 

Maksud dan langkah ini adalah calon pembaca mengupas tuntas isi teks puisi 

yang akan dibaca. Langkah ini juga dimaksudkan agar calon pembaca memahami 

benar isi puisi yang akan dibaca. Apa isi puisi tersebut, bagaimana suasananya, kata-

katanya, dan sebagainya, adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam 

langkah ini. 

(4) Pelatihan 

Pelatihan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung berarti pembaca berlatih membaca dengan interpretasi yang tepat, vokal 

yang jelas serta ekspresi yang benar, sedangkan secara tidak langsung berarti dapat 

ditempuh dengan cara menonton orang membaca puisi, membaca buku-buku, atau 

bertanya kepada orang lain tentang teknik-teknik pembacaan, atau juga pelatihan 

dasar, seperti melatih cara berkonsentrasi, dan cara melafalkan kata. 

2) Saat Pembacaan 

Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini, yaitu 

masalah penghayatan, intonasi, dan penampilan. Ketiga hal ini sering disebut dengan 

istilah komponen dalam pembacaan puisi. Marilah kita ikuti ketiga komponen sebagai 

berikut: 
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(1) Penghayatan 

 Penghayatan dalam pembacaan puisi setidaknya dapat dipahami dalam tiga 

hal. Ketiga hal itu dapat penulis jelaskan bahwa a) pemahaman isi terkait dengan 

makna yang terkandung dalam puisi, b) pemenggalan dari kata satu ke kata yang lain 

dari baris satu ke baris yang lain, c) ekspresi tergantung pada suasana santai, senang, 

atau sedih. Kemampuan ekspresi tergantung pula pada pemahaman terhadap puisi. 

Pemahaman akan puisi mutlak harus dilakukan oleh pembaca puisi. Membaca puisi 

adalah upaya membantu pendengar untuk dapat memahami puisi tersebut. Oleh 

karenanya, sebelum kita membantu pendengar  memahami  isi puisi, terlebih dahulu 

kita sendiri harus memahaminya. Paling tidak, dalam  langkah  ini  kita harus mampu 

mengungkap makna yang terkandung dalam puisi itu dan bagaimana suasananya. 

Pemahaman itu pula yang akan membawa kita mampu memenggal secara 

tepat bagian-bagian dari puisi. Perpindahan dari kata yang satu ke kata yang lain atau 

dari baris yang satu ke baris yang lain, misalnya, akan sangat ditentukan oleh 

pemahaman tersebut. Demikian juga dengan ekspresi muka. Ekspresi muka sangat 

berkaitan dengan suasana puisi. Suasana kesungguhan, santai, senang, sedih, atau 

datar-datar saja akan tampak dalam ekspresi. Kemampuan menampakkan ekspresi ini 

sangat bergantung kepada pemahaman kita terhadap puisi yang ada. 

(2)  Vokal 

 Ada empat hal  yang menjadi perhatian utama dalam masalah vokal ini,  yaitu 

; 1) tekanan yaitu keras lembut, cepat lambat, tinggi rendah. Ini berguna untuk 

mengatasi cara membaca yang monoton; 2) kejelasan ucapan, yaitu vokal yang jelas 
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dan keras; 3) jeda yaitu cara pengambilan nafas, memutus baris-baris puisi. Dalam 

musik, kita mengenal tiga tekanan, yaitu tekanan nada, tekanan tempo, dan tekanan 

dinamik. Dalam pembacaan puisi ketiga tekanan tersebut juga berlaku. Kita harus 

pandai memvariasikan antara keras dan lembut, cepat dan lambat, serta tinggi 

rendahnya. Ketiga tekanan ini harus divariasikan agar tidak terjadi pembacaan 

bersifat monoton. 

Karena ujung makna puisi ada pada kata-kata yang dipakai, tuntutan kejelasan 

pengucapan kata-kata tersebut menjadi mutlak sifatnya. Orang mengatakan bagian 

tertentu dengan menyebut vokal yang jelas. Kaitannya dengan vokal ini, dalam hal 

mengambil nafas, memutus baris-baris puisi, juga menjadi tuntutan dalam masalah 

vokal. Bagian terakhir dari vokal ini adalah pilihan lagu dalam pembacaan tersebut. 

Tidak ada teori khusus yang berbicara tentang bagaimana lagu pembacaan puisi yang 

baik. Masing-masing orang dan masing-masing puisi memiliki kekhasan tersendiri. 

Untuk memahami hal ini, kita bisa menganalogikan pada seorang penyanyi. Ada 

penyanyi yang bersuara kecil, ada penyanyi yang bersuara besar, ada yang bersuara 

berat dan  kita bisa mengatakan bagus pada semua jenis suara tersebut. 

(3)     Penampilan 

Dalam komponen penampilan hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1) 

”Blocking” yaitu posisi bagaimana kita memposisikan tubuh pada saat membaca 

puisi. 2) Teknik muncul, yaitu bagaimana cara kita memperlihatkan diri agar menarik 

perhatian penonton atau pendengar. 3) Pemanfaatan ”setting” yaitu bagaimana cara 

kita memanfaatkan ruangan dan peralatan yang ada. 4) Gerakan tubuh, yaitu 
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bagaimana gerakan tubuh yang sesuai dengan ekspresi. 5) Pandangan mata, yaitu 

pandangan yang dharapkan seluruh penonton atau pendengar dapat melihat pembaca 

dan sebaliknya pembaca harap melihat semua penonton. 6) Pengelolaan diri, yaitu 

pembaca harus dapat menempatkan diri dengan pas dan membawakan sesuai dengan 

harapan penonton.7) Pakaian/kostum, agar penampilan  lebih  menarik  sebaiknya 

pembaca puisi memakai kostum yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat 

pembacaan berlangsung. 

”Bloking” mencakupi masalah bagaimana kita memposisikan tubuh kita pada 

saat membaca puisi. Apabila kita harus menghadapi pembaca, membelakangi, atau 

campuran keduanya. Pendek kata, bagaimana kita memanfaatkan ruangan yang ada, 

itulah persoalan ”bloking”. Di sini juga termasuk pemanfaatan peralatan-peralatan 

yang ada. Gerakan tubuh, pandangan mata, serta pakaian yang digunakan, tentu saja 

harus disesuaikan dengan puisi yang kita bawakan serta suasananya. 

Pembacaan puisi dapat dinikmati kalau pembaca mampu membaca puisi 

dengan baik. Pembaca puisi yang baik sangat memperhatikan unsur penyangga seni 

baca puisi. Unsur penyangga baca puisi meliputi penghayatan, pelafalan, dan 

penampilan. 

Seorang pembaca puisi yang baik tentu berupaya menghayati isi puisi yang 

dibacanya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penghayatan puisi adalah 

penggalan kalimat dan irama. Seorang pembaca puisi harus tahu secara pasti 

penggalan kalimat yang ada dalam puisi. Selanjutnya pembaca puisi harus pula 

menentukan irama atau pola pembacaan yang tepat. Keraskah, lemahkah, atau 
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lembutkah puisi itu harus dibaca. Kemungkinan-kemungkinan itu harus ditemukan 

oleh seorang pembaca puisi sebelum ia membacakan puisi di muka umum. Hal itu 

penting untuk meminimalisasi kesalahan. 

Di dalam pelafalan yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan ucapan dan 

kemerduan suara. Pengucapan kata hendaknya tepat disertai dengan volume suara 

yang serasi dengan makna yang dikandungnya. Panduan pelafalan dan penghayatan 

yang sudah kental hendaknya dimunculkan dalam penampilan.  

Dalam penampilan, mimik dan gerak perlu disertakan. Mimik adalah 

perubahan wajah yang mengekspresikan suasana puisi. Jadi, jelas yang dimaksud 

dengan penampilan dalam pembacaan puisi bukan tampilan cara berpakaian dan juga 

tampilan cara berjalannya seorang pembaca puisi. Gerak yang dimaksudkan adalah 

gerakan tubuh yang timbul karena desakan perasaan. Jadi, gerakan dalam pembacaan 

puisi bukan gerakan yang diciptakan untuk menyertai pembacaan puisi melainkan 

gerakan yang muncul akibat kuatnya penghayatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

unsur penyangga membaca puisi terdiri atas (1) penghayatan yang meliputi 

pemenggalan kalimat dan irama, (2) pelafalan yang meliputi ketepatan ucapan dan 

kemerduan suara, dan (3) penampilan yang meliputi ekspresi, mimik, dan gerak. 

 

3) Pascamembaca 

Pada tahap ini hal penting yang harus kita lakukan adalah evaluasi dan tindak 

lanjut. Evaluasi ini penting dilakukan agar pembaca mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dalam membaca puisi. Pengetahuan akan kekurangan dan kelebihan inilah 
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yang kemudian harus kita tindak lanjuti, dalam arti hal-hal yang sudah baik 

ditingkatkan dan hal-hal yang masih kurang diperbaiki. 

 

2.2.7 Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Membaca Puisi 

Menurut Wiyanto, (2002:44-47)  tiga cara yang perlu diperhatikan membaca 

puisi, antara lain 1) pemanfaatan alat ucap, 2) penguasaan faktor kebahasaan, dan 3) 

penguasaan faktor nonkebahasaan. 

1) Pemanfaatan Alat Ucap 

Setiap orang normal tentu memiliki alat ucap (mulut). Keterampilan 

memanfaatkan alat ucap tersebut sebetulnya sudah diperolah secara tidak sadar sejak 

masih kanak-kanak, yaitu ketika mulai belajar mengucapkan kata. Pemanfaatan alat 

ucap sebagai alat komunikasi sudah sering dilakukan. Akan tetapi, memanfaatkannya 

untuk mengekspresikan puisi yang dibacakannya barangkali merupakan masalah 

yang tidak mudah. Sebab, pembaca harus lebih dahulu memahami puisi yang 

dibacanya. 

2) Penguasaan Faktor Kebahasaan 

Penguasaaan faktor kebahasaan meliputi pelafalan dan intonasi. Ialah usaha 

untuk mengucapkan bunyi bahasa baik suku kata, kata, frase, maupun kalimat. 

Pelafalan dalam membacakan puisi maksudnya ialah pelafalan bunyi yang sesuai 

dengan jiwa dan tema puisi. Intonasi dalam pembacaan puisi berkaitan dengan 

ketepatan penyajian irama puisi. Irama ini dapat diperoleh dengan memperhatikan 
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jenis-jenis tekanan, yaitu (1) tekanan dinamik, (2) tekanan nada, dan (3) tekanan 

tempo. Penjelasannya sebagai berikut! 

(1)    Tekanan Dinamik 

Tekanan dinamik adalah tekanan berupa ucapan keras pada kata yang 

terpenting, yaitu kata yang menjadi intisari kalimat atau intisari bait puisi. Adanya 

tekanan dinamik menjadikan pembacaan puisi lebih bervariatif dan tidak monoton. 

Dengan tekanan dinamik, pembacaan puisi akan semakin bisa dihayati totalitas isi 

puisi. 

(2) Tekanan Nada 

Tekanan nada ialah tekanan tinggi rendah suara. Perasaan girang, gembira, 

marah, keheranan, sering diucapkan dengan menaikkan nada suara. Sebaliknya, 

perasaan sedih, biasanya diucapkan dengan cara merendahkan suara. 

(3) Tekanan Tempo 

 Tekanan tempo ialah cepat lambatnya pengucapan kata atau kalimat. Kata 

atau kalimat yang di ucapkan cepat berarti menggunakan tempo (waktu) sedikit. 

Sebaliknya, kata atau kalimat yang di ucapkan lambat memerlukan waktu yang lebih 

lama. 

 

3) Penguasaan Faktor Nonkebahasaan 

Selain menguasai faktor kebahasaan, pembaca puisi perlu menguasai faktor 

nonkebahasaan, yaitu (1) sikap wajar dan tenang, (2) gerak-gerik dan mimik, (3) 

volume suara, (4) kelancaran dan kecepatan.  
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(1)        Sikap Wajar dan Tenang 

 Seseorang yang membacakan puisi haruslah berusaha menarik perhatian 

pendengar. Salah satu yang dapat dilakukan adalah berusaha bersikap tenang dan 

wajar. Kedua sikap tersebut membuat pendengar menaruh kepercayaan terhadap 

kemampuan seseorang yang membacakan puisi. Agar dapat bersikap wajar dan 

tenang, pembaca haruslah menguasai puisi yang akan dibacanya. Selain itu perlu 

melakukan latihan berulang-ulang sampai benar-benar yakin bahwa dirinya dapat 

melakukan dengan baik. Dengan demikian secara psikologis, seorang yang 

membacakan puisi terbebas dari rasa cemas dan khawatir. 

(2)      Gerak-Gerik dan Mimik 

Gerakan tangan, kepala, badan, dan mimik (gerak raut wajah) yang tepat dapat 

menghidupkan pembacaan puisi. Akan tetapi, gerak-gerik itu tidak boleh dibuat-buat. 

Gerak-gerik yang tepat adalah gerak-gerik yang merupakan ekspresi dari dalam 

sebagai wujud penghayatan terhadap puisi yang dibacanya. Apabila gerakan tangan, 

kepala, badan, dan mimik yang mestinya merupakan ekspresi namun dibuat-buat, 

pembacaan puisi tetap terkesan kaku. 

(3) Volume Suara 

Volume suara perlu disesuaikan dengan tempat, jumlah pendengar, dan ada 

tidaknya pengeras suara, artinya harus diupayakan agar suara dapat didengar dengan 

jelas oleh setiap pendengar, tetapi jangan terlalu keras. Seuara yang terlalu keras 

dapat memekakkan telinga. 

(4)        Kelancaran dan Kecepatan 
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Kelancaran pembacaan dapat membantu pendengar untuk menangkap bacaan 

yang jelas. Pembacaan yang terlalu cepat mengakibatkan pendengar sulit 

memahaminya bahkan menyebabkan pendengar mudah lelah. Pembacaan yang terlalu 

lambat mengakibatkan pendengar merasa tidak sabar menunggu dan jenuh. 

2.2.8 Teknik Membaca Puisi 

Ada  beberapa  teknik  membaca  puisi  yang  lazim  digunakan para pembaca 

puisi. Teknik membaca puisi itu (Soleh, 2010:1-6) antara lain 1) membaca puisi 

dengan membawa teks, 2) membaca puisi dengan teknik deklamator, 3) membaca 

puisi dengan teknik keaktoran, dan 4) membaca puisi dengan teknik dramatisasi. 

1) Membaca Puisi dengan Teknik Membawa Teks 

 Membaca puisi dengan membawa teks dan membacanya dengan mengikuti 

emosi yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Posisi yang dilakukan bisa berdiri atau 

duduk bergantung pada kebutuhan pembacanya. 

2)  Membaca Puisi dengan Teknik Deklamator 

Membaca puisi dengan teknik deklamator pada umumnya tidak membawa 

teks. Pembaca puisi dengan teknik ini disebut deklamator. Kebutuhan menghapalkan 

teks puisi oleh para deklamator bertujuan untuk penghayatan yang tepat sesuai 

motivasi dari emosi puisi. Para deklamator cenderung memiliki suara yang kuat, 

dengan kepatuhan pada tanda baca, selain gerakan-gerakan yang terarah sesuai 

dengan kebutuhan isi puisi. 
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3)  Membaca Puisi dengan Teknik Keaktoran 

Membaca puisi teknik keaktoran ini cenderung rumit. Pembaca dituntut 

mengekpresikan seluruh puisi melalui metode pemeranan. Dengan teknik keaktoran, 

ekspresi jiwa puisi tampak pada emosi pembaca. Seringkali pembaca puisi 

memainkan peran  dalam pembacaannya. Gerakan kepala, bahu, tangan, kaki, dan 

badan dimaksimalkan secara total.  Oleh karena itu, aktualisasi jiwa puisi harus 

menyatu dengan aktualisasi diri pembaca. 

Pada hakikatnya membaca puisi dengan deklamasi puisi adalah sama, yaitu 

ketika seseorang membaca puisi juga membutuhkan teknik deklamasi dalam 

membaca nya. Di antaranya, memperhatikan vokal, pelafalan, ekspresi/mimik, 

intonasi, penghayatan, serta gesture yang sesuai dengan isi puisi. 

 

2.2.9 Dramatisasi 

Dramatisasi puisi atau mendramakan puisi hakikatnya adalah mendialogkan 

puisi. Ada penggabungan dua unsur seni di dalamnya yaitu seni baca puisi dan seni 

drama (Doyin, 2008:6). Hal ini sejalan dengan pendapat Haryanto (2009:9) bahwa 

karakteristik drama adalah dialog. Dramatisasi dapat diartikan sebagai    upaya 

mendialogkan puisi. Mendialogkan puisi berbeda dengan membacakan puisi secara 

bergantian.  

Puisi yang bisa didramatisasiikan adalah jenis puisi yang mengandung unsur 

drama. Unsur drama tersebut berupa dialog. Jadi, puisi untuk dramatisasi memiliki 

unsur dramatik, berupa dialog di samping unsur naratif, berupa cerita. 
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Dramatisasi puisi memerlukan kolaborasi antar pemeran. Untuk itu, 

dramatisasi memerlukan penyutradaraan sederhana yang bertugas memberikan 

instruksi secara garis besar permainan dramatisasi puisi (Waluyo 2001:98). 

Penyutradaraan ini diperlukan untuk memberikan anasir dalam dramatisasi berupa 1) 

menginterpretasikan isi puisi, 2) mengubah puisi menjadi dialog, 3) memberikan 

instruksi garis besar permainan dramatisasi puisi. 4) mengatur dialog, akting, setting, 

dan property seperlunya. 

 

2.2.10 Latihan Dasar Teater 

Latihan dasar teater banyak ragamnya. Berbagai ragam latihan dasar teater 

Didin Widyartono, Rendra, Asul Wiyanto, Harymawan, dan R.H. Prasmandji yang 

bisa diadopsi atau diadaptasi untuk pembelajaran membaca puisi antara lain berupa 

latihan 1) olah tubuh, 2) olah napas, 3) olah vokal, 4) konsentrasi, 5) 

imaginasi/penghayatan, dan 6) ekspresi. Keenam bentuk latihan dasar teater dapat 

penulis jelaskan sebagai berikut! 

1) Olah Tubuh 

Latihan olah tubuh diperlukan untuk membuat kondisi tubuh yang lelah 

menjadi bugar. Olah tubuh ini bisa dimulai dengan : (1) gerakan kepala; menoleh 

kanan kiri, atas bawah, dan berputar, (2) senam mimik : ekspresi menangis, tertawa, 

melongo, sinis, kejam, dan lain-lain, (3) gerakan tangan: membentuk huruf S, lengan 

dibuka dan ditutup, dan lain-lain (4) gerakan kaki; diangkat ke depan,  ke kanan, ke 

kiri,  dan lain-lain. Bergantian dari kaki kanan dan kiri, (5) ditutup dengan berlari-lari 
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kecil. Senam ini dapat dikreatifitaskan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 

fasilitator, dalam hal ini guru. Setelah itu, langsung dilanjutkan olah napas. 

 

2) Olah Napas 

Dalam olah napas, dikenal pernapasan dada dan perut. Kedua jenis pernapasan 

ini harus dipadukan untuk memperoleh kualitas vokal dan penghayatan yang 

memerlukan perpaduan lagi dengan detak jantung dan imajinasi. Latihan ini dapat 

dilakukan dengan, (1) siswa diminta untuk mengambil napas kecil, kemudian 

mengeluarkannya. (2) setelah dirasa cukup, siswa diminta untuk menarik napas dan 

menyimpannya dalam dada, kemudian mengeluarkannya dengan pelan-pelan. (3) 

siswa diminta mengambil napas dengan 3 hitungan, diminta menahannya dengan 3 

hitungan, dan mengeluarkannya secara perlahan-lahan dengan hitungan 3 juga 

(melakukan pernapasan segitiga), (4) latihan berikutnya ditingkatkan menjadi 5 

hitungan, 7 hitungan, 9 hitungan, dan semampunya. (5) setelah dirasa cukup, siswa 

diminta melakukan proses nomor 2-4 dengan menyimpannya di perut. (6) siswa 

diminta mengambil napas terengah-engah berbagai posisi, misalnya terlentang atau 

berdiri. 

 

3) Olah Vokal 

Dalam olah vokal, (1) siswa diminta berbisik dengan mengucapkan beberapa 

larik puisi. (2) Setelah itu, diminta berteriak hingga artikulasi dan intonasinya tepat 

dan terdengar dalam jarak sesuai dengan ukuran proporsional. (3) Siswa kemudian 
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diminta untuk menilai satuan suara (desible) milik temannya ketika berbisik maupun 

berteriak dengan dua pilihan, yaitu sama atau berbeda desible-nya. Setiap siswa 

berpasangan dan melakukannya secara bergiliran. (4) Setelah mengetahui kapasitas 

desible temannya, setiap siswa diwajibkan untuk dapat mengetahui berapa keras, 

lantang, dan lembut suaranya agar terdengar sesuai dengan kapasitas proporsi ruang 

(jika dilakukan dalam ruangan). (5) Siswa diminta untuk mengucapkan beberapa larik 

dalam bait-bait puisi di dalam ruang dan di luar ruang. 

 Latihan olah napas dapat melibatkan kelompok silat olah pernapasan. 

Sedangkan latihan vokal dapat melibatkan kelompok paduan suara yang lebih 

memahami tentang olah vokal yang baik. Paling tidak, teknik dan materinya tidak 

menyimpang jauh dan usefull.  Kemudian, dilanjutkan latihan konsentrasi.  

 

4) Konsentrasi 

Konsentrasi  merupakan  salah  satu  latihan  dasar dalam membaca puisi. Hal 

ini akan sangat bermanfaat ketika performansi nantinya. Membacakan puisi bukan 

membaca puisi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Jadi proses 

membaca puisi dilakukan di hadapan orang lain. Untuk itulah, dibutuhkan konsentrasi 

yang tinggi untuk mengatasi segala rangsangan yang bisa mengganggu proses 

pembacaan puisi.  

Adapun langkah-langkah untuk melakukan latihan dasar konsentrasi adalah 

(1) Siswa diminta untuk menanggalkan semua aksesori yang mengikat di tubuh, 

seperti arloji, gelang, dan lainnya. Upayakan mereka juga mengendurkan ikat 
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pinggang. Jika mereka memakai sepatu, sebaiknya dilepas berikut kaos kakinya. (2) 

Semua siswa diminta untuk mencari posisi yang sangat rileks. Hal ini dilakukan agar 

aliran darah yang mengalir dari jantung berjalan sangat lancar dan membuat tubuh 

bugar. Siswa diperbolehkan untuk duduk hingga merebahkan diri. Namun siswa 

harus diingatkan agar jangan sampai tertidur karena terbawa oleh hawa. Konsentrasi 

bukan mengosongkan pikiran, tetapi memusatkan perhatian pada satu titik. (3) Siswa 

diajak untuk memejam mata agar lebih mudah melakukan konsentrasi. (4) Siswa 

diajak untuk memusatkan pikiran dengan cara mendengarkan suara-suara yang paling 

jauh. (5) Jika dirasa bahwa siswa sudah dapat memusatkan pikiran pada pikiran yang 

jauh, siswa diajak untuk mencari dan memusatkan pikiran dengan mendengarkan 

suara-suara yang jauh dengan cara mengidentifikasi bunyi dan mengakrabinya. (6) 

Setelah itu, siswa diajak untuk mencari dan memusatkan perhatian pada suara-suara 

yang dekat dengan mereka. Biarkan mereka mengidentifikasinya dan mengakrabinya. 

(7) Setelah dirasa cukup, ajaklah siswa untuk mencari, mendengarkan, dan 

memusatkan perhatian pada suara yang sangat dekat, yaitu detak jantungnya. Biarkan 

mereka berkonsentrasi pada detak jantungnya. Ajaklah mereka untuk benar-benar 

merasakan detak jantungnya mulai dari gejala berdenyut, berdenyut hingga efek yang 

ditinggalkan setelah denyut itu selesai dan menuju ke denyut selanjutnya. Biarkan 

mereka mengakrabinya. Usahakan agar aliran darah mengalir dengan lancar. Jika ada 

salah satu bagian tubuh, misalnya siku atau lutut, ditekuk, maka akan menyebabkan 

aliran darah tidak lancar dan menyebabkan kejang atau kram. Kemudian, langsung 

dilanjutkan latihan imajinasi. 
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5) Latihan Imajinasi 

Latihan imajinasi (1) memberikan kesadaran bahwa denyut jantung 

sesungguhnya memompa darah ke seluruh tubuh. (2) memberikan kesadaran bahwa 

dengan mengendalikan detak jantung yang dipadukan dengan napas mampu 

membawa pada suasana yang diinginkan. (3) mengajak siswa berkonsentrasi pada 

area kepala dengan fokus mata. Bahwa mata yang dimiliki memiliki potensi untuk 

melirik, melotot, terpejam, dan lain-lain. Siswa diajak berimajinasi tentang apa yang 

terjadi di dalam puisi yang telah dipilih. Siswa diminta agar berimajinasi terhadap 

puisi tersebut. Bagaimana gerakan bola mata yang maksimal dalam berekspresi nanti 

ketika membaca puisi. (4) setelah dirasa cukup, siswa diajak untuk berkonsentrasi 

pada mulut. Sama dengan mata, mulut juga memiliki potensi untuk bisa maksimal. 

Mulut bisa untuk melongo, menguap, tertutup, dan lain-lain. Siswa diajak 

berimajinasi tentang apa yang terjadi di dalam puisi yang telah dipilih. Siswa diminta 

agar berimajinasi terhadap puisi tersebut. Bagaimana gerakan bibir yang maksimal 

dalam berekspresi nanti ketika membaca puisi. Bibir memiliki potensi yang maksimal 

jika diolah dengan baik. (5) setelah dirasa cukup, siswa diajak untuk memadukannya 

dengan gerak wajah atau mimik. Siswa diminta berkonsentrasi pada bentuk mimik. 

Siswa diminta agar berimajinasi terhadap puisi tersebut. Bagaimana bentuk mimik 

yang maksimal dalam berekspresi nanti ketika membaca puisi. Mimik memiliki 

potensi yang maksimal jika diolah dengan baik. (6) setelah dirasa cukup, siswa diajak 

untuk memadukannya dengan gerak kepala. Siswa diminta berkonsentrasi pada 

gerakan kepala. Siswa diminta agar berimajinasi terhadap puisi tersebut. Bagaimana 
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gerakan kepala yang maksimal dalam berekspresi nanti ketika membaca puisi. Kepala 

memiliki potensi yang maksimal jika diolah dengan baik. (7) siswa kembali diminta 

untuk berkonsentrasi pada bagian tengah dari tubuh, khususnya bagian atas punggung 

atau pundak. Bagaimana gerakan punggung yang maksimal dalam berekspresi nanti 

ketika membaca puisi. Punggung memiliki potensi yang maksimal jika diolah dengan 

baik. (8) siswa diajak berkonsentrasi dan berimajinasi pada bagian tangan. Siswa 

diminta untuk tetap berimajinasi pada puisi yang telah dipilih. Bagaimana gerakan 

punggung yang maksimal dalam berekspresi nanti ketika membaca puisi. Tangan 

memiliki potensi yang maksimal jika diolah dengan baik. Setelah itu, langsung 

dilanjutkan dengan latihan ekpsresi. 

 

6) Latihan Ekspresi 

Setelah   latihan   imaginasi   dirasa   cukup,   (1)  siswa   diminta   untuk 

membayangkan jika seandainya mereka benar-benar menyaksikan peristiwa tersebut 

bahkan mengalaminya sendiri. (2) Upayakan agar mereka bisa “lepas” dalam 

menghayati. Biarkan mereka menangis bahkan tertawa. Usahakan agar tidak 

mengeluarkan kata-kata terlebih dulu. (3) Biarkan siswa larut dan 

mengekspresikannya dengan larik-larik dalam puisi yang diingat. (4) Jika siswa sudah 

lepas, minta mereka perlahan-lahan mengendalikan ekspresi itu. (5) Jika siswa sudah 

bisa mengendalikan, siswa diminta untuk mengambil nafas pelan-pelan kemudian 

mengeluarkannya. Lakukan secukupnya. (6) Jika siswa dalam kondisi yang tenang, 

siswa diminta untuk menggerakkan jari-jemari tangan dengan pelan-pelan dan 
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merasakannya dari kondisi sebelum digerakkan, bergerak, hingga sudah digerakkan. 

Siswa diminta untuk merasakan angin yang melewati tangan. (7) Lakukan proses 

yang sama dengan jari-jemari kaki. (8) Setelah dirasa cukup, semua siswa diminta 

untuk membuka mata perlahan-lahan dan menyadari bahwa tubuhnya masih terdapat 

di tempat yang menjadi latihan tadi, misalnya aula, tempat parkir, kelas, lapangan, 

dan lain-lain. (9) Untuk ikut mengekspresikan semua kepenatan yang ada dalam jiwa, 

dalam hitungan ketiga, semua siswa diminta untuk mengambil napas dan 

mengeluarkannya dengan teriakan “hah....” 

Setelah melakukan teknik latihan di atas, semua siswa diminta untuk 

membacakan puisi di depan siswa yang lain. Beberapa catatan yang perlu diingat 

adalah: (1) Membaca puisi berbeda dengan membacakan puisi. Membacakan puisi 

dilakukan untuk orang lain. Jadi, makna yang terdapat dalam bentuk puisi 

disampaikan semaksimal mungkin agar isi puisi bisa “sampai” di penonton. (2) 

Seseorang yang membacakan puisi harus benar-benar memahami makna yang 

terkandung dalam puisi tersebut atau dengan istilah menemukan nyawa puisi. Jika 

ada orang yang membacakan puisi tanpa memahami makna puisi tersebut, maka tidak 

ada bedanya dengan orang gila yang sedang kesumat. (3) Penghayatan dan ekspresi 

harus total, namun emosi tetap terkontrol. Jika ekspresinya dilepas begitu saja, maka 

emosi tidak terkontrol dan proses pembacaan puisi akan terganggu karena pembaca 

puisi asyik dengan emosinya sendiri. Akibatnya isi puisi tidak sampai pada penonton. 

(4) Intonasi dan artikulasi dalam membacakan puisi harus dilatih lebih intensif. 

Karena dua hal inilah yang menjadi faktor utama dalam mengantarkan kata-kata 
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untuk menyampaikan makna dari penyair menuju ke penonton melalui transkata dari 

pembaca puisi. (5) Dalam membacakan puisi, dapat memakai metode ATM  (Amati, 

Tiru, dan  Modifikasi).  Namun pada akhirnya nanti, setiap siswa harus memiliki 

karakteristik sendiri dalam membacakan puisi, atau lazim dikenal dengan istilah be 

your self. 

 

2.2.11 Tujuan  Pembelajaran Membaca Puisi 

Pembelajaran membaca puisi di SMA dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, 

penalaran, dan daya imaginasi, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan 

lingkungan hidup seperti yang diungkapkan. Pradopo (2009) bahwa puisi adalah 

ekspresi kreatif. Oleh karena itu, membaca puisi hakikatnya mengekpresikan pikiran 

dan perasaan penulisnya sesuai dengan interpretasi, vokal, dan penampilan. 

Untuk bisa tampil membaca puisi dengan baik dan berhasil, Sutjahjono R 

(dalam Haryono, 2009:36) diperlukan tiga unsur pokok yaitu 1) sikap physic, 2) 

teknik ucapan, dan 3) cara penyampaian. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut! 

Pertama,  sikap  physic.  Dasar  dari  sikap  ini  adalah  rileks  dan   pemusatan 

pikiran. Rileks di sini bukan berarti seenaknya melainkan dituntut disiplin akan gerak 

yang yakin dan bertujuan sesuai dengan sajak yang dibacakan. Kedua, teknik ucapan. 

Teknik ini mencakup volume, ritme, intonasi, diksi, artikulasi, cepat lambat dan 

sebagainya. Dan, ketiga, cara penyampaian. Penyampaian atau penafsiran benar 
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sesuai tujuan yang dimaksud dari isi sajak. Ketiga hal itu tidak datang begitu saja bagi 

para pembaca puisi tetapi harus melalui proses latihan secara intensif. Tanpa latihan, 

pembaca puisi mustahil akan bisa membaca puisi dengan baik. Itulah tiga hal yang 

perlu diperhatikan oleh pembaca puisi agar bisa membaca puisi dengan baik, 

membaca puisi yang benar-benar bisa dinikmati oleh audien.  

 

2.2.12 Hakikat Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran 

(Wiranataputra 2001:3). Jadi, aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan 

bertujuan yang tertata secara sistematis. 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain (Joyce 2009:5). 

Menurut Dahlan (1990:21), model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu 

rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi 

pengajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran 

ataupun setting lainnya. 

Model pembelajaran bersifat khusus hanya untuk kompetensi dasar tertentu. 
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Berbeda dengan strategi pembelajaran bersifat umum bahkan bisa untuk berbagai 

mata pelajaran. Menurut Karli dan Nur (2005:9) model pembelajaran mempunyai 

empat ciri, yaitu 1) rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya, 2) tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai, 3) tingkah laku 

pengajar yang diperlukan agar metode tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, 

4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 

Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Joyce 

dan Weil (1986:97) mejelaskan bahwa setiap model pembelajaran memiliki unsur-

unsur 1) sintakmatik, 2) sistem sosial, 3) prinsip reaksi, 4) sistem pendukung, dan 5) 

dampak instruksional dan penggiring.  

Sintakmatik merupakan tahap-tahap kegiatan dari model itu. Sistem sosial, 

yaitu situasi atau suasana, dan norma-norma yang berlaku dalam model tersebut. 

Prinsip reaksi, yaitu pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru 

melihat dan memperlakukan para pelajar, termasuk bagai-mana seharusnya pengajar 

memberikan rerspon terhadap mereka. Prinsip ini memberi petunjuk bagaimana 

seharusnya para pengajar menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap 

model. Sistem pendukung merupakan segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan 

untuk mnelaksanakan model trersebut. Dampak instruksional dan pengiring adalah 

hasil belajar yang dicapai langsung  dengan  cara  mengarahkan peserta didik pada 

tujuan yang diharapkan, sedangkan dampak pengiring, yaitu hasil belajar lainnya 

yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya suasana 
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belajar yang dialami langsung oleh peserta didik yang pengarahan langsung dari 

pengajar. 

Model-model pembelajaran dikembangkan utamanya berpijak dari adanya 

perbedaan berkaitan dengan berbagai karakteristik siswa. Karakteristik siswa yang 

harus diperhatikan dalam pembelajaran terkait berbagai aspek. Berbagai aspek itu 

antara lain aspek 1) jasmani atau fisik, 2) intelektual, 3) emosi, 4) sosial, 5) bahasa, 6) 

bakat khusus, dan 7) nilai, moral, dan sikap. Kepribadian, kebiasaan-kebiasaan, 

modalitas belajar yang bervariasi antara individu satu dengan yang lain, maka model 

pembelajaran guru juga harus selayaknya tidak terpaku hanya pada model tertentu, 

akan tetapi harus bervariasi. 

Di samping didasari pertimbangan keragaman siswa, pengembangan berbagai 

model pembelajaran juga dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa, agar mereka tidak jenuh dengan proses belajar yang sedang 

berlangsung. Itulah sebabnya di dalam menentukan model pembelajaran yang akan 

dikembangkan, guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang siswa-siswanya, 

keragaman kemampuan, motivasi, minat dan karakteristik pribadi lainnya.  

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya 

rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi 

dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami 

pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

Sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas bersama bahwa ukuran keberhasilan 
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mengajar guru utamanya adalah terletak pada terjadi tidaknya peningkatan hasil 

belajar siswa. Karena itu, melalui pemilihan model pembelajaran yang tepat guru 

dapat memilih atau menyesuaikan jenis pendekatan dan metode pembelajaran dengan 

karakteristik materi pelajaran yang disajikan.  

Hal penting yang harus selalu diingat bahwa tidak ada satu strategi 

pembelajaran yang paling ampuh untuk segala situasi. Oleh sebab itu, guru dituntut 

untuk memiliki pemahaman yang komprehensip serta mampu mengambil keputusan 

yang rasional kapan waktu yang tepat untuk menerapkan salah satu atau beberapa 

strategi secara efektif. Kecermatan guru di dalam menentukan model pembelajaran 

menjadi semakin penting, karena pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks 

yang di dalamnya melibatkan berbagai unsur yang dinamis. 

Dalam pemanfaatan model yang telah ada, Joyce dan Weil (2009:87) telah 

menyajikan berbagai model pembelajaran yang telah dikembangkan dan dites 

keterpakaiannya oleh para pakar kependidikan. Walaupun judul buku yang memuat 

tentang model-model tersebut adalah Models of Teaching, tetapi isinya secara 

mendasar bukan semata-mata menyangkut kegiatan guru mengajar, akan tetapi lebih 

menitik beratkan pada aktivitas belajar siswa. Sebagaimana ditegaskan Joyce dan 

Weil, hakikat mengajar atau teaching adalah membantu siswa memperoleh informasi, 

ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan 

cara-cara belajar.  
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Dalam kenyataan sesungguhnya, hasil akhir atau hasil jangka panjang dari 

proses pembelajaran ialah ... the student's increased capabilities to learn more easily 

and effectively in the future, yaitu kemampuan siswa yang tinggi untuk dapat belajar 

lebih mudah dan lebih efektif di masa yang akan datang (Joyce dan Weil 2009:1). 

Karena itu, proses pembelajaran tidak hanya memiliki makna deskriptif dan kekinian, 

akan tetapi juga bermakna prospektif dan berorientasi masa depan.  

Dari hasil kajian terhadap berbagai model pembelajaran yang secara khusus telah 

dikembangkan dan dites oleh para pakar kependidikan di bidang itu, Joyce dan Weil 

(2009:31) mengelompokkan model-model tersebut ke dalam empat kategori, yakni 

(1) kelompok model pemrosesan informasi (the information processing family), (2) 

kelompok model personal (the personal family), (3) kelompok model sosial (the 

social family), dan (4) kelompok model sistem perilaku (the behavioral system 

family). 

2.2.13 Model Draladater 

Model Draladater (Dramatisasi Latihan Dasar Teater) hakikatnya  

merupakan bentuk model pembelajaran dengan mengintegrasikan dramatisasi dan 

latihan dasar teater ke dalam pembelajaran membaca puisi. Model Draladater ini 

didesain dengan  berdasarkan pada 1) Prinsip-prinsip pembelajaran  membaca  puisi  

sesuai hasil  analisis  kebutuhan  guru dan siswa, 2) Data  empiris  dalam 

pembelajaran membaca puisi, 3) Strategi pembelajaran sastra yang sudah ada yaitu 

Strategi Stratta. 
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2.2.14 Komponen Model Draladater 

Komponen Model Draladater yang meliputi (1) tujuan dan asumsi, (2) 

sintakmatik, (3) sistem sosial, (4) prinsip pengelolaan / reaksi,  (5) sistem pendukung, 

dan (6) dampak instruksional serta dampak pengiring atau nilai sertaan.   

Sudah menjadi naluri, seseorang itu secara psikis akan mau serta akan lebih 

berani melakukan sesuatu manakala 1) seseorang itu melakukan sesuatu secara 

bersama-sama, berkolaborasi, 2) seseorang itu memiliki kompetensi terhadap sesuatu 

yang akan dilakukan. Kedua hal tersebut menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi 

untuk mau berbuat atau melakukan sesuatu. Demikian juga dalam pembelajaran 

membaca puisi, siswa mengalami kecemasan untuk maju membacakan puisi 

disebabkan 1) adanya kecemasan; 2) kurang dimimikinya bekal kompetensi membaca 

puisi. Oleh karena itu, pengintegrasian dramatisasi dan latihan dasar teater perlu 

dalam pembelajaran membaca puisi. 

Pertama pengintegrasian dramatisasi ke dalam pembelajaran membaca puisi. 

Pengintegrasian ini bertujuan untuk mengatasi siswa yang mengalami kecemasan, 

demam panggung, malu, minder, dan kurang percaya diri. Dalam pembelajaran, 

kecemasan bisa menjadi faktor yang menghalangi pembelajaran dan karenanya 

kecemasan patut mendapatkan perhatian.  

Kedua pengintegrasian latihan dasar teater ke dalam pembelajaran membaca 

puisi. Pengintegrasian ini bertujuan untuk membekali siswa dengan olah fisik, olah 

napas, olah vokal, konsentrasi, imaginasi, dan ekspresi agar siswa lebih terampil 
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membaca puisi. Dengan melakukan latihan dasar teater secara intensif, siswa akan 

memiliki kompetensi membaca puisi dengan baik. Bagan berikut akan memperjelas 

alur pengembangan model Draladater dalam pembelajaran membaca puisi siswa 

SMA. 

 

2.2.15 Pengertian Media Audiovisual dalam Pembelajaran  

Secara  etimologi “kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, 

maksudnya sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu” (Salahudin,1986: 3)  

Sejalan dengan pendapat di atas, AECT (Association For Education 

Communication Technology) dalam Arsyad mendefinisikan bahwa “ media adalah 

segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan informasi” 

(Arsyad,2002:11). “Audiovisual adalah media instruksional modern yang sesuai 

dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi), meliputi 

media yang dapat dilihat dan didengar” (Rohani, 1997: 97-98).  

Media audiovisual merupakan media perantara atau penggunaan materi dan 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi 

yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap. 
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2.2.16 Bentuk-bentuk Media Audiovisual 

Media memiliki bentuk yang bervariasi sebagaimana dikemukakan oleh tokoh 

pendidikan, baik dari segi penggunaan, sifat bendanya, pengalaman belajar siswa, dan 

daya jangkauannya, maupun dilihat dari segi bentuk dan jenisnya. Dalam 

pembahasan ini akan dipaparkan sebagian dari bentuk media audiovisual yang dapat 

diklasifikasikan menjadi delapan kelas yaitu: 

1. Media audiovisual gerak contoh, televisi, video tape, film dan media audio 

pada umumnaya seperti kaset program, piringan, dan sebagainya. 

2. Media audiovisual diam contoh, filmastip bersuara, slide bersuara, komik 

dengan suara. 

3. Media audio semi gerak contoh, telewriter, mose, dan media board. 

4. Media visual gerak contoh, film bisu 

5. Media visual diam contoh microfon, gambar, dan grafis, peta globe, bagan, 

dan sebagainya 

6. Media seni gerak 

7. Media audio contoh, radio, telepon, tape, disk dan sebagainya 

8. Media cetak contoh, televisi (Soedjarwono, 1997: 175). 

Hal tersebut di atas merupakan gambaran media sebagai sumber belajar, 

memberikan suatu alternatif dalam memilih dan mengguanakan media pengajar 

sesuai dengan karakteristik siswa. Media sebagai alat bantu mengajar diakui sebagai 

alat bantu auditif, visual dan audiovisual. Ketiga jenis sumber belajar ini tidak 
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sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan rumusan tujuan instruksional. 

 

2.3 Penerapan Model Draladater Berbantuan Media Audiovisual dalam 

Pembelajaran Membaca Indah Puisi 

Pelaksanaan pembelajaran membaca indah puisi dengan model Draladater 

berbantuan media audiovisual ini merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang 

untuk membuat siswa lebih memiliki rasa percaya diri  dan termotivasi untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam membaca indah puisi. Pada dasarnya kegiatan 

pembelajaran dibagi menjadi empat langkah. Langkah-langkah pembelajaran tersebut 

sebagai berikut : 

 

1. Orientasi 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan orientasi untuk mengkomunikasikan dan 

menyepakati tugas dan langkah pembelajaran. Guru mengemukakan tujuan, materi, 

waktu, langkah, hasil akhir yang diharapkan dari siwa serta penilaian yang 

diterapkan. Siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Dengan 

negosiasi tersebut, diharapkan akan terjadi kesepakatan antara guru dan siswa. 

 

2. Eksplorasi 

Pada tahap ini, siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah atau konsep yang 

akan dikaji. Eksplorasi dilakukan dengan siswa melihat tayanan video berbagai 
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variasi cara pembacaan puisi. Dari mengamati berbagai pembacaan puisi tersebut 

siswa akan mendapatkan banyak konsep membaca puisi. Kalau siswa sudah 

mempunyai banyak konsep, maka siswa akan mampu berkreasi melakukan membaca 

puisi. Pada tahap ini pula, siswa melakukan tanya jawab dengan guru  terkait 

pemodelan membaca puisi. Dengan Tanya jawab tersebut akan memperjelas konsep 

membaca puisi. Dengan adanya banyak konsep maka siswa akan lebih 

mengembangkan kreativitasnya dalam membaca puisi. 

 

3. Interpretasi 

Dalam tahap interpretasi, hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan 

diskusi kelompok. Pada tahap ini siswa membentuk kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri atas 4-5 siswa. Dalam kegiatan kelompok ini guru menyediakan 

beberapa puisi berbagai angkatan. Dari berbagai puisi tersebut siswa memilih dua 

puisi. Puisi pertama yaitu puisi yang udah menjadi pilihan kelompok yang digunakan 

untuk dramatisasi sedangkan puisikedua yaitu puisi yang digunakan untuk pembacaan 

puisi secara individu. Setelah memilih puisi, masing-masing kelompok 

mendiskusikan puisi yang akan ditampilkan untuk dramatisasi. Hal-hal yang harus 

didiskusikan diantaranya; (1)membaca puisi untuk memahami makna, (2)member 

penanda jeda, (3) mengubah puisi menjadi dialog (khusus untuk puisi yang diunakan 

untuk dramatisasi). Siswa tidak akan bisa membaca puisi dengan baik jika ia tidak 
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biasa memahami makna puisi dengan baik. Pada tahap ini, siswa diharapkan mampu 

melakukan hal-hal tersebut dengan baik, termasuk mengubah puisi menjadi dialog. 

 

4. Rekreasi 

Pada tahap rekreasi ini, siswa ditugaskan untuk menyiapkan sebuah konsep 

pementasan dramatisasi puisi. Dalam kegiatan inilah konsep ladater dilakukan. Guru 

dan siswa kemudian melakukan kegiatan latihan dasar teater untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam membaca puisi. Kegiatan yang dilakukan diantaranya : (1) 

oalah tubuh, (2) olah napas, (3) olah vokal, (4) konsentrasi, (5) latihan imajinasi, (6) 

ekspresi atau penjiwaan. Jika waktu yang tersedia dalam pembeljaran tidak cukup 

kegiatan latihan dasar teater ini dilakukan siswa diluar kelas. Siswa juga berlatih 

untuk mempersiapkan unjuk performasi. Siswa mengaplikasikan hasil penjelajahan 

pada tahap eksplorasi beserta hasil latihan dasar tetaer untuk melakukan latihan 

pementasan dramatisasi dan baca puisi. 

Setelah proses latihan selesai, siswa melakukan unjuk performasi berupa 

dramatisasi puisi dan pembacaan puisi. Dalam tahap ini, kreativitas siswa dapat 

dimaksimalkan untuk menentukan konsep pembacaan puisi sehingga pementasan 

dramatisasi puisi secara kelompok dan pembacaan puisi secara individu dapat 

dilakukan secara maksimal. 
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5. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir pembeljaran. 

Selama proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap dan 

kemampuan berpikir siswa. Evaluasi pada akhir pembelajran adalah evaluasi terhadap 

produk kreatif yang dilakukan siswa, yaitu unjuk performasi dramatisasi dan 

pembacaan puisi. Penilaian pada akhir pembelajaran ini tidak hanya dilakukan oleh 

guru saja melainkan dilakukan oleh siswa juga. Criteria penilaian dapat disepkati 

bersama pada waktu orientasi. 

Pada dasarnya untuk menjadi kreatif, seseorang harus bekerja keras, berdedikasi 

tinggi, antusias, serta memiliki rasa percaya diri (Erwin Segal, dalam Black, 2003). 

Dalam konteks pembeljaran kreativitas dapat ditumbuhkan dengan menciptakan 

suasana kelas yang memungkinkan guru dan siswa merasa bebas mengkaji dan 

mengeksplorasi topik-topik penting kurikulum. Guru mengajukan pertanyaan yang 

membuat siswa berpikir keras, kemudian mengejar pendapat siswa tentang ide-ide 

besar dari berbagai perspektif. Guru juga mendorong siswa untuk 

menunjukkan/mendemonstrasikan pemahamannya tentang topk-topik penting dalam 

kurikulum menurut caranya sendiri (Black,2003). 

Dengan menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual ini 

diharapkan siswa mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan menghasilkan unju 

performasi berupa dramatisasi dan pembacaan puisi. Saat proses pembelajaran ini, 
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diharapkan siswa antusias dan merasa termotivasi karena pembelajaran menggunakan 

model ini menyenangkan dan tidak membosankan. 

  

2.4 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran sastra khususnya seni membaca puisi berkaiatan dengan kegiatan 

menangkap pikiran yang terkandung dalam puisi dan perasaan penyair yang terdapat 

dalam puisi. Untuk itu, harus menguasai unsur-unsur yang dimiliki puisi maupun 

unsur-unsur dalam membaca puisi, yaitu berupa penghayatan, vokal, dan penampilan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pembelajaran membaca puisi di sekolah  masih 

jauh dari harapan. Pada umumnya siswa masih belum bisa membaca puisi dengan 

benar.  

Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain; (1) metode guru yang 

sesuai dalam pembelajaran sehingga menyebabkan siswa kurang dapat melakukan 

penghayatan dalam membaca puisi, (2) teknik vokal yang tidak tepat dan kurang 

sesuai dengan suasana dalam puisi, (3) penampilan yang kurang maksimal karena 

guru hanya menyajikan teori, siswa cenderung bosan dan kurang dimotivasi untuk 

praktik dalam membacakan puisi sehingga tidak dapat dinilai dan diatasi 

kekurangannya, (4) kurangnya rasa percaya diri dari siswa sehingga mereka merasa 

kurang mampu untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam membaca puisi. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan 

model draladater berbantuan media audiovisual. Guru memutarkan tayangan video 
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variasi pembacaan puisi dan membagikan puisi berbagai angkatan. Kemudian siswa 

membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Tiap kelompok memilih satu puisi 

untuk dijadikan puisi untuk dramatisasi dan masing-masing individu memilih salah 

satu puisi juga yang nantinya digunakan dalam pembacaan puisi. Setelah itu, siswa 

melakukan kegiatan diskusi makna puisi, baris pembacaan, penjedaan, dan mengubah 

puisi menjadi dialog. Latihan dasar teater dilakukan setelah siswa memahami dan 

mendiskusikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membaca puisi. 

Latihan dasar teater  yang meliputi olah vokal, olah tubuh, ekspresi, penghayatan, dan 

latihan konsentrasi, pada awalnya dilakukan secara bersama-sama yang dipandu oleh 

guru di dalam kelas. Namun, karena keterbatasan waktu maka kegiatan ini dilakukan 

di luar jam pelajaran yang dilakukan dalam kelompok masing-masing dan dipandu 

oleh guru. 

Setelah siswa menentukan konsep dan latihan, siswa melakukan kegiatan unjuk 

kerja performansi yaitu penampilan mendramatisasikan puisi yang dilakukan secra 

kelompok dan pembacaan puisi yang dilakukan secara individu. Kegiatan penilaian 

atau evaluasi dilakukan bersama oleh guru dan siswa. Kegiatan penilaian ini 

melibatkan siswa agar siswa memiliki rasa apresiasi terhadap penampilan yang 

dilakukan oleh teman sehingga siswa dapat langsung mengetahui kekurangan dan 

dapat memperbaiki pada kesempatan berikutnya. 
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Dengan menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual ini 

diharapkan siswa mampu meningkatkan kreativitasnya dalam membaca puisi siswa 

kelas X SMA Negeri 2 Rembang. 

 

2.5 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini 

yaitu keterampilan membaca indah puisi dan tingkah laku siswa kelas X SMA Negeri 

2 Rembang meningkat jika dalam proses pembelajarannya menggunakan model 

Draladater berbantuan media audiovisual. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Desain dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memeperbaiki 

atau meningkatkan kondisi pembelajaran di kelas secara profesional (Suyanto 

dalam Subyantoro 2008:6). Dengan penelitian tindakan kelas diharapkan proses 

pembelajaran dapat lebih baik dan dapat memeperbaiki kekurangan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini menggunakan dua tindakan, yakni tindakan siklus I dan 

tindakan siklus II. Dari kedua tindakan tersebut, masing-masing tindakan terdiri 

atas empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. 

Perencanaan merupakan rencana atau rancangan yang tersususn dengan baik 

dan fleksibel untuk dapat diadaptasikan. Tindakan adalah suatu yang dilakukan 

secara sadar dan terkendali yang terlaksana selama praktik pembelajaran. 

Tindakan di sini adalah melakukan perbaikan dan peningkatan peterampilan 

membaca puisi. 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap dampak dari tindakan 

yang dilakukan oleh siswa selama pembeljaran berlangsung. Baik itu kekurangan 

maupun kemajuan yang dialami oleh siswa. 
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Refleksi merupakan kegiatan mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan 

atas hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Refleksi digunakan sebagai bahan 

perenungan terhadap tindakan yang dilakukan agar dapat diperbaiki pada proses 

pembelajaran berikutnya. 

Untuk memperjelas prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, berikut 

disajikan bentuk bagan kedua siklus. 

               SIKLUS I            SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 1. Desain penelitian tindakan kelas 

Prosedur tindakan pada siklus I 

a. Perencanaan  
Pada tindakan siklus I dipersiapkan proses pembelajaran membaca puisi 

dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan 

penelitian tindakan kelas yang berisi rancangan tindakan kelas. Guru 

mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan, yaitu video dramatisasi 

puisi dan video beberapa model membaca puisi. Guru juga mempersiapkan teks 

puisi berbagai angkatan dan alat pengumpul data nontes yang berupa lembar 

observasi, lembar wawancara, dan lembar catatan harian siswa dan guru. Guru 

   REFLEKSI    REFLEKSI 

    OBSERVASI 

TINDAKAN 

    OBSERVASI 

TINDAKAN 

PERENCANAAN PERENCANAAN 
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juga menyusun rancangan evaluasi pembelajaran. 

 

b. Tindakan 
Pada tahap tindakan ini dilaksanakan tindakan yang sesuai dengan rencana 

yang telah disusun. Pada proses pembelajaran membaca puisi siswa diberi 

penjelasan mengenai masalah atau konsep yang akan dikaji. Pada tahap ini, siswa 

melihat tayanan video berbagai variasi cara pembacaan puisi. Dari mengamati 

berbagai pembacaan puisi tersebut siswa akan mendapatkan banyak konsep 

membaca puisi. Kalau siswa sudah mempunyai banyak konsep, maka siswa akan 

mampu berkreasi melakukan membaca puisi. Pada tahap ini pula, siswa 

melakukan tanya jawab dengan guru  terkait pemodelan membaca puisi. Tanya 

jawab tersebut akan memperjelas konsep membaca puisi. Dengan adanya banyak 

konsep maka siswa akan lebih mengembangkan kreativitasnya dalam membaca 

puisi. 

Pada kegiatan ini, siswa juga melakukan diskusi kelompok. Siswa membentuk 

kelompok masing-masing terdiri atas 4-5 siswa. Dalam kegiatan kelompok ini 

guru menyediakan beberapa puisi berbagai angkatan. Dari berbagai puisi tersebut 

siswa memilih dua puisi. Puisi pertama yaitu puisi yang sudah menjadi pilihan 

kelompok yang akan digunakan untuk dramatisasi sedangkan puisi kedua yaitu 

puisi yang digunakan untuk pembacaan puisi secara individu. Setelah memilih 

puisi, masing-masing kelompok mendiskusikan puisi yang akan ditampilkan 

untuk dramatisasi. Hal-hal yang harus didiskusikan di antaranya; (1) membaca 

puisi untuk memahami makna, (2) memberi penanda jeda, (3) mengubah puisi 

menjadi dialog (khusus untuk puisi yang digunakan untuk dramatisasi). Siswa 
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juga  ditugaskan untuk menyiapkan sebuah konsep pementasan dramatisasi puisi. 

Dalam kegiatan inilah konsep ladater dilakukan. Guru dan siswa kemudian 

melakukan kegiatan latihan dasar teater untuk meningkatkan kompetensi siswa 

dalam membaca puisi. Kegiatan yang dilakukan di antaranya : (1) olah tubuh, (2) 

olah napas, (3) olah vokal, (4) konsentrasi, (5) latihan imajinasi, (6) ekspresi atau 

penjiwaan. Jika waktu yang tersedia dalam pembelajaran tidak cukup kegiatan 

latihan dasar teater ini dilakukan siswa di luar kelas. Siswa juga berlatih untuk 

mempersiapkan unjuk performasi. Setelah proses latihan selesai, siswa melakukan 

unjuk performasi berupa dramatisasi puisi dan pembacaan puisi secara individu 

terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. 

 

c. Observasi 

Observasi terhadap semua tindakan dilakukan dengan seksama. Dalam proses 

pengamatan dicatat hal-hal yang memungkinkan penemuan selama tindakan 

berlangsung. Aspek yang diamati adalah respon siswa dan keaktifan siswa saat 

mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, suasana kelas sebelum pembacaan 

puisi serta tingkah laku siswa saat membacakan puisi maupun saat pembacaan 

puisi. 

Observasi terhadap tindakan selama proses pembelajaran berlangsung 

bertujuan agar perkembangan siswa selama pembelajaran dapat dipantau. 

 

d. Refleksi 

Pada akhir siklus dilakukan evaluasi mengenai tindakan yang sudah 



62 
 

 
 

dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang dapat dijadikan catatan 

adalah seberapa besar peningkatan keterampilan siswa dalam membacakan puisi 

setelah diterapkan model draladater berbantuan media audiovisual, kesulitan apa 

yang dialami siswa dalam membaca puisi maupun dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dan bagaimana mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

pembacaan puisi. 

Refleksi yang dapat dilakukan yaitu : 

1. Deskripsi tindakan siswa selama mengikuti proses pembelajaran  

2. Deskripsi tindakan guru selama proses pembelajaran 

3. Deskripsi hasil pengamatan selama proses pembelajaran. 

 

Proses tindakan pada siklus II 

a. Perencanaan 

Pada perencanaan siklus II dipersiapkan proses pembelajaran membaca 

puisi dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

penelitian tindakan kelas yang berisi rancangan tindakan kelas dengan sedikit 

perubahan dari siklus I, yaitu pada siklus II sebelum siswa membaca puisi yang 

sudah tersedia, siswa disajiakan video pembacan puisi lagi dan melakukan latihan 

sebentar membaca puisi. 

 

 

b. Tindakan 

Pada tahap tindakan pada siklus II dilaksanakan tindakan yang sesuai 
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dengan rencana yang telah disusun namun sedikit berbeda dengan siklus I. 

Sebelum pembelajaran siswa diingatkan terlebih dahulu tentang konsep membaca 

puisi yang baik dan benar. Siswa diputarkan video pembacaan puisi lagi untuk 

mengingatkan variasi model pembacaan puisi. Setelah itu, siswa berlatih 

membaca puisi sebentar secara individu. Kemudian masing-masing siswa 

membacakan puisi secara individu di muka kelas. Sedangkan siswa lain dan guru 

memberikan penilaian dan evaluasi. Sebelum melakukan penilan guru dan siswa 

membahas tentang pedoman penilaian yang sudah dibuat oleh guru. 

 

c. Observasi 

Observasi terhadap emua tindakan dilakukan dengan seksama. Dalam 

proses pengamatan dicatat hal-hal yang memungkinkan penemuan selama 

tindakan berlangsung. Aspek yang diamati adalah respon siswa dan keaktivan 

siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, suasana kelas sebelum 

pembacaan puisi serta tingkah laku siswa saat membacakan puisi maupun saat 

pembacaan puisi. 

Observasi terhadap tindakan selam proses pembelajaran berlangsung 

bertujuan agar perkembangan siswa selama pembelajaran dapat dipantau. 

d. Refleksi 

Pada akhir siklus II dilakukan evaluasi tindakan yang sudah dilakukan 

dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang dapat dijadikan catatn adalah seberapa 

besar peningkatan keterampilan siswa dalam membacakan puisi setelah 

diterapkan model draladater berbantuan media audiovisual, kesulitan apa yang 
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dialami siswa dalam membaca puisi maupun dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dan bagaiman mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

pembacaan puisi. 

Refleksi yang dapat dilakukan yaitu: 

a. Deskripsi tindakan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

b. Deskripsi tindakan guru selama proses pembelajaran 

c. Deskripsi hasil pengamatan selama proses pembelajaran. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Rembang. 

Peneliti mengambil penelitian siswa kelas X karena keterampilan siswa dalam 

membaca puisi masih rendah. Melihat kenyataan tersebut peneliti mengambil 

subjek penelitian siswa kelas X-B SMA Negeri 2 Rembang. 

Siswa kelas X SMA Negeri 2 Rembang berjumlah 40 siswa. Alasan 

dipilihnya kelas X-B sebagai subjek penelitian karena : 

1. Pemahaman maupun penghayatan siswa dalam membaca puisi masih 

rendah 

2. Minat siswa kurang dalam seni membaca puisi dan merasa enggan untuk 

mengasah kemampuan bersastranya khususnya membaca puisi. 

3. Siswa kurang bisa praktik membaca puisi di muka kelas karena kurangnya 

rasa percaya diri sehingga keinginan siswa untuk mengembangkan 

kemampuannya menjadi berkurang. Hal tersebut dikarenakan guru lebih 
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mengutamakan pencapaian nilai untuk nilai ujian siswa dibandingkan 

ketercapaian keterampilan kemampuan siswa. 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan menjadi perhatian, 

yaitu Variabel Terikat atau Dependent Variabel dan Variabel bebas atau 

Independent Variabel. 

a. Variabel Terikat (Variabel Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi) 

Variabel terikat merupakan variabel yang merupakan akibat atau variabel 

yang terpengaruh. Variabel terikat penelitian ini  adalah keterampilan membaca 

indah puisi. Keterampilan membaca puisi dengan menggunakan model draladater 

sebelum membaca puisi akan membuat siswa lebih bisa menghayati puisi yang 

akan dibaca. Penghayatan selama membaca akan tepat, vokal selama pembacaan 

akan lancar, dan penampilan dalam membacakan puisi akan baik. Siswa harus 

mampu menguasai ketiga unsur dalam membaca puisi. Unsur-unsur tersebut 

merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi agar 

pembacaan puisi dapat dilakukan dengan hasil yang maksimal. 

b. Variabel Bebas (Variabel Model Draladater dan Media Audiovisual) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah model draladater berbantuan media audiovisual. Model 

draladater ini adalah salah satu model yang digunakan untuk mengatasi masalh 

kecemasan siswa  yaitu agar siswa memiliki rasa percaya diri dan meningkatkan 

sekaligus memudahkan siswa dalam membaca puisi karena sebelum membacakan 

puisi siswa melakukan baris pembacaan, penjedaan, mencari suasana dalam puisi 
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dan latihan penghayatan. Selain itu, siswa juga melaksanakn kegiatan latihan 

dasar teater untuk meningkatkan konsentrasi dan mel;atih vokal, penghayatan, dan 

ekspresi. Untuk media audiovisual tersebut berfungsi sebagai pemodelan agar 

siswa mempunyai gambaran dan konsep tentang variasi model membaca puisi dan 

video dramatisasi. 

Sistem pembelajarannya dengan model draladater berbantuan media 

audiovisual ini yaitu dengan cara siwa diputarkan tayangan video dramatisasi dan 

video pembacaan puisi. Setelah itu siswa berlatih sebentar untuk mempersiapkan 

pembacaan puisi secara bergantian di muka kelas. Setelah pembacaan puisi 

bergantian yang dilakukan secara individu, guru dan siswa memberikan evaluasi 

kepada siswa tersebut. Peran guru sebagai motivator, fasilitator, dan sekaligus 

evaluator. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti terdiri atas dua bentuk yaitu 

sebagai berikut : 

3.4.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar keterampilan siswa dalam membaca puisi. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes tindakan dan tes verbal. 

Tes tindakan adalah tes yang menghendaki respon berupa tindakan siswa, 

yaitu penghayatan dan penampilan dalam membaca puisi. Tes verbal adalah tes 

berupa respon berbentuk bahasa, yaitu penguasaan vokal atau pelafalan. Tes ini 
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dilakukan dengan cara siswa diminta untuk membacakan puisi yang telah diberi 

baris pembacaan, penjedaan, dan ditemukan suasananya. 

Dalam tes membacakan puisi secara individu, kriteria yang digunakan 

untuk mengukur penilaian meliputi: 

1. Penghayatan  

2. Vokal atau pelafalan 

3. Penampilan. 

Skor penilaian membaca puisi untuk aspek penghayatan dapat dilihat pada 

table berikut: 

Aspek Kriteria Kategori Rentang  

Skor 

Penghayatan Ekspresi, nada, dan intonasi sesuai 

dengan seluruh isi puisi 

Sangat baik 30-40 

 Ekspresi, nada, dan intonasi sesuai 

dengan sebagian isi puisi (2-3 bait) 

Baik 20-29 

 Ekspresi, nada, dan intonasi cukup 

sesuai dengan isi puisi (2 bait) 

Cukup Baik 10-19 

 Ekspresi, nada, dan intonasi kurang 

sesuai dengan sebagian isi puisi (1 

bait) 

Kurang Baik 0-9 

Tabel. 1 Skor penguasaan penghayatan atas puisi 

Skor penilaian membaca puisi untuk aspek penguasaan teknik vokal atau 

pelafalan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Aspek Kriteria Kategori Rentang  

Skor 

Vokal 1. Artikulasi sangat jelas dalam membaca 

seluruh puisi 

2. Jeda sangat tepat dalam membaca 

seluruh puisi 

3. Ketahanan suara (volume suara) stabil 

dari awal sampai akhir sesuai dengan 

isi puisi dan terdengar sampai ke 

seluruh ruang. 

4. Dinamika  suara dalam membaca puisi 

sangat tepat.  

Sangat baik 23-30 

 1. Artikulasi jelas dalam membaca seluruh 

puisi 

2. Jeda tepat dalam membaca puisi 

3. Ketahanan suara (volume suara) cukup 

stabil pada sebagian besar pembacaan 

dan terdengar sampai ke seluruh ruang 

Baik 16-22 

 1. Artikulasi jelas dalam membaca seluruh 

puisi  

2. Jeda tepat dalam membaca puisi 

Cukup Baik 7-15 

 1. Artikulasi jelas dalam membaca seluruh 

puisi 

Kurang Baik 0-6 
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2. Jeda kurang tepat dalam membaca puisi 

Tabel . 2 Skor penguasaan teknik vokal atau pelafalan 

 

Skor penilaian membaca puisi untuk aspek penampilan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Aspek Kriteria Kategori Rentang  

Skor 

Penampilan Gesture dan sikap tubuh sesuai 

dengan seluruh isi puisi dari awal 

sampai akhir pembacaan 

Sangat baik 23-30 

 Gesture dan sikap tubuh sesuai 

dengan sebagian isi puisi dari awal 

sampai akhir pembacaan  

Baik 16-22 

 Gesture dan sikap tubuh cukup 

sesuai dengan sebagian isi puisi 

dari tengah sampai akhir 

pembacaan 

Cukup Baik 7-15 

 Gesture dan sikap tubuh kurang 

sesuai dengan isi puisi dari awal 

sampai akhir pembacaan 

Kurang Baik 0-6 

 Tabel. 3 Skor pengusaan penampilan atas puisi 

Penilaian pembacaan puisi siwa dilakukan dengan menggunakan kriteria 

sebagai berikut, 
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86-100  : sangat baik 

70-85  : baik 

60-69  : cukup baik 

< 59  : kurang baik 

Pembelajaran membaca puisi dengan model draladater berbantuan media 

audiovisual dapat dikatakan behasil jika 70% siswa dapat memperoleh skor 69 – 

85, 10% siswa memperoleh skor 86 – 100, dan 20% siswa memperoleh skor <59. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrument nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi, lembar wawancara, pedoman catatan harian siswa, dan dokumentasi 

foto. 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk memudahkan peneliti memantau dan 

mengetahui aktivitas siswa selama pembelajran membaca puisi dengan model 

draladater berbantuan media audiovisual. Keaktivan siswa dan respon siswa pada 

pembelajran dapat dilihat saat pembelajaran berlangsung. Pedoman observasi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman untuk observasi terfokus. 

Observasi ini diarahkan pada aspek tindakan guru atau siswa dalam proses 

pembelajaran. Peneliti akan mengamati iswa yang aktif dalam memberikan 

respond an penilaian saat pembelajaran serta perhatian dan sikap siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 
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3.4.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan 

informasi tentang keadaan responden melalui Tanya jawab. Wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terstruktur. Peneliti menyusun serentetan pertanyaan 

yang akan diajukan kepada siswa, sehingga dapat diketahui bagaimana pendapat 

siswa tentang pembelajaran membaca puisi dengan model draladaterberbantuan 

media audiovisual. Wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa tetapi hanya 

kepada siswa yang berhasil, kurang, dan tidak berhasil dalam pembelajaran. 

Aspek yang diungkapkan yaitu : (1) keasan siswa tentang pembelajaran, 

(2) kesulitan siswa selama pembelajaran, (3) alasan kesulitan dalam pembelajaran, 

(4) pendapat siswa tentang pembelajaran membaca puisi menggunakan model 

draladater berbantuan media audiovisual, (5) saran siswa terhadap pembelajaran 

membaca puisi selanjutnya. 

3.4.2.3 Pedoman Catatan Harian 

Catatan harian adalah riwayat pribadi yang dilakukan secara teratur 

seputar topic penelitin yang diperhatikan. Catatan harian digunakan untuk 

mencatat respon siswa yang dapat berupa perasaan, reaksi terhadap pengalaman 

yang dimiliki oleh subjek penelitian selama pelaksanaan tindakan. Catatan harian 

tidak hanya digunakan untuk mencatat respon siswa tetapi juga metode mengajar 

atau metode pengawasan dari peneliti yang menimbulkan reaksi dan respon dari 

siswa. 
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3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi Foto 

pedoman dokumentasi foto digunakan untuk memudahkan rekan peneliti 

dalam merekam peristiwa tertentu selama pembelajaran berlangsung, yaitu untuk 

mengambil informasi penting. Pedoman dokumentasi foto yang digunakan oleh 

peneliti, diantaranya : (1) foto saat guru memberikan penjelasan materi membaca 

puisi; (2) foto saat kegiatan inti siswa, yaitu melakukan kegiatan dramatisasi dan 

latihan dasar teater secara berkelompok; (3) foto saat kegiatan siswa praktik 

membaca puisi; (4) foto saat kegiatan siswa menanggapi dan memberikan 

penilaian kepada siswa lain; dan (5) foto saat kegiatan siswa saat mengisi catatan 

harian. Dari dokumentasi foto tersebut dapat diketahui secara jelas kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut 

3.5.1 Teknik Tes 

Tes dilaksanakan dengan cara siswa secra berkelompok melakukan 

kegiatan dramatisasi puisi. Sebelum melakukan kegiatan membacakan puisi 

secara individu, siswa secara berkelompok menampilkan dramatisasi yang sudah 

dipersiapkan siswa saat latihan dasar teater. Setelah dramatisasi dan pembacaan 

puisi secara individu selesai, siswa lain dan guru memberikan komentar dan 

penilaian pembacaan puisi. Guru juga melakukan evaluasi dan penguatan. 
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Pemberian penilaian selesai, kemudian dilanjutkan dengan rekap nilai yang sudah 

dibagikan kepada masing-masing siswa sesuai dengan pedoman penilaian. 

3.5.2 Teknik Nontes 

teknik nontes yang digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

membaca puisi siswa secara kualitatif, yaitu mengetahui bagaimana perubahan 

sikap dan respon siswa secara kualitatif, yaitu mengetahui bagaimana perubahan 

sikap dan respon siswa setelah dilaksanakan proses pembeljaran memebaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual. 

3.5.2.1 Observasi 

Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Obserasi langsung mencakup semua kegiatan yang diamati dengan panca indera. 

Untuk pengamatan tidak langsung melalui lembar pengamatan. Observasi 

dilakukan oleh guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Observasi yang 

digunakan adalah observasi terfokus. 

Observasi ini diarahkan pada aspek tindakan guru atau siswa dalam proses 

pembelajaran. Data tersebut diperoleh melalui lembar pengamatan yang diisi oleh 

guru tiga orang pengamat. Adapun tahap observasi yang dilakukan, yaitu : (1) 

menyiapkan lembar observasi yang berisi butir-butir sasaran pengamatan, (2) 

melaksanakan observasi selama proses pembelajaran, yaitu mulai dari penjelasan 

guru, proses belajar mengajar sampai dengan evaluasi untuk mengetahui hasil 

yang diperoleh siswa, (3) mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar 

observasi yang telah dipersiapkan. 
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3.5.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti di luar jam pembelajaran. Peneliti 

memilih tempat yang nyaman untuk melakukan wawancara. Peneliti juga memilih 

bebe4apa siswa saja untuk diwawancarai. Dalam pelaksanaan wawancara tahapan 

yang dilakukan adalah: (1) menyiapkan lembar wawancara yang berisi daftar 

pertanyaan, (2) menentukan siswa yang akan diwawancarai yaitu, siswa yang 

mendapatkan nilai sangat baik, baik, cukup, dan kurang, (3) mencatat hasil 

wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan. 

Aspek yang diungkapkan dalam wawancara ini yaitu: (1) kesan siswa 

tentang pembelajaran, (2) kesulitan siswa selama pembelajarn, (3) alas an 

kesulitan dalam pembelajaran, (4) pendapat siswa tentang pembelajaran membaca 

puisi dengan model draladater berbantuan media audiovisual, (5) saran siswa 

terhadap pembeljaarn membaca puisi selanjutnya. 

3.5.2.3 Catatan Harian 

Catatn harian yang digunakan oleh peneliti yaitu catatn harian siswa. 

Catatan harian bukan merupakan wawancara tertulis, melainkan pernyataan-

pernyataan yang harus ditulis oleh siswa. Hal-hal yang ditulis oleh siswa berisi 

tentang: (1)kesan siswa atas model pembelajaran yang digunakan oleh peneliti, (2) 

kesan siswa atas media yang digunakan oleh peneliti, (3) kesan siswa atas kerja 

kelompok. Pernyataan tersebut ditulis dalam bentuk narasi. Catatan harian ditulis 

oleh siswa saat 15 menit terakhir dari pembelajaran yang berlangsung dengan 

berfungsi sebagai refleksi dari pembelajaran tersebut. 
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3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

Pada saat mendokumentasikan pembelajaran peneliti menggunakan 

kamera handphone BlackBerry dan meminta bantuan teman sejawat untuk 

mengambil gambar yang sebelumnya sudah diberi pedoman pengambilan 

dokumentasi. Dokumentasi foto diambil oleh peneliti hanya pada peristiwa-

peristiwa yang dianggap penting, diantaranya: (1) kegiatan inti siswa saat 

melakukan model draladater secara berkelompok, (2) kegiatan siswa praktik 

membaca puisi secara individu, (3) kegiatan siswa menanggapi dan memberikan 

penilaian kepada siswa lain, (4) kegiatan saat mengisi catatn harian. Dari beberapa 

agambar tersebut akan diurutkan sebanyak-empat gambar dan dideskripsikan 

sesuai dengan kondisi pada saat itu, sehingga membentuk jalannya pembelajaran. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan peneliti pada proses pembelajaran membaca 

puisi dengan model draladater berbantuan media audiovisual adalah secara 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Secara Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes siswa sebanyak dua kali, yaitu pada 

siklus I dan siklus II. Nilai masing-masing siswa pada akhir siklus diperoleh 

dengan menjumlah nilai yang diperoleh siswa.  

Hasil analisis data secara kuantitatif dihitung secara presentase dengan 

langkah sebagai berikut, 

1. merekap nilai yang diperoleh siswa, 
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2. menghitung nilai komulatif dari tiap aspek, 

3. menghitung nilai rata-rata, 

4. menghitung presentase, 

Presentase dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, 

 R 

 NP =       X 100% 

   SM 

Keterangan : NP  : Nilai dalam persen 

  R  : Skor yang diperoleh siswa 

  SM : Skor maksimal ideal 

Hasil presentase keterampilan siswa tiap-tiap tes kemudian dibandingkan anta rtes 

pada siklus I dan hasil pada siklus II. Hasil ini akan memberikan gambaran 

mengenai hasil presentase peningkatan keterampilan membaca puisi dan 

keberhasilan penelitian. 

 

3.6.2 Secara Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari data nontes, yaitu observasi, wawancara, dan 

catatn harian siswa dan guru. Data kualitatif diperoleh dengan cara 

mendiskripsikan dan mengelompokkan data yang diperoleh dari data nontes. 

Langkah penganalisisan dengan menganalisi lembar observasi yang diisi 

saat pembelajaran. Data wawancara dianalisi berdasarkan catatn hasil wawncara. 

Data catatan harian dianalisis dengan cara membaca sluruh catatan perkembangan 

dan aktivitas siswa dan guru untuk ditarik simpulan. 
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Hasil analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui perubahan sikap siswa 

pada siklus I dan siklus II serta mengetahui peningkatan pembeljaran membaca 

puisi menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model 

dramatisasi dan latihan dasar teater berbantuan media audiovisualuntuk 

meningkatkan keterampilan membaca indah puisi siswa kelas X SMA Negeri 2 

Rembang. Hasil penelitian ini diperoleh dari tindakan pada siklus I  dan siklus II. 

Hasil penelitian ini terdiri atas hasil tes membaca puisi dan hasil nontes.Hasil tes 

siklus I dan siklus II berupa keterampilan siswa kelas X-C SMA Negeri 2 

Rembang dalam membaca puisi setelah mendapat pembelajaran membaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual.Hasil nontes siklus 

I dan II berupa keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung yang diperoleh 

melalui kegiatan observasi, wawancara, catatan harian, dan dokumentasi foto. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I  

 Hasil penelitian siklus I diperoleh melalui tes dan nontes. Hasil tes berupa 

hasil membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang setelah mengikuti 

pembelajaran membaca puisi menggunakan model dramatisasi dan latihan dasar 

teater berbantuan media audiovisual dengan memperhatikan aspek-aspek 

penilaian membaca puisi. Aspek-aspek tersebut adalah penghayatan, vokal, 

penampilan. Setiap aspek dihitung berdasarkan skornya masing-masing.Selain 
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melalui tes, hasil siklus I juga diperoleh dari hasil nontes, yaitu hasil observasi, 

hasil wawancara, catatan harian, dan dokumentasi foto.Data-data nontes tersebut 

dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian.Untuk lebih jelasnya, 

hasil penelitian siklus I dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1.1  Hasil tes siklus I 

 Hasil tes membaca puisi siklus I menunjukkan keterampilan siswa kelas 

X-C SMA Negeri 2 Rembang dalam membaca puisi setelah mengikuti 

pmbelajaran membaca puisi menggunakan model dramatisasi dan latihan dasar 

teater berbantuan media audiovisual pada tahap awal.Jumlah siswa yang 

mengikuti tes pada pembelajaran siklus I ini berjumlah 40 siswa.Hasil membaca 

puisi siswa melalui model draladater berbantuan media audiovisual dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4 Hasil Tes Keterampilan Membaca Puisi melalui Model 

Draladater berbantuan Media Audiovisual Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Presentase 
(%) 

Nilai  
Rata-Rata 

1 Sangat baik 86-100 3 260 7,5 60,5 
Kategori 
cukup baik 2 Baik 70-85 6 427 15 

3 Cukup 60-69 14 858 35 

4 Kurang 0-59 17 875 42,5 

Jumlah  40 2420 100 

 

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata skor yang dicapai siswa 

kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang dalam membaca puisi menggunakan model 
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draladater berbantuan media audiovisual pada siklus I sebesar 60,5. Hasil rata-rata 

tersebut masih termasuk dalam kategori cukup dan belum memenuhi standar 

minimal nilai rata-rata klasikal yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 75% 

mencapai kategori baik. 

 Pada pembelajaran membaca puisi menggunakan model draladater 

berbantuan media audiovisual siklus I, jumlah siswa yang memperoleh nilai 86-

100 dengan kategori sangat baik dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 7,5 %. Siswa 

yang memperoleh nilai 70-85 dengan kategori baik dicapai oleh 6 siswa atau 

15%.Siswa yang memperoleh nilai 60-69 dengan kategori cukup dicapai oleh 14 

siswa atau sebesar 35%. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 59 dengan 

kategori kurang ada 17 siswa atau sebesar 42,5% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Presentase hasil siklus I secara keseluruhan juga dapat dilihat pada diagram hasil 

tes siklus I berikut. 

 

Diagram  1 Presentase Hasil Keterampilan Membaca Puisi Siklus I 
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 Pada siklus I , hasil tes keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C SMA 

Negeri 2 Rembang secara klasikal masih menunjukkan kategori cukup dan belum 

mencapai target. Dengan melihat Diagram di atas, dapat diketahui dengan jelas 

presentase perolehan nilai membaca puisi siswa secara klasikal pada siklus I. 

Berdasarkan kategori dan presentase yang diperoleh  presentase tertinggi sebesar 

42,5% terletak pada kategori kurang, kemudian di bawahnya diikuti presentase 

dengan kategori cukup sebesar 35%, kategori baik sebesar 15%, dan kategori 

sangat baik sebesar 7,5%.  

 Nilai siklus I ini diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing aspek, 

yaitu aspek penghayatan, vokal, dan penampilan.Hasil masing-masing aspek 

dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1.1  Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Penghayatan 

 Pada aspek penghayatan, penilaian difokuskan pada ketepatan dan 

kesesuaian ekspresi, nada dan intonasi dalam membaca puisi. Aspek penghayatan 

memiliki nilai rata-rata tes sebesar 21,02 atau dengan kategori baik. Hasil tes 

aspek penghayatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 5 Perolehan Nilai Aspek Penghayatan Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Presentase 
(%) 

Nilai  
Rata-Rata 

1 Sangat baik 30-40 6 199 15 21,02 
Kategori 
baik 2 Baik 20-29 15 331 37,5 

3 Cukup 10-19 18 302 45 

4 Kurang 0-9 1 9 2,5 

Jumlah  40 841 100 
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 Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa pada aspek penghayatan mencapai 

kategori sangat baik, yaitu dengan skor antara 30-40 telah dicapai oleh 6 siswa 

atau sebesar 15% dari keseluruhan siswa. Untuk kategori baik, yaitu dengan skor 

20-29 telah dicapai 15 siswa atau sebesar 37,5% dari keseluruhan jumlah siswa. 

Kategori cukup dengan skor antara 10-19 diapai oleh 18 siswa atau sebesar 43% 

dari jumlah siswa. Siswa yang memperoleh nilai dengan kateori kurang hanya ada 

1 siswa atau 2,5% dari jumlah keseluruhan siswa. 

 Jadi, sesuai dengan tabel di atas, nilai rata-rata siswa kelas X-C SMA 

Negeri 2 Rembang dalam aspek penghayatan adalah 21,02. Hasil tersebut 

termasuk dalam kategori baik pada standar minimal.Dengan demikian, 

keterampilan siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang dalam penguasaan aspek 

penghayatan masih perlu ditingkatkan lagi. 

4.1.1.1.2  Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Vokal 

 Penilaian aspek vokal difokuskan pada ketepatan artikulasi, penjedaan, 

dan ketahanan suara pada saat membaca puisi, sehingga dapat didengar dengan 

jelas oleh seluruh pendengar.Aspek vokal memiliki skor tertinggi 30.Perolehan 

nilai pada aspek vokal dapat dilihat pada tabel berikut. 
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 Tabel 6 Perolehan Nilai Aspek Vokal pada Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Presentase 
(%) 

Nilai  
Rata-Rata 

1 Sangat baik 23-30 25 642 62,5 23,65 
Kategori 
sangat baik2 Baik 16-22 15 304 37,5 

3 Cukup 7-15 0 0 0 

4 Kurang 0-6 0 0 0 

Jumlah  40 946 100 
 

 Berdasarkan pada data tabel 6, yaitu pada aspek vokal yang mendapatkan 

kategori sangat baik, yaitu dengan skor antara 23-30 dicapai oleh 25 siswa atau 

62, 5%. Kategori baik dengan skor antara 16-22 dicapai oleh 15 siswa atau 37,5%. 

Tidak ada siswa yang mendapat kategori cukup dengan skor antara 7-15 dan 

kategori kurang dengan skor antara 0-6. 

 Jadi, setelah direkapitulasi nilai rata-rata skor yang diperoleh siswa kelas 

X-C SMA Negeri 2 Rembang pada aspek vokal sebesar 23,65% atau dengan 

kategori sangat baik pada standar minimal. Dengan demikian, keterampilan siswa 

dalam membaca puisi pada spek vokal perlu sedikit peningkatan. 

4.1.1.1.3 Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Penampilan 

 Aspek penampilan difokuskan pada gesture dan sikap tubuh saat membaca 

puisi.Gesture dan sikap tubuh berfungsi sebagai penjelas isi dari puisi yang ingin 

dibaca. Aspek penampilan ini memiliki skor tertinggi yang sama dengan aspek 

vokal yaitu 30. Hasil penilaian tes pada aspek penampilan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 7 Perolehan Nilai Aspek Penampilan pada Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Presentase 
(%) 

Nilai  
Rata-Rata 

1 Sangat baik 23-30 3 73 7,5 15,82 
Kategori 
cukup baik 2 Baik 16-22 17 308 42,5 

3 Cukup 7-15 20 252 50 

4 Kurang 0-6 0 0 0 

Jumlah  40 633 100 

 

 Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa pada aspek penampilan kategori 

sangat baik telah dicapai oleh 3 siswa atau 7,5% dengan skor antar 23-30. 

Kategori baik dicapai oleh 17 siswa atau 42,5% dengan skor antara 16-22. 

Kategori cukup baik dicapai oleh 20 siswa atau 50% dengan skor antara 7-

15.Tidak ada siswa yang mendapat kategori kurang baik dengan skor antar 0-6. 

Sesuai dengan tabel 7 di atas, nilai rata-rata yang dicapai pada aspek penampilan 

adalah 15,82. Hasil tersebut termasuk dalam kategori cukup baik. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual termasuk dalam 

kategori cukup.Berdasarkan hasil analisis nilai per aspek pada siklus I masih ada 

satu aspek yang masih belum mencapai kategori baik, yaitu aspek penampilan dan 

aspek penghayatan yang mencapai kategori baik, namun masih pada standar nilai 

minimal.Kedua aspek tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pada pembelajaran 

siklus II.Adapun aspek vokal sudah mampu memperoleh nilai dengan kategori 

sangat baik pada standar minimal, sehingga harus tetap dipertahankan atau bahkan 
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ditingkatkan lagi pada siklus II. Tingkat perolehan nilai rata-rata dapat dilihat 

dengan jelas pada diagram berikut. 

 

Diagram 2 Perolehan Nilai Rata-Rata per Aspek Keterampilan Membaca 

Puisi Menggunakan  Model Draladater Berbantuan Media 

Audiovisual .  

 Perbandingan nilai rata-rata siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang 

untuk aspek yang nilai rata-ratanya tertinggi adalah aspek vokal dengan 

presentase sebesar 23,65%; kemudian diikuti secara urut aspek penghayatan 

sebesar 21,02%; dan aspek penampilan 15,82%. 

4.1.1.2  Hasil Nontes Siklus I 

 Hasil nontes pada penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, 

catatan harian siswa, dan dokumentasi berupa foto.Adapun hasil nontes pada 

siklus I dipaparkan sebagai berikut. 
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4.1.1 2.1  Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan selama pembelajaran membaca puisi menggunakan 

model draladater berbantuan media audiovisual .Observasi dilakukan oleh peneliti 

sebagai guru dan dibantu oleh dua orang rekan. Selama kegiatan observasi 

berlangsung, peneliti bersama dengan rekan peneliti mengamati proses 

pembelajaran dan memberikan catatan-catatan terhadap aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran membaca puisi menggunakan model draladater 

berbantuan media audiovisual. Kegiatan observasi difokuskan pada 10 aspek 

perilaku, yaitu (1) ketertarikan siswa terhadap  kehadiran guru; (2) keaktivan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung; (3) antusia siswa selama  

mengikuti pembelajaran membaca puisi; (4) keaktivan siswa dalam kerja 

kelompok; (5) keaktivan siswa memperhatikan VCD pembacaan puisi. Hasil 

observasi siklus I dapat dilihat pada tabel hasil observasi berikut. 

 Tabel 8 Analisis Hasil Observasi Siklus I 

No Aspek Pengamatan Jumlah 
Siswa 

Presentase 
(%) 

A. Perilaku Positif 
1. Siswa tertarik dengan kehadiran guru 30 75 

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran 
membaca puisi 25 62,5 

3. Siswa aktif selama proses pembelajaran 
berlangsung 17 35 

4. Siswa aktif dalam kerja kelompok 
28 70 

5. Siswa aktif memperhatikan pemutaran 
VCD pembacaan puisi 35 87,5 
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B. Perilaku Negatif 
6. Siswa bersikap pasif terhadap kehadiran 

guru 
10 25 

7. Siswa pasif selama proses pembelajaran 
berlangsung 23 57,5 

8. Siswa banyak bergurau dan berbicara 
sendiri 15 37,5 

9. Siswa pasif dalam kerja kelompok 12 30 
10. Siswa kurang memperhatikan VCD 

pembacaan puisi 5 12,5 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan hasil observasi pembelajaran 

membaca puisi pada siklus I. Pada pembelajaran siklus I sebagian besar siswa 

sudah menunjukkan perilaku yang positif.Siswa yang tertarik terhadap kehadiran 

guru ada 30 siswa atau sebesar 75% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang 

aktif selama proses pembelajaran berlangsung ada 17 siswa atau sebesar 62,3% 

dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran membaca puisi ada 25 siswa atau sebesar 35% dari jumlah 

keseluruhan siswa.Siswa yang aktif dalam kelompok saat pembelajaran 

berlangsung ada 28 siswa atau sebesar 70% dari jumlah keseluruhan.Siswa yang 

aktif memperhatikan pemutaran video pembacaan puisi ada 35 siswa atau sebesar 

87,5%. 

 Meskipun demikian, pada siklus I tidak semuanya menunjukkan perilaku 

positif.Pada siklus I masih ada siswa yang berperilaku negatif.Terdapat 10 siswa 

atau sebesar 25% yang bersikap pasif terhadap kehadiran guru. Siswa yang pasif 

selama proses pembelajaran berlangsung ada 23 siswa atau sebesar 57,5% dari 
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jumlah keseluruhan. Siswa yang masih bergurau dan berbicara sendiri ada 15 

siswa atau 37,5% dari jumlah keseluruhan. Siswa yang pasif dalam kerja 

kelompok ada 12 siswa atau sebesar 30% dari jumlah keseluruhan. Ada 5 siswa 

yang aktif memperhatikan pemutaran video pembacaan puisi atau sebesar 12,5%. 

 Dari hasil observasi pada siklus I dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan saat kerja 

kelompok.Hal tersebut dikarenakan siswa masih merasa baru dengan model 

draladater dan media audiovisual yang digunakan oleh peneliti.Meskipun 

demikian, siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran membaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual karena siswa 

merasakan hal  baru yang menyenangkan dan memudahkan mereka untuk belajar 

membaca puisi dengan baik dan benar. 

4.1.1.2.2  Hasil Wawancara 

 Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran. Wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti pada siklus I difokuskan pada tiga orang, yaitu yang memiliki nilai 

tertinggi (responden 1), nilai sedang (responden 2), dan nilai rendah (responden 3) 

pada hasil tes membaca puisi. Pada wawancara siklus I ada 5 pertanyaan yang 

diajukan, yaitu (1) pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan membaca 

puisi yang telah diberikan oleh guru selama ini; (2) tentang kesulitan siswa  saat 

membaca puisi dan mengapa; (3) pendapat siswa  tentang pembelajaran membaca 

puisi menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual; (4) tentang 

perasaan siswa  dengan pembelajaran membaca puisi menggunakan model 
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draladater berbantuan media audiovisual; (5) saran yang diberikan siswa terhadap 

pembelajaran membaca puisi selanjutnya. 

 Wawancara pada siklus I dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa 

dalam pembelajaran membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan 

media audiovisual.Terutama untuk siswa yang mendapat nilai tertinggi, sedang, 

dan rendah.Siswa tersebut yaitu Fetty Dyah Anggraini (T), Dwi Setyo Nugroho 

(S), dan Tri Lestari (R). Dari pertanyaan pertama, ketiga siswa tersebut 

memberikan jawaban yang hampir sama yaitu terkadang membosankan karena 

menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik dan jarang menggunakan 

media pembelajaran. Untuk pertanyaan kedua, ketiga siswa yang diwawancarai 

menjawab dengan jawaban yang hampir sama juga, yaitu merasa kesulitan pada 

aspek penghayatan dan penampilan,masih merasa malu dan kurang percaya diri di 

depan banyak orang. Pertanyaan ketiga, siswa memiliki jawaban yang 

berbeda.Responden I yang mendapat nilai tertinggi berpendapat bahwa 

pembelajaran membaca puisi dengan model draladater berbantuan media 

audiovisual sangat menyenangkan, tidak membuat siswa bosan dan bisa menjadi 

lebih mengetahui dan lebih teliti dalam menentukan jeda dan suasana dalam 

puisi.Responden II yang mendapat nilai sedang berpendapat bahwa pembelajaran 

yang dilakukan sangat bagus karena membantu untuk menenangkan pikiran dan 

lebih konsentrasi. Untuk responden III yang mendapat nilai rendah memberikan 

pendapat bahwa metode dan media yang digunakan bisa menambah rasa percaya 

diri dan meningkatkan kerja sama dengan teman. 
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 Dari pertanyaan keempat, ketiga siswa tersebut menjawab dengan jawaban 

yang sama, yaitu sangat senang dengan pembelajaran membaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan audiovisual. Pertanyaan kelima, ketiga 

siswa tersebut mengharapkan pembelajaran membaca puisi untuk selanjutnya 

lebih dikembangkan agar siswa yang mengikuti pembelajaran tidak bosan dan 

menjadikan pembelajaran yang serius tapi santai. 

4.1.1.2.3  Hasil Catatan Harian Siswa 

 Catatan harian yang digunakan pada penelitian ini yaitu catatan harian 

siswa.Catatan harian siswa berisi tentang ungkapan perasaan siswa selama 

mengikuti pembelajaran membaca pusi melalui model draladater berbantuan 

media audiovisual.Catatn harian siswa tiap pertanyaannya dijawab dalam bentuk 

paragraf. 

 Catatn harian siswa yang digunakan ada 5 pertanyaan, yaitu tentang 

kesulitan apa yang dihadapi siswa  selama membaca puisi, tentang  kesan siswa 

terhadap cara mengajar guru yaitu model draladater, tentang kesan siswa dengan 

media audiovisual, tentang perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran 

membaca puisi melalui model draladater berbantuan media audiovisual terutama 

saat kerja kelompok, tentang saran apa yang dapat siswa berikan untuk 

pembelajaran membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan media 

audiovisual. 

 Dari pertanyaan pertama, kesulitan yang dihadapi selama membaca puisi 

sebagian besar siswa merasa kesulitan dalam membaca puisi disebabkan oleh 
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kurangnya rasa percaya diri, malu, dan grogi.Selain itu, siswa juga merasa kurang 

bisa berekspresi dengan benar sesuai isi puisi yang dibaca. Pertanyaan kedua, 

kesan terhadap cara mengajar guru, yaitu menggunakan model draladater, 

sebagian besar siswa menjawab sudah baik, menyenangkan, sangat menarik dan 

interaktif. Siswa juga memberikan pendapat bahwa model tersebut bisa 

mengetahui kesalahan dalam membaca puisi, serta meningkatkan rasa percaya 

diri. 

 Pertanyaan ketiga, kesan terhadap media audiovisual yang digunakan oleh 

peneliti, yaitu rata-rata siswa menjawab media audiovisual snagat membantu 

dalam pembelajaran membaca puisi, sangat menarik dan bisa lebih mengetahui 

lagi bagaimana membaca puisi yang baik dan sesuai dengan lafal, intonasi, dan 

tekanan dengan benar. Pertanyaan keempat, perasaan selama mengikuti 

pembelajaran membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan media 

audiovisual , rata-rata siswa merasa senang mengikuti pembelajaran membaca 

puisi yang dilakukan oleh peneliti. Mereka menuliskan bahwa belum pernah ada 

pembelajaran membaca puisi dengan model draladater. Dengan model draladater 

mereka bisa mengenal cara membaca puisi yang lebih baik dan bisa meningkatkan 

rasa percaya diri. Pertanyaan kelima, saran yang diberikan untuk pembelajaran 

membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual 

yaitu sudah baik namun perlu ditingkatkan dalam memperhatikan keadaan kelas. 
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4.1.1.2.4  Hasil Dokumentasi Foto 

 Penggunaan instrumen pengambilan gambar (foto) dimaksudkan untuk 

mendapatkan rekaman aktivitas siswa dan perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Data yang diambil melalui dokumentasi foto juga dapat 

memperjelas data yang lain yang hanya terdeskripsikan melalui tulisan dan angka. 

Dokumentasi foto dilakukan pada saat pembelajaran membaca menggunakan 

model draladater berbantuan media audiovisual. (1)foto saat guru memberikan 

penjelasan materi membaca puisi; (2) foto saat kegiatan inti siswa, yaitu 

melakukan kerja kelompok, dan latihan draladater;  (3)foto saat siswa latihan 

praktik membaca puisi, (4) foto kegiatan siswa saat siswa memperhatikan 

tayangan VCD pembacaan puisi, dan (5) foto saat siswa mengisi catatan harian. 

Deskripsi dokumentasi foto pada siklus I selengkapnya dipaparkan berikut ini. 

 

  

 

 

  

Gambar 1 Aktivitas Siswa ketika Guru Menjelaskan Materi Pada siklus I 

 Gambar 1 di atas dimulai dari kegiatan awal ketika guru melakukan 

apersepsi serta menjelaskan tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran yang 

akan dilaksanakan pada hari itu. Pada awal pembelajaran siswa terlihat 
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memperhatikan penjelasan guru dengan seksama.Selanjutnya gambar di atas juga 

menunjukkan ketika guru mulai membagi siswa dalam bentuk kelompok.Siswa 

tampak sedikit gaduh ketika membentuk kelompok, namun suasana dapat tenang 

kembali. 

 

 

  

 

 

Gambar 2 Aktivitas Siswa Ketika Memperhatikan pemutaran video 

Pembacaan Puisi 

Pada gambar 2 ini menunjukkan kegiatan siswa ketika memperhatikan 

pemutaran VCD pembacaan puisi.Siswa tampak tenang dan serius memperhatikan 

video pembacaan puisi.Siswa merasa tertarik dan antusias dalam memperhatikan 

video tersebut agar dapat dijadikan contoh model pembacaan puisi yang 

ditampilkan dalam video. 
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Gambar 3 Aktivitas Siswa Melakukan Kerja Kelompok, Membuat baris 
Pembacaan pada siklus I 

 Gambar 3 di atas memperlihatkan kegiatan siswa membuat baris 

pembacaan, yaitu membuat penanda jeda, mencari suasana puisi, dan menentukan 

intonasi yang tepat.Mereka terlihat serius melakukan tahap awal sebelum 

membaca puisi. Selain itu, gambar di atas juga menunjukkan bahwa peneliti 

sebagai guru juga memberikan bimbingan kepada siswa yang masih belum paham 

bagaimana membuat baris pembacaan .mereka tampak antusias menikmati 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Aktivitas Siswa Ketika Melakukan Latihan Dasar Teater 
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 Gambar 4 di atas adalah ketika siswa sedang melakukan latihan dasar 

teater.Ketika siswa melakukan latihan dasar teater, mereka tampak konsentrasi 

dan serius mengikuti seluruh tahapan dalam latihan dasar teater, baik yang 

dibimbing oleh guru ataupun latihan dasar teater yang dilakukan di luar jam 

pelajaran.Meskipun suasana terlihat serius, tapi semua siswa merasa menikmati 

setiap tahapan dalam latihan dasar teater ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Aktivitas Siswa ketika Latihan Membaca Puisi di muka kelas 

Gambar 5 di atas adalah ketika siswa sedang mengerjakan tugas latihan 

membaca puisi di muka kelas. Pada saat kegiatan ini berlangsung, kelompok lain 

yang belum mendapatkan giliran maju ke muka kelas memperhatikan dan 

mmberikan apresiasi, dan diakhir penampilan kelompok lain memberikan 

komentar. Pada siklus I ini ternyata masih ada siswa yang masih kurang percaya 

diri. Sebagian dari  mereka ada yang masih merasa malu dan grogi. Meskipun 

suasana pada pembelajaran ini tampak serius, tapi mereka merasa nyaman dan 

menikmati pembelajaran. 
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4.1.1.2 Refleksi Siklus I 

 Hasil membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang adalah 

60,5. Hasil tersebut belum memenuhi target yang diharapkan karena masih 

termasuk dalam kategori cukup baik jika dibandingkan dengan kondisi awal 

kemampuan siswa dalam membaca puisi sebelumnya.Hasil siklus I ini sedikit 

mengalami peningkatan. Keberhasilan pembelajaran membaca puisi melalui 

model draladater dengan media audiovisual ini yang dicapai pada siklus I  

diantaranya: siswa yang awalnya tidak senang dan tidak tertarik dalam 

pembelajaran membaca puisi menjadi lebih senang bahkan antusias dalam 

pembelajaran membaca puisi; kemampuan dan keterampilan siswa dalam 

membaca pusi dengan tema-tema dan suasana yang berbeda sedikit lebih maju 

dibandingkan pada kondisi awal; sebagian besar siswa  menjadi semangat dan 

antusias mengikuti pembelajaran membaca puisi. Mereka lebih senang dan merasa 

tidak bosan mengikuti pembelajaran. 

 Pada siklus I ini memang memberikan keberhasilan seperti yang peneliti 

harapkan.Meskipun demikian masih ada kelemahan pada siklus I ini. Kelemahan-

kelemahan tersebut ditunjukkan dengan masih ada siswa yang merasa kesulitan 

dan butuh waktu untuk menghilangkan rasa kurang percaya dirinya; sebagian 

besar siswa juga masih ada yang merasa kesulitan dalam memberikan 

penghayatan dan gesture saat membaca puisi dan juga masih ada siswa yang pasif 

yaitu merasa malu memberikan komentar saat siswa lain maju membaca puisi di 

depan kelas.  
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 Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 

siklus I, diperlukan adanya solusi yang tepat pada siklus II, diantaranya : (1) untuk 

mengatasi kesulitan siswa menghilangkan rasa kurang percaya diri, guru 

memberikan motivasi kepada siswa dengan cara memberikan sugesti bahwa 

membaca puisi adalah suatu kebanggan karena tidak semua orang bisa 

melakukannya apalagi dengan model dramatisasi dan latihan dasar teater; (2) 

untuk memudahkan siswa membaca puisi dengan penghayatan yang tepat, peneliti 

sebagai guru lebih memberikan penegasan materi dengan memberikan penjelasan 

mengenai baris pembacaan, memberi penanda jeda, dan mencari suasana yang 

tepat dalam puisi untuk aspek penghayatan, sedangkan untuk meningkatkan aspek 

gesture yang tepat peneliti sebagai guru memberikan waktu lagi untuk latihan 

dasar teater sebelum siswa membaca puisi.  Hal yang lebih ditekankan terutama 

pada latihan olah tubuh;(3) agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif serta 

tidak ada siswa yang mengobrol, guru harus lebih meningkatkan pengawasan 

terhadap siswa, tetapi juga dengan tetap menciptakan pembelajaran yang efektif, 

santai,  menyenangkan, dan tepat sasaran.   

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

4.1.2  Hasil Penelitian Siklus II 

 Tindakan siklus II dilakukan karena pada siklus I keterampilan membaca 

puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang masih dalam kategori cukup dan 

belum mencapai target pencapaian nilai rata-rata kelas yang diharapkan.Hasil 

penelitian siklus II ini juga diperoleh melalui praktik membaca puisi dan nontes. 

Hasil praktik membaca puisi ini berupa hasil nilai membaca puisi siswa kelas  XC 

SMA Negeri 2 Rembang setelah mengikuti pembelajaran membaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual pada tahap kedua. 

Hasil siklus II juga diperoleh dari hasil nontes, yaitu hasil observasi, wawancara, 

catatan harian, dan dokumentasi foto.Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini 

untuk mengatasi masalah yang terjadi pada siklus I. Hasil siklus II tentang hasil 

tes dan nontes selengkapnya  diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Membaca Puisi Siklus II 

  Hasil membaca puisi siklus II menunjukkan keterampilan siswa kelas X-C 

SMA Negeri 2 Rembang dalam membaca puisi setelah mengikuti pembelajaran 

membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual 

pada tahap kedua. Jumlah siswa yang mengikuti tes pada pembeljaran siklus II 

yaitu 40 siswa. Hasil membaca puisi siklus II setelah dilakukan pembelajaran 

dengan model daraladater dengan media audiovisual sebesar 70,65 atau dengan 

kategori baik. Hasil membaca puisi menggunakan model draladater dengan media 

audiovisual pada siklus II ini dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 9 Hasil Tes Keterampilan Membaca Puisi Menggunakan Model 

Draladater dengan Media Audiovisual 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Presentase 
(%) 

Nilai  
Rata-Rata 

1 Sangat baik 86-100 4 354 10 70,65 
Kategori 
baik 2 Baik 70-85 17 1272 42,5 

3 Cukup 60-69 13 864 32,5 

4 Kurang 0-59 6 336 15 

Jumlah  40 2826 100 

 

Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa rata-rata skor yang dicapai siswa 

kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang dalam membaca puisi menggunakan model 

draladater berbantuan media audiovisual pada siklus II mencapai nilai rata-rata 

sebesar 70,65 atau termasuk dalam kategori baik. Skor rata-rata tersebut telah 

mengalami peningkatan sebesar 10,15 dari siklus I. Hasil tersebut telah memenuhi 

standar minimal nilai rata-rata klasikal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Pada pembelajaran membaca puisi menggunakan model daraladater 

berbantuan media audiovisual pada siklus II, jumlah siswa yang memperoleh nilai 

86-100 dengan kategori sangat baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 10%. Siswa 

yang memperoleh nilai 70-85 dengan kategori baik dicapai oleh 17 siswa atau 

42,5%. Siswa yang memperoleh nilai 60-69 dengan kategori cukup baik dicapai 

oleh 13 siswa atau sebesar 32,5%. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 

dengan kategori kurang dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 15%.Untuk lebih 

jelasnya, presentase hasil siklus II secara keseluruhan dapat dilihat pada diagram 

berikut. 
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Diagram 3  Presentase Hasil Keterampilan Membaca Puisi Menggunakan 

Model Draladater Berbantuan Media Audiovisual 

 Berdasarkan diagram di atas, presentase tertinggi sebesar 42,5% terletak 

pada kategori baik, kemudian dibawahnya diikuti secara urut presentase dengan 

kategori cukup baik sebesar 32,5%, kategori kurang baik sebesar 15%, sedangkan 

kategori sangat baik sebesar 10%. 

 Seperti halnya siklus I, nilai siklus II ini juga diperoleh dari penjumlahan 

skor masing-masing aspek, yaitu aspek penghayatan, aspek vokal, dan 

penampilan.Hasil masing-masing aspek diuraikan sebagai berikut. 

4.1.2.1.1  Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Penghayatan 

 Pada penilaian aspek penghayatan ini masih tetap difokuskan pada 

ketepatan dan kesesuaian ekspresi, nada, dan intonasi dalam membaca puisi. Hasil 
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rata-rata tes pada aspek penghayatan sebesar 23,7% atau dengan kategori baik. 

Hasil tes penghayatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 Tabel 10 Perolehan Nilai Aspek Penghayatan pada siklus II 

No. Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Presentase 
(%) 

Nilai  
Rata-Rata 

1 Sangat baik 30-40 7 225 17,5 23,7 
Kategori 
baik 2 Baik 20-29 30 679 75 

3 Cukup 10-19 3 45 7,5 

4 Kurang 0-9 0 0 0 

Jumlah  40 949 100 
  

 Data pada tabel 10 penguasaan aspek penghayatan, siswa yang 

mendapatkan kategori sangat baik dengan skor antara 30-40 ada 7 siswa atau 

sebesar 17,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori baik dengan skor antar 20-29 ada 30 siswa atau sebesar 75% dari 

jumlah keseluruhan siswa. Kategori cukup dengan skor antara 10-19 dicapai oleh 

3 siswa atau sebesar 7,5% dari jumlah keseluruhan  siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori kurang dengan skor antara 0-9 tidak ada atau 

sebesar 0,00%dari jumlah keseluruhan siswa. Sesuai dengan tabel di atas, nilai 

rata-rata siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang dalam penguasaan aspek 

penghayatan pada siklus II sebesar 70,05 atau sudah mencapai kategori 

memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan peneliti 

dalam hal ini sebagai guru dengan penggunaan model draladater berbantuan 

media audiovisual telah berhasil memberikan pemahaman siswa pada aspek 

penghayatan. 
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4.1.2.1.2  HasilTes Membaca Puisi Aspek Vokal 

 Penilaian aspek vokal masih difokuskan pada ketepatan artikulasi, 

penjedaan, dan ketahanan suara saat membaca puisi sehingga dapat didengar 

dengan jelas oleh seluruh pendengar.Perolehan nilai pada aspek vokal dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 Tabel 11 Perolehan Nilai Aspek Vokal pada Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Presentase 
(%) 

Nilai  
Rata-Rata 

1 Sangat baik 23-30 34 872 85 24,6 
Kategori 
sangat baik2 Baik 16-22 5 102 12,5 

3 Cukup 7-15 1 10 2,5 

4 Kurang 0-6 0 0 0 

Jumlah  40 984 100 
 

 Data pada tabel 11 aspek penguasaan vokal yang mendapat kategori sangat 

baik dengan skor antara 23-30 ada 34 siswa atau 85%. Kategori baik dengan skor 

antara 16-22 dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 12,5% dari jumlah keseluruhan 

siswa. Kategori cukup dengan skor antara 7-15 hanya ada 1 siswa atau sebesar 

2,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori kurang dengan skor antara 0-6 tidak ada atau 0,00% dari jumlah 

keseluruhan siswa. Jadi, nilai rata-rata yang dicapai siswa kelas X-C SMA Negeri 

2 Rembang dalam aspek vokal adalah 24,6. Dengan demikian, nilai rata-rata 

tersebut sangat memuaskan termasuk pada kategori sangat baik. 
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4.1.2.1.3  Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Penampilan 

 Aspek penampilan penilaiannya difokuskan pada gesture dan sikap tubuh 

pada saat membaca puisi.Gesture dan sikap tubuh berfungsi sebagai penjelas isi 

dari puisi yang dibaca.Hasil penelitian tes pada aspek penampilan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

 Tabel 12  Perolehan Nilai Aspek Penampilan Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Presentase 
(%) 

Nilai  
Rata-Rata 

1 Sangat baik 23-30 20 505 50 22,2 
Kategori 
sangat baik2 Baik 16-22 17 343 42,5 

3 Cukup 7-15 3 40 7,5 

4 Kurang 0-6 0 0 0 

Jumlah  40 888 100 
 

 Berdasarkan data pada tabel 12 tersebut siswa yan mendapatkan kategori 

sangat baik dengan skor antara 23-30 ada 20 siswa atau 50%. Kategori baik 

dengan skor antara 16-22 dicapai oleh 17 siswa atau 42,5%. Kategori cukup 

dengan skor antara 7-15 dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 7,5%. Tidak ada siswa 

yang mencapai kategori kurang dengan skor antara 0-6. Jadi, sesuai dengan tabel 

12 di atas nilai rata-rata yang dicapai dalam aspek penampilan adalah 22,2. Hasil 

tersebut termasuk dalam kategori baik. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisualpada siklus II telah 

mengalami peningkatan dari siklus I. Siklus I siswa mencapai hasil membaca 
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puisi dengan kategori cukup baik, sedangkan pada siklus II siswa mampu 

mencapai hasil membaca puisi dengan kategori baik.Berdasarkan hasil analisis 

nilai per aspek pada siklus II ini, semua aspek telah mampu memperoleh nilai 

dengan kategori baik.Bahkan, untuk aspek vokal meningkat dari siklus I yang 

berkategori baik menjadi sangat baik pada siklus II ini. Tingkat perolehan nilai 

rata-rata per aspek pada siklus II dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Diagram 4 Perolehan Nilai rata-rata Per Aspek Keterampilan Membaca 

Puisi Menggunakan Model Draladater Berbantuan Media 

Audiovisual pada Siklus II 

 Perbandingan perolehan nilai rata-rata per aspek pada siklus II siswa kelas 

X-C SMA Negeri 2 Rembang, untuk aspek yang nilai rata-ratanya tertinggi adalah 

aspek vokal sebesar 24,6; kemudian diikuti dengan urut aspek penghayatan 

sebesar 23,7; dan yang terakhir aspek penampilan sebesar 21,6. Perolehan nilai 

rata-rata per aspek pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. 
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4.1.2.2  Hasil Nontes 

 Hasil nontes pada siklus II juga diperoleh melalui observasi, wawancara, 

catatan harian, dan dokumentasi yang berupa foto.Keempat hasil tersebut 

penilaian nontes tersebut diuraikan sebagai berikut. 

4.1.2.2.1 Observasi 

 Kegiatan observasi pembelajaran membaca puisi pada siklus II kelas X-C 

SMA Negeri 2 Rembang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan bantuan observer. Berdasarkan hasil observasi pada siklus II dapat 

diketahui seberapa besar peningkatan perilaku siswa kearah positif bila 

dibandingkan dengan perilaku siswa pada siklus I. Aspek-aspek yang diamati 

sama seperti pada siklus I sebanyak 10 aspek. Berikut adalah tabel analisis hasil 

observasi siklus II. 

 Tabel 13 Analisis Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek Pengamatan Jumlah 
Siswa 

Presentase 
(%) 

A. Perilaku Positif 
1. Siswa tertarik dengan kehadiran guru 37 92,5% 

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran 
membaca puisi 31 77,5% 

3. Siswa aktif selama proses pembelajaran 
berlangsung 29 72,5% 

4. Siswa aktif dalam kerja kelompok 
34 85% 

5. Siswa aktif memperhatikan pemutaran 
VCD pembacaan puisi 
 

0 0 
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B. Perilaku Negatif 
6. Siswa bersikap pasif terhadap kehadiran 

guru 
3 7,5% 

7. Siswa pasif selama proses pembelajaran 
berlangsung 11 27,5% 

8. Siswa banyak bergurau dan berbicara 
sendiri 9 22,5% 

9. Siswa pasif dalam kerja kelompok 6 15% 
10. Siswa kurang memperhatikan VCD 

pembacaan puisi 0 0 

 

 Pada pembelajaran membaca puisi siklus II sebagian besar siswa sudah 

menunjukkan peningkatan perilaku yang positif dibandingkan dengan perilaku 

pada siklus I. Siswa yang tertarik terhadap kehadiran guru ada 37 siswa atau 

sebesar 92,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung ada 29 siswa atau sebesar 72,5% dari jumlah 

keseluruhan siswa. Siswa yang antusias mengikuti pembelajaran membaca puisi 

ada 31 siswa atau sebesar 77,5% dari jumlah keseluruhan. Siswa yang aktif dalam 

kerja kelompok ada 34 siswa atau sebesar 85% dari jumlah keseluruhan 

siswa.Siswa yang aktif memperhatikan pemutaran video pembacaan puisi tidak 

ada karena pada siklus II tidak ada pemutaran video contoh pembacaan puisi. 

 Meskipun demikian, pada siklus II ini ternyata masih ada beberapa siswa 

yang menunjukkan perilaku negatif. Terdapat 3 siswa atau sebesar 7,5% yang 

bersikap pasif terhadap kehadiran guru. Siswa yang pasif selama proses 

pembelajaran berlangsung ada 11 siswa atau sebesar 27,5% dari jumlah 

keseluruhan. Siswa yang masih bergurau dan berbicara sendiri ada 9 siswa atau 

22,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang pasif dalam kerja kelompok ada 
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6 siswa atau sebesar 15% dari jumlah keseluruhan.Siswa yang kurang 

memperhatikan pemutaran video pembacaan puisi tidak ada karena pada siklus II 

tidak ada kegiatan pemutaran video pembacaan puisi. 

 

4.1.2.2.2 Wawancara  

 Wawancara pada siklus II dilakukan di akhir pembelajaran.Wawancara 

dilakukan pada tiga orang siswa, yaitu siswa yang mendapatkan nilai tinggi, 

sedang, dan rendah. Siswa yang diwawancarai pada siklus II ini ada 3 siswa, yaitu 

Fetty Dyah (T), Anni Marinia (S), dan Linda Apriliyana (R). 

 Pertanyaan pertama, mengenai perasaan siswa mengikuti pembelajaran 

membaca puisi dengan model draladater berbantuan media audiovisual yang 

diberikan peneliti.Dari ketiga siswa yang diwawancarai, yang mendapat nilai 

tinggi mengatakan senang terhadap pembelajaran dengan model draladater dan 

media audiovisual.Alasannya karena bisa belajar dengan menyenangkan dan lebih 

bisa mengembangkan kompetensinya dalam membaca puisi.Siswa yang mendapat 

nilai sedang dan rendah juga menjawab senang dengan pembelajaran dengan 

model dan media tersebut.Alasannya, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, 

menambah pengetahuan tentang membaca puisi dan pembelajaran menjadi tidak 

membosankan. 

 Pertanyaan kedua, pendapat siswa dengan pembelajaran membaca puisi 

yang diberikan guru sebelumnya selama ini.Ketiganya sama-sama menjawab 

kurang menarik dan membosankan karena guru tidak menggunakan media 
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pembelajaran dan hanya diberi puisi diminta untuk mempelajari setelah itu 

langsung membacanya.Pertanyaan ketiga, tentang kesulitan yang dihadapi 

siswaselama pembelajaran membaca puisi. Ketiganya menjawab dengan jawaban 

yang hampir sama yaitu susah menghilangkan rasa malu dan kurang percaya diri 

selama tampil di depan banyak orang. Pertanyaan keempat, tentang penyebab 

siswa merasa kesulitan membaca puisi. Siswa dengan nilai tertinggi mengatakan 

bahwa dia merasa malu di depan teman-temannya, sehingga dia merasa demam 

panggung saat membaca puisi di depan kelas. Siswa yang mendapat nilai sedang 

dan rendah mengatakan bahwa dia kurang percaya diri dalam membaca puisi di 

depan kelas. 

 Pertanyaan kelima, pendapat siswa tentang pembelajaran membaca puisi 

dengan mdel draladater berbantuan media audiovisual.Ketiganya  menjawab 

membaca puisi dengan model draladater dan media udiovisual ini sangat menarik, 

sudah baik, dan berbeda dengan materi pembelajaran yang dilakukan guru 

sebelumnya sehingga model seperti ini perlu dipraktikkan juga oleh guru bahasa 

Indonesia yang lainnya. 

 

4.1.2.2.3  Catatan Harian 

 Catatan yang digunakan pada siklus II masih sama dengan siklus I, yaitu 

catatan harian siswa. Dalam pembelajaran siklus II, catatan harian siswa yang 

digunakan masih sama seperti siklus I. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab, 

yaitu kesulitan apa yang kamu hadapi selama membaca puisi, bagaimana kesan 
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kamu denngan cara mengajar yang digunakan oleh guru yaitu model draladater, 

bagaimana kesan kau dengan media yang digunakan oleh guru yaitu media 

audiovisual, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran membaca 

puisi melalui model draladater dengan media audiovisual, saran apa yang dapat 

kamu berikan untuk pembelajaran membaca puisi menggunakan model draladater 

berbantuan media audiovisual. 

 Pertanyaan pertama, perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran.Semua 

siswa merasa senang mengikuti pembelajaran membaca puisi pada hari itu. Alasan 

yang mereka tulis bermacam-macam, di antaranya : siswa senang karena mereka 

merasa tidak bosan selama mengikuti pembelajaran membaca puisi; siswa senang 

karena mereka mampu memahami dan dan mengerti cara membaca puisi yang 

baik dan benar. Pertanyaan kedua, kesulitan yang dialami siswa ketika membaca 

puisi.Sebagian siswa menjawab mereka merasa kesulitan ketika harus berekspresi 

sesuai dengan isi puisi yang dibacakan dan timbulnya rasa malu pada diri mereka 

sehingga menyebabkan rasa grogi dan rasa kurang percaya diri. 

 Pertanyaan ketiga, tanggapan siswa mengenai media audiovisual yang 

digunakan oleh peneliti.Rata-rata siswa menanggapi bahwa media audiovisual 

sangat menarik, cukup jelas, dan menyenangkan.Selain itu dapat mengerti dengan 

jelas dari contoh pembacaan puisi dari video yang ditampilkan oleh peneliti. 

Pertanyaan keeempat, kesan terhadap gaya mengajar guru (peneliti). Sebagian 

besar siswa menjawab sangat baik, menyenangkan, sangat nyaman, sabar, dan 

tetap semangat karena dapat mempelajari cara membaca puisi dengan cara yang 

baru dan menyenangkan. Pertanyaan kelima, saran yang dapat diberikan siswa. 
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Pada aspek ini sebagian siswa memberikan saran agar dipraktekkan oleh guru 

bahasa Indonesia yang lain. Selain itu, sebagian lagi memberikan saran agar 

pembelajaran membaca puisi menggunakan media yang bervariasi lagi. 

4.1.2.2.4  Dokumentasi Foto 

 Pada pembelajaran membaca puisi siklus II, dokumentasi berupa foto yang 

diambil pada kegiatan proses belajar mengajar. Deskripsi dokumentasi foto yang 

dilakukan pada siklus II diuraikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Aktivitas siswa ketika guru menjelaskan penegasan pada materi 

siklus II 

 Gambar 6 tersebut pada saat kegiatan awal apersepsi, yaitu ketika guru 

membahas kekurangan-kekurangan siswa pada siklus I, kesulitan yang dialami 

siswa ketika membaca puisi pada siklus I, dan mengulas kembali materi 

pembelajaran.Guru juga memberikan solusi-solusi untuk mengatasi kekurangan 

siswa agar tidak terjadi kembali pada siklus II. 
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Gambar 7 Aktivitas siswa berlatih membaca puisi dalam kelompok masing-

masing 

 Gambar 7 menunjukkan kegiatan siswa ketika mereka melakukan kegiatan 

berlatih membaca puisi secara individu dalam kelompok masing-masing.Pada 

kegiatan ini siswa tampak senang dan antusias dalam berlatih membaca puisi dan 

memantapkan lagi tentang baris pembacaan, penjedaan dan penghayatan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Aktivitas siswa ketika guru menjelaskan kriteria penilaian 

sebelum siswa membaca puisi di muka kelas 
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  Pada gambar 8 diatas menunjukkan kegiatan siswa ketika mendengarkan 

penjelasan guru tentang kriteria penilaian sebelum siswa membaca puisi secara 

individu di muka kelas.Dalam kegiatan ini siswa tampak serius mendengarkan 

penjelasan oleh guru karena mereka ingin menampilkan pembacaan puisi dengan 

maksimal dengan harapan mendapatkan nilai yang baik. 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Aktivitas siswa ketika siswa membaca puisi secara individu pada 

siklus II 

 Gambar 9 di atas menunjukkan kegiatan siswa membaca puisi pada siklus 

II. Pada siklus II ini menunjukkan bahwa siswa sudah mulai membaca puisi 

dengan gesture dan ekspresi yang lebih baik dari siklus I. Siswa membaca puisi 

dengan tenang, tidak demam panggung dan serius. 

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

 Hasil keterampilan membaca puisi pada siklus II telah mengalami 

peningkatan dari siklus I dan sudah mencapai nilai rata-rata yang diharapkan.Hasil 
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rata-rata membaca puisi siswa kelas X-C pada siklus II adalah 70,65. Pada siklus 

II siswa sudah dapat membaca puisi dengan baik sesuai dengan kriteria 

pembacaan puisi yang baik dan tidak merasa asing terhadap model dan media 

yang digunakan oleh guru. Keberhasilan ini merupakan sesuatu yang 

membahagiakan karena berdasarkan hasil nontes siklus II juga menunjukkan 

perubahan perilaku yang menonjol saat kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu 

perubahan perilaku negatif ke perilaku yang positif.Pada siklus II, siswa banyak 

yang lebih aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran membaca 

puisi dibandingkan dengan siklus I, meskipun masih ada beberapa siswa yang 

berbicara sendiri dengan temannya. 

 

4.2 Pembahasan  

 Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil tindakan siklus I dan 

hasil tindakan siklus II.Pembahasan hasil penelitian ditujukan untuk menemukan 

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Permasalahan yang 

pertama yaitu adakah peningkatan keterampilan membaca puisi menggunakan 

model draladater berbantuan media audiovisual siswa kelas X-C SMA Negeri 2 

Rembang, proses pembelajaran membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 

Rembang, dan perubahan perilaku sikap siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang 

dalam pembelajaran membaca puisi menggunakan model draladater berbantuan 

media audiovisual. Pembahasan hasil penelitian meliputi hasil tes dan nontes. 

Berikut akan diuraikan satu per satu permasalahan tersebut. 
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4.2.1 Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi Menggunakan Model 

Draladater Berbantuan Media Audiovisual Siswa Kelas X-C SMA 

Negeri 2 Rembang. 

 Hasil praktik membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang 

mengalami peningkatan pada tiap tahapan siklusnya, dari siklus I ke siklus 

II.Kenyataan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 14 Peningkatan Nilai Rata-rata Hasil Keterampilan Membaca Puisi 

Tahap Siklus I dan Siklus II 

Tahap 
Nilai 
rata-
rata 

Distribusi 
Frekuensi 

Distribusi 
Presentase (%) 

SB B C K Jml SB B C K 

Prasiklus 50,25 0 3 13 24 40 0,00 7,50 32,50 60,00
Siklus I 60,5 3 6 14 17 40 7,50 15 35 42,50
Siklus II 70,65 4 17 13 6 40 10 42,50 32,50 15 

 

 Dengan melihat tabel di atas, dapat dihitung peningakatan nilai rata-rata 

dari tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil pada siklus I meningkat sebesar 

10,25 dari nilai rata-rata tahap prasiklus sebesar 50,25. Hasil siklus II meningkat 

sebesar 10,15 dari siklus I yang memiliki nilai rata-rata sebesar 60,5 dan 

meningkat sebesar 20,40 dari nilai rata-rata tahap prasiklus sebesar 50,25. 

 Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat juga peningkatan distribusi frekuensi 

dari siklus I dan siklus II hasil keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C SMA 

Negeri 2 Rembang. Nilai rata-rata keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C 



115 
 

 
 

pada tahap prasiklus adalah 50,25 dengan distribusi frekuensi hasil keterampilan 

membaca puisi siswa kelas X-C yang berkategori sangat baik tidak ada, kategori 

baik hanya berjumlah 3 siswa atau 7,05%, kategori cukup berjumlah 13 siswa atau 

32, 50%, dan siswa yang termasuk dalam kategori kurang sebanyak 24 siswa atau 

60,00%. Hasil keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C pada tahap prasiklus 

termasuk dalam kategori kurang, karena lebih dari 50% siswa kelas X-C kurang 

terampil dalam membaca puisi. Rendahnya hasil membaca puisi tersebut 

disebabkan oleh bebrapa faktor.Faktor yang paling banyak dialami siswa adalah 

kesulitan dalam mengekspresikan isi dari puisi yang dibaca.Kesulitan yang 

dihadapi siswa itu ditandai dengan beberapa hal seperti siswa kurang 

memunculkan gesture dan sikap tubuh yang tepat.Selain itu, siswa juga masih 

terlihat malu dan ragu-ragu menatap ke depan ketika membaca puisi. Faktor yang 

lain adalah kurangnya minat siswa terhadap kegiatan membaca puisi, siswa 

cenderung malas dan tidak bersemangat dalam kegiatan pembelajaran membaca 

puisi. Hal tersebut dikarenakan guru kurang memberikan motivasi dan variasi 

dalam pembelajaran membaca puisi.Selain itu, guru juga kurang memberikan 

evaluasi secara langsung tentang kekurangan dan kesalahan mereka dalam 

membaca puisi sehingga siswa dapat memperbaiki pembacaan puisi. 

 Hasil tersebut termasuk dalam kategori kurang sehingga perlu 

ditingkatkan. Untuk meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C 

SMA Negeri 2 Rembang perlu dilakukan tindakanyang efektif agar hasil tes 

keterampilan puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang pada tahap prasiklus 

ini dapat diperbaiki. Setelah dilakukan tindakan pada pembelajaran membaca 
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puisi siklus I menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual 

menunjukkan peningkatan dari pada tahap prasiklus. Nilai rata-rata keterampilan 

membaca puisi siswa kelas X-C pada tahap siklus I adalah 60,5 dengan distribusi 

frekuensi siswa yang hasil keterampilan membaca puisinya pada kategori sangat 

baik ada 3 siswa atau sebesar 7,50%, kategori baik ada 6 siswa atau sebesar 15%. 

Pada kategori cukup jumlah siswa ada 14 siswa atau sebesar 35%, dan kategori 

kurang berjumlah 17 siswa atau sebesar 42,50%. 

 Nilai rata-rata keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 

2 Rembang tahap siklus I termasuk dalam kategori cukup baik.Namun, hasil 

tersebut belum mencapai nilai klasikal ketuntasan belajar siswa kelas X-C dengan 

nilai rata-rata minimal yang diharapkan. Hal ini disebabkan kelemahan pada 

siklus I, yaitu siswa masih belum maksimal memberikan ekspresi saat membaca 

puisi dan menambahkan gesture sebagai penjelas isi puisi. Hal tersebut terungkap 

dalam catatan harian siswa dan hasil wawancara. Masih rendahnya keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran juga menjadi salah satu kekurangan dalam 

siklus I ini. Untuk mencapai keberhasilan belajar siswa perlu adanya tindakan 

lebih lanjut. Tindakan selanjutnya adalah dengan melaksanakan pembelajaran 

membaca puisi siklus II dengan tetap menerapkan model draladater dan media 

audiovisual. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peningkatan hasil keterampilan 

membaca puisi kelas X-C pada siklus II. Nilai rata-rata keterampilan membaca 

puisi siswa kelas X-C siswa kelas X-C pada siklus II sebesar 70,65 dengan 

distribusi frekuensi pada kategori sangat baik berjumlah 4 siswaatau sebesar 10%, 
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pada kategori baik meningkat menjadi 17 siswa atau sebesar 42,50%, siswa yang 

berkategori cukup berjumlah 13 siswa atau sebesar 32,50%, jumlah siswa yang 

berada pada kategori kurang hanya ada 6 siswaatau sebesar 15%. Peningkatan 

pada siklus II ini mengalami peningkatan yang sangat berarti dibandingkan pada 

siklus I. Hal ini disebabkan adanya upaya perbaikan tindakan siklus II berdasar 

pada kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus I. Beberapa tindakan 

perbaikan yang dilakukan dalam siklus II, yaitu guru memberikan contoh 

membaca puisi yang benar, selain itu guru juga memberikan evaluasi pada 

penampilan siswa agar nantinya dapat diperbaiki. 

Hasil pada siklus II ini termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 

di atas standar KKM, yaitu 70.Dengan demikian tidak perlu dilakukan tindakan 

siklus III. Untuk lebih jelasnya, peningkatan nilai rata-rata dilihat dari distribusi 

presentase tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II hasil tes keterampilan membaca 

puisi akan digambarkan dalam diagram berikut. 
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Diagram 5 Peningkatan Keterampilan Membaca puisi Prasiklus, Siklus I, 

dan Siklus II 

 Berdasarkan uraian hasil keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C 

SMA Negeri 2 Rembang, tiap aspeknya mengalami peningkatan pada hasil 

keterampilan membaca puisi dari tahap siklus I dan siklus II.Peningkatan 

keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C pada siklus I dan siklus II pada tiap 

aspek ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 15 Peningkatan Tes Keterampilan Membaca Puisi Tiap Aspek pada 

Siklus I dan Siklus II. 

No Aspek Penilaian 
Rata-rata Peningkatan 

SI-SII 

Peningkatan 

(%) SI SII 

1 Penghayatan  21,02 23,7 2,68 12,75 

2 Vokal  23,65 24,6 0,95 4,01 

3 Penampilan 15,82 22,2 6,38 40,33 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap aspek membaca puisi pada 

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Aspek yang pertama adalah 

penghayatan dengan peningkatan sebesar 2,68 atau sebesar 12,75% dari hasil tes 

siklus I rata-rata skor sebesar 21,02 pada siklus II meningkat menjadi 23,7. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah mampu mengekspresikan isi puisi, membaca 

dengan nada, dan intonasi yang tepat. Aspek yang kedua, yaitu aspek vokal 

dengan peningkatan sebesar 0,95 atau sebesar 4,01% dari hasil tes siklus I rata-
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rata skor sebesar 23,65 pada siklus II meningkat menjadi 24,6. Jadi, pada aspek ini 

siswa tidak mengalami kesulitan yang berat. Aspek yang terakhir adalah 

penampilan dengan peningkatan sebesar 6,38 atau sebesar 40,33%dari hasil tes 

siklus I sebesar 15,82 pada siklus II meningkat menjadi 22,2. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah mampu membaca puisi dengan gesture dan 

sikap tubuh yang sesuai dengan puisi. Data peningkatan nilai rata-rata per aspek 

pada tabel di atas dapat digambarkan pada diagram 

berikut.

 

Diagram 6 Peningkatan Nilai Rata-rata Per Aspek Siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan deskripsi pembahasan data tes keterampilan membaca puisi 

siswa kelas X-C di atas, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan oleh 

peneliti dapat meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa kelas XC SMA 

Negeri 2 Rembang. 
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4.2.2  Proses Pembelajaran Membaca Indah Puisi Menggunakan Model 

Draladater Berbantuan Media Audiovisual Siswa Kelas X-C  

Proses pembelajaran membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 

Rembang menggunakan model dramatisasi dan latihan dasar teater berlangsung 

dengan baik sesuai dengan harapan pada penelitian ini. Proses pembelajaran 

membaca puisi ini terdiri atas 2 siklus, yaitu siklus I dan siklus II.Tiap-tiap siklus 

terdiri atas 2x pertemuan.Jadi jumlah pertemuan dalam keseluruhan penelitian ini 

yaitu 4x pertemuan. Proses pembelajaran membaca puisi siswa kelas X-C SMA 

Negeri 2 Rembang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Proses Pembelajaran pada Siklus I 

e. Perencanaan  

Pada tindakan siklus I dipersiapkan proses pembelajaran membaca puisi 

dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan 

penelitian tindakan kelas yang berisi rancangan tindakan kelas. Guru 

mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan, yaitu video dramatisasi 

puisi dan video beberapa model membaca puisi. Guru juga mempersiapkan teks 

puisi berbagai angkatan dan alat pengumpul data nontes yang berupa lembar 

observasi, lembar wawancara, dan lembar catatan harian siswa dan guru. Guru 

juga menyusun rancangan evaluasi pembelajaran. 
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f. Tindakan 

Pada tahap tindakan ini dilaksanakan tindakan yang sesuai dengan rencana 

yang telah disusun. Pada proses pembelajaran membaca puisi siswa diberi 

penjelasan mengenai masalah atau konsep yang akan dikaji. Pada tahap ini, siswa 

melihat tayanan video berbagai variasi cara pembacaan puisi. Dari mengamati 

berbagai pembacaan puisi tersebut siswa akan mendapatkan banyak konsep 

membaca puisi. Kalau siswa sudah mempunyai banyak konsep, maka siswa akan 

mampu berkreasi melakukan membaca puisi. Pada tahap ini pula, siswa 

melakukan tanya jawab dengan guru  terkait pemodelan membaca puisi. Tanya 

jawab tersebut akan memperjelas konsep membaca puisi. Dengan adanya banyak 

konsep maka siswa akan lebih mengembangkan kreativitasnya dalam membaca 

puisi. 

Pada kegiatan ini, siswa juga melakukan diskusi kelompok.Siswa membentuk 

kelompok masing-masing terdiri atas 4-5 siswa.Dalam kegiatan kelompok ini 

guru menyediakan beberapa puisi berbagai angkatan.Dari berbagai puisi tersebut 

siswa memilih dua puisi. Puisi pertama yaitu puisi yang sudah menjadi pilihan 

kelompok yang akan digunakan untuk dramatisasi sedangkan puisi kedua yaitu 

puisi yang digunakan untuk pembacaan puisi secara individu. Setelah memilih 

puisi, masing-masing kelompok mendiskusikan puisi yang akan ditampilkan 

untuk dramatisasi. Hal-hal yang harus didiskusikan di antaranya; (1) membaca 

puisi untuk memahami makna, (2) memberi penanda jeda, (3) mengubah puisi 

menjadi dialog (khusus untuk puisi yang digunakan untuk dramatisasi). Siswa 

juga  ditugaskan untuk menyiapkan sebuah konsep pementasan dramatisasi puisi. 
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Dalam kegiatan inilah konsep ladater dilakukan. Guru dan siswa kemudian 

melakukan kegiatan latihan dasar teater untuk meningkatkan kompetensi siswa 

dalam membaca puisi. Kegiatan yang dilakukan di antaranya : (1) olah tubuh, (2) 

olah napas, (3) olah vokal, (4) konsentrasi, (5) latihan imajinasi, (6) ekspresi atau 

penjiwaan. Jika waktu yang tersedia dalam pembelajaran tidak cukup, kegiatan 

latihan dasar teater ini dilakukan siswa di luar kelas.Siswa juga berlatih untuk 

mempersiapkan unjuk performasi. Setelah proses latihan selesai, siswa melakukan 

unjuk performasi berupa dramatisasi puisi dan pembacaan puisi secara individu 

terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. 

g. Observasi 

Observasi terhadap semua tindakan dilakukan dengan seksama. Dalam proses 

pengamatan dicatat hal-hal yang memungkinkan penemuan selama tindakan 

berlangsung. Aspek yang diamati adalah respon siswa dan keaktifan siswa saat 

mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, suasana kelas sebelum pembacaan 

puisi serta tingkah laku siswa saat membacakan puisi maupun saat pembacaan 

puisi. 

Observasi terhadap tindakan selama proses pembelajaran berlangsung 

bertujuan agar perkembangan siswa selama pembelajaran dapat dipantau. 

h. Refleksi 

Pada akhir siklus dilakukan evaluasi mengenai tindakan yang sudah 

dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang dapat dijadikan catatan 

adalah seberapa besar peningkatan keterampilan siswa dalam membacakan puisi 

setelah diterapkan model draladater berbantuan media audiovisual, kesulitan apa 



123 
 

 
 

yang dialami siswa dalam membaca puisi maupun dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dan bagaimana mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

pembacaan puisi. 

Refleksi yang dapat dilakukan yaitu : 

4. Deskripsi tindakan siswa selama mengikuti proses pembelajaran  

5. Deskripsi tindakan guru selama proses pembelajaran 

6. Deskripsi hasil pengamatan selama proses pembelajaran. 

2. Proses pembelajaran  siklus II 

e. Perencanaan 

Pada perencanaan siklus II dipersiapkan proses pembelajaran membaca 

puisi dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

penelitian tindakan kelas yang berisi rancangan tindakan kelas dengan sedikit 

perubahan dari siklus I, yaitu pada siklus II sebelum siswa membaca puisi yang 

sudah tersedia, siswa disajiakan video pembacan puisi lagi dan melakukan latihan 

sebentar membaca puisi. 

f. Tindakan 

Pada tahap tindakan pada siklus II dilaksanakan tindakan yang sesuai 

dengan rencana yang telah disusun namun sedikit berbeda dengan siklus I. 

Sebelum pembelajaran siswa diingatkan terlebih dahulu tentang konsep membaca 

puisi yang baik dan benar. Siswa diputarkan video pembacaan puisi lagi untuk 

mengingatkan variasi model pembacaan puisi. Setelah itu, siswa berlatih 

membaca puisi sebentar secara individu. Kemudian masing-masing siswa 

membacakan puisi secara individu di muka kelas. Sedangkan siswa lain dan guru 
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memberikan penilaian dan evaluasi. Sebelum melakukan penilan guru dan siswa 

membahas tentang pedoman penilaian yang sudah dibuat oleh guru. 

 

g. Observasi 

Observasi terhadap semua tindakan dilakukan dengan seksama. Dalam 

proses pengamatan dicatat hal-hal yang memungkinkan penemuan selama 

tindakan berlangsung. Aspek yang diamati adalah respon siswa dan keaktivan 

siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, suasana kelas sebelum 

pembacaan puisi serta tingkah laku siswa saat membacakan puisi maupun saat 

pembacaan puisi. 

Observasi terhadap tindakan selama proses pembelajaran berlangsung 

bertujuan agar perkembangan siswa selama pembelajaran dapat dipantau. 

h. Refleksi 

Pada akhir siklus II dilakukan evaluasi tindakan yang sudah dilakukan 

dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang dapat dijadikan catatn adalah seberapa 

besar peningkatan keterampilan siswa dalam membacakan puisi setelah 

diterapkan model draladater berbantuan media audiovisual, kesulitan apa yang 

dialami siswa dalam membaca puisi maupun dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dan bagaiman mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

pembacaan puisi. 

Refleksi yang dapat dilakukan yaitu: 

d. Deskripsi tindakan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

e. Deskripsi tindakan guru selama proses pembelajaran 
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f. Deskripsi hasil pengamatan selama proses pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya, proses pembelajaran membaca puisi dapat dilihat pada 

bagan berikut. 

BAGAN OPERASIONAL MODEL DRALADATER 

DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PUISI SISWA SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN PENGAJAR  LANGKAH‐ POKOK  KEGIATAN SISWA 

1. Pembuka

1) berdoa 2) meng ‐
ucapkan salam,3) 

apersepsi, 4) motivasi, 
dan 5) menyampaikan 

tujuan 

2. Orientasi

eksplorasi 
menemukan konsep 

3. Intepretasi Kolbrsi

1) interpretasi 

2) penanda jeda 

3) mengubah puisi 

4.  Draladater

1) Latihan ladater 

2) membaca puisi

5.  Unjuk Performansi

dramatisasi dan 
membaca puisi

Menyiapkan diri mengikuti 

pelajaran 

• berdoa 
• menjawab salam 
• melibatkan diri dalam situasi 
siap 

• merespon motivasi 
• memperhatikan apersepsi 
 

• memperhatikan tampilan 
pemodelan 

• menemukan konsep 
 

• interpretasi, memberi penanda 
jeda, mengubah puisi menjadi 
dialog. 

• membagi peran 
 
 
 
 
 
• melakukan ladater 
• dramatisasi baca puisi 
• diskusi evaluasi 
 

• menerima penjelasan kriteria 
penilaian 

• melakukan dramatisasi 
membaca puisi  

 

• menerima konfirmasi 
• mengucapkan doa 
• menjawab salam 

mempersilakan siswasiap 

• berdoa 
• memberi  salam 
• menciptakan situasi siap fisik 
dan psikis. 

• memotivasi 
• menyampaikan tujuan 
 
 
• menampilkan pemodelan 
pembacaan puisi 

• memaparkan konsep 
 

• membimbing interpretasi, 
 

 

 

• membimbing latihan 
 

 

• memberikan kriteria penilain 
• melakukan penilaian 
dramatisasi 

 

• memberi konfirmasi 
• menutup pelajaran 
• mempersilakan berdoa,salam 
• mempersilakan pulang 

 

6. Penutup

1) konfirmasi, umpan 
balik, simpulan. 

2)refleksi 3) berdoa, 
4) memberi salam
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4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang 

 Perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca puisi 

menggunakan model draladater merupakan permasalahan ketiga. Untuk 

menjawab permasalahan ketiga tersebut dapat dikatakan bahwa ada perubahan 

perilaku belajar siswa kelas X-C.Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti bersama observer pada siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa setiap 

aspek yang terdapat dalam observasi mengalami peningkatan.Aspek perilaku 

pertama yang diamati adalah ketertarikan siswa terhadap kehadiran guru.Pada 

siklus I ada 30 siswa atau sebesar 75% yang tertarik dengan kehadiran guru.Pada 

siklus II ketertarikan siswa meningkat. Ada 37 atau sebesar 92,5% yang tertarik 

dengan kehadiran guru. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku 

yang positif pada aspek semangat dan antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 Perilaku kedua yang diamati adalah antusias siswa mengikuti 

pembelajaran membaca puisi.Pada siklus I antusias siswa cukup baik terhadap 

penjelasan yang diberikan guru. Ada 25 siswa atau sebesar 62,5% yang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Namun, tidak semua siswa berlaku demikian, 

terlihat beberapa siswa berbicara dengan sebangkunya saat guru menjelaskan 

materi di depan kelas. Sebagian siswa belum tertarik terhadap pembelajaran 

membaca puisi. Pada siklus II jumlah siswa yang antusias mengikuti 
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pembelajaran meingkat menjadi 31 siswa atau sebesar 77,5%, pada siklus II siswa 

terlihat sangat bersemangat dan antusias untuk mendengarkan dan mengikuti 

pembelajaran membaca puisi.Meskipun masih ada siswa yang terlihat berbicara 

dengan temannya, tetapi guru mampu mengkondisikan kembali. 

 Perilaku ketiga yang diamati adalah keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran berlangung. Pada siklus I ada 17 siswa atau sebesar 35% yang aktif 

dalam pembelajaran membaca puisi.Mereka terlihat ragu-ragu untuk 

menyampaikan pertanyaan kepada guru. Pada siklus II jumlah siswa yang aktif 

dalam pembelajaran meningkat menjadi 29 siswa atau 72,5%. Hal ini dapat 

diperlihatkan ketika siswa berani menanyakan kebenaran hasil kerja kelompok 

mereka dan kesulitan selama membaca puisi.Mereka tampak semangat dan 

antusias dalam belajar. 

 Perilaku keempat yang diamati adalah keaktifan siswa dalam kerja 

kelompok.Pada siklus I keaktifan siswa dalam kerja kelompok cukup baik.Siswa 

yang aktif ada 28 siswa atau sebesar 70%.Hal tersebut terjadi karena sebagian 

besar siswa ada yang merasa kebingunan dalam menulis baris pembacaan serta 

mencari suasana puisi.Hal tersebut dapat diperbaiki dan terbukti pada siklus 

II.Pada siklus II keaktifan siswa dalam kerja kelompok meningkat.Siswa yang 

aktif menjadi 34 siswa atau sebesar 85%.Jumlah ini lebih banyak dibandingkan 

pada siklus I. Hal ini diperlihatkan ketika siswa merasa kesulitan, mereka sudah 

tidak malu lagi ketika bertanya kepada guru, siswa sudah terlihat percaya diri. 
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 Perilaku kelima yang dimaati adalah ketika siswa memperhatikan video 

pembacaan puisi.Pemutaran video dilakukan oleh peneliti pada siklus I dan siklus 

II. Keseriusan siswa dalam memperhatikan video pembacaan puisi sudah sangat 

baik.Ada 38 siswa dari 40 siswa yang memperhatikan video pembacaan puisi.Hal 

tersebut menunjukkan antusias siswa agar mampu membaca puisi dengan baik 

dan benar. 

 Berdasarkan hasil wawancara siklus I dan siklus II, dapat disimpulkan 

bahwa siswa merasa senang dengan model pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru (peneliti) karena dapat membantu siswa dalam menulis baris pembacaan, 

penjedaan, dan suasana dalam puisi yang akan dibaca sehingga dapat membaca 

puisi dengan baik sesuai dengan nada, tekanan, dan intonasinya. Selain itu, siswa 

juga mengungkapkan media yang digunakan guru (peneliti) juga menyenangkan 

karena siswa dapat menyegarkan suasana belajar dan menghilangkan rasa bosan 

dalam membaca puisi.Mereka menyatakan dengan adanya media audiovisual 

menambah pengetahuan dalam belajar membaca puisi dan dapat memudahkan 

siswa dalam membuat baris pembacaan puisi sehingga siswa merasa senang dan 

tidak jenuh saat pembelajaran berlangsung.Dengan bimbingan yang diberikan 

dapat membantu mereka dalam kesulitan-kesulitan maupun kekurangan-

kekurangan yang siswa alami selama pembelajaran membaca puisi berlangsung. 

 Berdasarkan catatan harian siswa , siswa merasa senang dalam membaca 

puisi melalui model dramatisasi dan media audiovisual. Alasan yang mereka tulis 

banyak dan bermacam-macam, di antaranya: siswa merasa senang karena pada 

akhirnya mampu membaca puisi; siswa senang karena pembelajarannya tidak 
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membosankan karena ada sesuatu yang baru bagi mereka. Hal ini menunjukkan 

antusias dan semangat siswa pada saat pembelajaran berlangsung.Kesulitan dan 

kekurangan siswa dalam membaca puisi juga berkurang.Selain itu juga 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata tes membaca puisi siswa yang meningkat dari 

siklus I ke siklus II.Selama pembelajaran siswa menanggapi denngan baik 

terhadap media audiovisual yang digunakan. Siswa juga berpendapat tentang cara 

mengajar guru (peneliti) yang menyenangkan dan santai. Selama pembelajaran 

berlangsung, siswa juga aktif dan sebagian besar menunjukkan sikap perhatian 

dan ketertiban serta keseriusan dalam membaca puisi. 

 Berdasarkan hasil tes siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model dramatisasi dan media audiovisual 

mampu meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 

2 Rembang. Selain itu, model dramatisasi dan media audiovisual juga mampu 

memberikan perubahan perilaku siswa kearah yang lebih baik dalam mengikuti 

pembelajaran membaca puisi.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Keterampilan membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang 

masih rendah dan perlu adanya upaya untuk meningkatkannya. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Model draladater dan media audiovisual mampu meningkatkan keterampilan 

membaca puisi siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran membaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual, nilai rata-rata 

kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang mengalami peningkatan. Hasil pada 

siklus I meningkat sebesar 10,25 dari nilai rata-rata tahap prasiklus yaitu 

50,25. Hasil siklus II meningkat sebesar 10,15 dari siklus I yang memiliki 

nilai rata-rata sebesar 60,5 dan meningkat sebesar 20,40 dari nilai rata-rata 

prasiklus  sebesar 50,25. Hasil pada siklus II sudah termasuk dalam kategori 

baik dengan nilai rata-rata di atas standar KKM, yaitu 75. Standar KKM 

SMA Negeri 2 Rembang untuk Bahasa dan sastra Indonesia, yaitu 70. 

Dengan demikian, tidak perlu dilakukan tindakan siklus III. 

2. Proses pembelajaran membaca puisi menggunakan model draladater 

berbantuan media audiovisual mengalami 2 tahapan siklus. Tahap yang 

pertama, yaitu siklus I dan yang kedua yaitu siklus II. Pada siklus I proses 

yang berlangsung yaitu, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus 
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II dilakukan untuk memperbaiki kelemahan pada siklus I. Pada siklus II 

proses pembelajaran yang berlangsung disesuaikan dengan kekurangan-

kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada siklus I. Sama halnya dengan 

siklus I, proses pembelajaran siklus II berupa perencanaan, tindakan, 

observasi, refleksi dan evaluasi. 

3. Perubahan sikap dan tingkah laku siswa kelas X-C SMA Negeri 2 Rembang 

menunjukkan perubahan ke arah positif, siswa lebih tertarik, senang, dan 

antusias dalam pembelajaran membaca puisi melalui model draladater 

berbantuan media audiovisual. Mereka lebih mudah dalam mengekspresikan 

isi dari puisi yang dibacanya, sehingga yang mendengar mampu mengerti isi 

puisi tersebut. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan tersebut, saran 

yang dikemukakan melalui hasil penelitian ini adalah: 

1. Sebaiknya guru bahasa dan sastra Indonesia dalam membelajarkan membaca 

puisi menggunakan model yang sesuai agar siswa menjadi tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran membaca puisi sehingga pembelajaran membaca 

puisi dapat tercapai.  

2. Sebaiknya siswa belajar lebih giat lagi agar dalam membaca puisi dengan 

model draladater yang peneliti gunakan dapat dimanfaatkan untuk menunjang 

peningkatan keterampilan membaca puisi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SMA N 2 Rembang 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/Smt.   : X/I 

Alokasi Waktu  : 4x45 menit 

 

Standar Kompetensi 

7. memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen 

Kompetensi Dasar 

7.1 membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat. 

Indikator 

1. Mampu menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca 

puisi 

2. Mampu membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi 

yang tepat 

3. Mampu menilai pembacaan puisi teman 

4. Mampu memperbaiki cara membacakan puisi yang kurang tepat 

Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan dan 

intonasi yang tepat 
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Analisis Materi 

a. Puisi 

Puisi merupakan bentuk karya sastra puitis yang mengungkapkan perasaan 

penyair secara imajinatif dengan bahasa yang dipadatkan namun indah untuk 

dirasakan. Dikatakan puitis karena membangkitkan perasaan, menarik perhatian, 

bahkan memancing timbulnya tanggapan pembaca. 

Puisi bersifat konsentrif dan intensif. Pengarang tidak menjelaskan secara 

terperinci apa yang ingin diungkapkannya, melainkan justru sebaliknya dengan 

kata-kata yang lebih singkat dan padat tetapi mengandung makna yang dalam. 

Pengarang hanya mengutarakan bagian-bagian yang dianggap pokok atau penting 

saja. Bahasa dalam puisi lebih memiliki banyak kemungkinan makna.  

 

b. Hal yang diperhatikan dalam membacakan puisi 

Dalam membacakan puisi harus memperhatikan tiga komponen dalam 

membaca puisi, yaitu penghayatan, vokal, dan penampilan. 

a. Penghayatan 

Menghayati berarti memahami secara penuh isi puisi. Dengan pemahaman 

itulah kita sebagai pembaca puisi dapat menyatukan jiwa puisi dengan jiwa kita. 

Penghayatan dalam membaca puisi setidaknya tercermin dalam empat hal, yaitu 

(1) pemenggalan, (2) nada dan intonasi, (3) ekspresi, (4) kelancaran. Melalui 

pemahaman terhadap puisi dapat menentukan nada, suasana, dan irama dalam 

pembacaan puisi. 

b. Vokal 

Kriteria yang diperhatikan dalam menilai vokal secara umum yaitu : 

1. Kejelasan ucapan 

Setiap kata yang ada dalam puisi harus dapat didengar oleh pendengar 

secara jelas. Ketika membaca puisi dengan lambat, kejelasan ucapan mungkin 

akan lebih terlihat. Namun, jika membaca puisi dengan suara tinggi dan tempo 

yang tepat kejelasan ucapan benar-benar harus dijaga.  

2. Jeda 
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Pembaca puisi yang baik harus dapat mengatur jeda yang tepat. 

Dimana seorang pembaca boleh mengambil nafas dalam beberapa lama menjadi 

faktor penting yang harus diperhatikan supaya apa yang dibacakan sampai kepada 

pendengar, sehingga pendengar dapat menikmati pembacaan puisi. 

3. Ketahanan 

Ketahanan adalah kekuatan vokal dari awal pembacaan sampai akhir 

pembacaan puisi. Ketahanan ini diperlukan pada saat membaca puisi panjang. 

Jangan sampai akhir pembacaan puisi vokal sudah berkurang. 

 

c. Penampilan 

Masalah penampilan dalam membaca puisi menyangkut tiga persoalan 

yaitu teknik muncul, gerak tubuh, dan cara berpakaian. 

1. Teknik muncul 

Teknik muncul berhubungan dengan cara yang ditempuh oleh 

pembaca puisi dalam memperlihatkan diri pertama kali. Kesan baik dan mantap 

harus muncul di awal penampilan.  

2. Gerak tubuh 

Gerakan tubuh berkaitan erat dengan penjiwaan ketika membaca puisi. 

Karena ukuran baik atau tidaknya dalam pembacaan puisi adalah kesesuian 

dengan jiwa puisi. Gerakan tubuh dibiarkan alami mengikuti suasana yang ada 

dalam puisi yang dibacakan. Gerakan tubuh merupakan perwujudan ekspresi atas 

penghayatan puisi yang dibacakannya.  

Metode Pembelajaran 

1. Tanya jawab 

2. Diskusi kelompok 

3. Pemodelan 

4. Latihan langsung 
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Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Metode Alokasi 
waktu 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal 
 Salam dan menanyakan kabar siswa 

 Guru menanyakan siswa yang tidak 

berangkat pada hari itu 

 Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang puisi, yaitu dengan 

mengingatkan kembali puisi-puisi yang 

telah dikenal siswa dan pernah dibacakan 

siswa serta hakikat puisi dan unsur puisi 

 Guru menyampaikan tujuan  

pembelajaran dan manfaat pembelajaran  

 

 
Ceramah dan 

Tanya jawab 

 
5 menit 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kegiatan Inti 
 Siswa melihat video dramatisasi puisi 

dan video pembacaan puisi yang 

diputarkan oleh guru 

 Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang beberapa contoh pemodelan 

membaca puisi yang ada dalam tayangan 

video 

 Siswa membentuk kelompok yang terdiri 

atas 4-5 siswa 

 Tiap-tiap  kelompok memilih puisi yang 

telah disediakan oleh guru untuk 

didiskusikan. 

 Siswa berdiskusi tentang konsep 

dramatisasi yang akan ditampilkan  

 
Tanya jawab, 

diskusi 

kelompok, 

pemodelan, 

pelatihan dasar 

teater secara 

langsung. 

 
10 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
15 menit 
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secara kelompok, beberapa hal yang 

didiskusikan yaitu konsep penampilan 

dramatisasi, baris pembacaan, penjedaan, 

intonasi, serta penekanan 

 Tiap-tiap kelompok melakukan latihan 

dasar teater yang dipandu oleh guru. 

Kegiatan yang dilakukan diantaranya; 

olah tubuh, olah vokal, olah napas, 

konsentrasi, latihan imajinasi, ekspresi 

dan penjiwaan 

 

 
 
 
 
 
 
20 menit

3. Kegiatan akhir 
 Guru bertanya jawab dengan siswa apakah 

siswa masih mengalami kesulitan dalam 

membacakan puisi dengan lafal, nada, 

tekanan dan intonasi yang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi 

pembelajaran hari itu, yaitu dengan 

menuliskan catatan harian, dan 

menyimpulkan materi yang dipelajari hari 

itu 

 Guru memberi penguatan kepada siswa 

dengan cara memberi simpulan seluruh 

pembelajaran pada hari itu 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

salam 

 

 
Tanya jawab, 

ceramah 

 
5 menit 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
5 menit 

Pertemuan Kedua 

1.  Kegiatan awal 
 Guru membuka pelajaran dengan salam 

dan menanyakan kabar siswa 

 Guru menanyakan siswa yang tidak 

 
Tanya jawab, 
ceramah 

 
5 menit 
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berangkat pada hari itu 

 Apersepsi, guru mengingatkan kembali 

tentang materi pelajaran pada minggu lalu, 

yaitu konsep membaca puisi, langkah-

langkah sebelum membaca puisi, 

dramatisasi dan latihan dasar teater 

 

 
5 menit 

2. Kegiatan inti 
 Siswa berkelompok untuk mendiskusikan 

dramatisasi yang akan ditampilkan . 

 Guru menjelaskan pedoman penilaian 

yang dibagikan kepada tiap-tiap kelompok 

 Siswa berlatih  untuk mempersiapkan 

penampilan dramatisasi dalam 

kelompoknya masing-masing 

 Tiap-tiap kelompok maju untuk 

menampilkan dramatisasi puisi, sedangkan 

siswa yang lain menilai kelompok yang 

maju 

 Setelah semua kelompok maju untuk 

menampilkan dramatisasi, siswa dan guru 

member komentar 

 

 
Diskusi, latihan 

dasar teater, 

dramatisasi,  

 
5 menit 
 
 
10 menit 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
25 menit 
 
 
 
 
 
15 menit

3. Kegiatan akhir 
 Guru bertanya jawab dengan siswa 

apakah siswa masih mengalami kesulitan 

dalam membacakan puisi dengan lafal, 

nada, tekanan dan intonasi yang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi 

pembelajaran hari itu, yaitu dengan 

menuliskan catatan harian, dan 

menyimpulkan materi yang dipelajari 

 
 
Tanya jawab, 
diskusi. 

 
 
5 menit 
 
 
 
 
5 menit 
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hari itu 

 Guru memberi penguatan kepada siswa 

dengan cara memberi simpulan seluruh 

pembelajaran pada hari itu 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

salam 

 

 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penilaian/Evaluasi 

Teknik  : Tes unjuk kerja 

Pedoman Penskoran 

No Aspek Kriteria Kategori Rentang 
Skor 

1. Penghayatan Ekspresi, nada, dan intonasi 
sesuai dengan seluruh isi puisi 

Sangat baik 30-40 

  Ekspresi, nada, dan intonasi 
sesuai dengan sebagian isi puisi 
(2-3 bait) 

Baik 20-29 

  Ekspresi, nada, dan intonasi 
cukup sesuai dengan isi puisi (2 
bait) 

Cukup Baik 10-19 

  Ekspresi, nada, dan intonasi 
kurang sesuai dengan sebagian isi 
puisi (1 bait) 

Kurang Baik 0-9 

2.  Vokal 1. Artikulasi sangat jelas dalam 
memcaba seluruh puisi 

2. Jeda sangat tepat dalam 
membaca seluruh puisi 

3. Ketahanan suara (volume 
suara) stabil dari awal 
sampai akhir sesuai dengan 
isi puisi dan terdengar 
sampai ke seluruh ruangan 

4. Dinamika suara dalam 
membaca puisi sangat tepat 

Sangat Baik 23-30 
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  1. Artikulasi jelas dalam 
membaca seluruh puisi 

2. Jeda tepat dalam membaca 
puisi 

3. Ketahanan suara (volume 
suara)cukup stabil pada 
sebagian besar pembacaan 
dan terdengar sampai ke 
seluruh ruangan 

Baik 16-22 

  1. Artikulasi jelas dalam 
membaca seluruh puisi 

2. Jeda tepat dalam membaca 
puisi 

Cukup Baik 7-15 

  1. Artikulasi cukup jelas dalam 
membaca seluruh puisi 

2. Jeda kurang tepat dalam 
membaca puisi 

Kurang Baik 0-6 

3. Penampilan Gesture dan sikap tubuh sesuai 
dengan seluruh isi puisi dari awal 
sampai akhir pembacaan 

Sangat Baik 23-30 

  Gesture dan sikap tubuh sesuai 
dengan sebagian isi puisi dari 
awal sampai akhir pembacaan  

Baik  16-22 

  Gesture dan sikap tubuh cukup 
sesuai dengan sebagian isi puisi 
dari tengah sampai akhir 
pembacaan 

Cukup Baik 7-15 

  Gesture dan sikap tubuh kurang 
sesuai dengan isi puisi dari awal 
sampai akhir pembacaan 

Kurang Baik 0-6 
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Kriteria penilaian  

86-100  : sangat baik 

70-85  : baik 

60-69  : cukup baik 

0-59  : kurang baik 

No Aspek Skor 

1. Ketepatan penghayatan 40 

2. Ketepatan vokal atau pelafalan 30 

3. Penampilan  30 

Skor Penilaian 100 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut : 

NA=   Perolehan skor X Skor ideal (100) 

 Skor maksimal 

Instrument : 

Bacalah sebuah puisi berikut dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat! 

      Semarang, Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

Aris Riyanta, S.S.     Dian Nurul Farida 

NIP 196910072007011 018 

       Mengetahui 

       Kepala Sekolah, 

 

       Sumarno, S.Pd. 

      NIP19601010 198703 1 013 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran :Bahasa dan Sastra  Indonesia 

Hari, Tanggal : Senin, 27 Mei 2013 

Kelas/Semester : X/2 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

Berilah tanda check list (v) pada kolom lembar observasi berikut! 

  No 

 Res. 

Aspek Pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01           Perilaku Positif : 

1. Siswa 
tertarik dengan kehadiran 
guru 

2. Siswa 
aktif selama proses 
pembelajaran 

3. Siswa 
antusias mengikuti 
pembelajaran membaca 
puisi 

4. Siswa 
aktif dalam kerja kelompok 

5. Siswa 
aktif memperhatikan 
pemutaran video pembacaan 
puisi 

 

Perilaku Negatif : 
6. Siswa 

bersikap pasif terhadap 
kehadiran guru 

7. Siswa 
pasif selama proses 
pembelajaran 

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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21           8. Siswa 
banyak bergurau dan 
berbicara sendiri 

9. Siswa 
pasif dalam kerja kelompok  

10. Siswa 
kurang memperhatikan 
video baca puisi 

22            

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           

37           

38           

39           

40           

Jml           
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PEDOMAN WAWANCARA  SIKLUS I 

Nama : 

Kelas : 

No.absen : 

1. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran 

keterampilan membaca puisi yang telah diberikan oleh guru selama ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Kesulitan apa yang kamu temui saat membaca 

puisi? Mengapa? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran 

membaca puisi menggunakan model Dramatisasi dan Latihan Dasar Teater 

berbantuan media audiovisual? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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4. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

membaca puisi menggunakan model Dramatisasi dan Latihan Dasar Teater 

berbantuan media audiovisual? 

      ……………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana saran Kamu terhadap pembelajaran 

membaca puisi selanjutnya? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS I 

Nama :  

Kelas : 

No. Absen : 

Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi anda selama mengikuti 

pembelajaran membaca puisi menggunakan model Draladater berbantuan media 

audiovisual! 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama membaca puisi? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana kesan kamu dengan cara mengajar yang 

digunakan oleh guru yaitu model Dramatisasi dan Latihan Dasar Teater? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana kesan kamu dengan media yang digunakan oleh 

guru yaitu media audiovisual? 

………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
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4. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran 

membaca puisi menggunakan model Dramatisasi dan Latihan Dasar Tetaer 

berbantuan media audiovisual terutama saat kerja kelompok? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. Saran apa yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran 

membaca puisi menggunakan model Dramatisasi dan Latihan Dasar Teater 

berbantuan media audiovisual? 

………………………………………………………………………………… 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

1. Bagaimana pendapat Kamu tentang pembelajaran 

keterampilan membaca puisi yang telah diberikan guru selama ini? 

Jawaban siswa: 

a. Fetty Dyah : selama ini pembelajaran membaca puisi yang 

diajarkan oleh guru pembelajaran biasa saja. Siswa diberi puisi kemudian 

dipelajari dan kami langsung disuruh membawakannya di depan kelas. 

b. Dwi Setyo N: menurut saya, pembelajaran membaca puisi 

selama ini sudah bagus, namun kurang memberikan contoh baca puisi dan 

sulit dipahami. 

c. Tri Lestari: pendapat saya tentang pembelajaran membaca 

puisi selama ini, kurang menarik. Guru masih belum memberikan 

pemhaman, namun setelah mengikuti pembelajaran membaca puisi 

menggunakan odel draladater berbantuan media audiovisual ini saya lebih 

tahu lagi tentang membaca puisi. 

 

2. Kesulitan apa yang Kamu temui saat membaca puisi? 

Mengapa ? 
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Jawaban siswa: 

a. Fetty Dyah : kesulitan yang saya hadapi adalah 

menyesuaikan gesture tubuh saat membaca puisi dengan intonasi. 

b. Dwi Setyo N: kesulitan yang saya hadapi adalah cara 

membaca puisinya, dan sering merasa grogi di hadapan banyak orang. 

c. Tri Lestari: kesulitan saya saat membaca puisi adalah kurang 

rasa percaya diri dan tidak menunjukkan sikap dan gesture yang sesuai 

dengan isi puisi 

 

3. Bagaimana pendapat Kamu tentang pembelajaran membaca 

puisi menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual? 

a. Fetty Dyah : menurut saya, pembelajaran yan diberikan oleh 

bu Dian tidak membosankan, menyenangkan, seru, sehingga lebih 

memahami bagaimana cara membaca puisi dengan intonasi, lafal, dan 

tekanan yang baik 

b. Dwi Setyo N: menurut saya, pembelajaran yang dilakukan 

sudah bagus, selain menambah wawasan tentang membaca puisi juga 

membantu menenangkan pikiran saat latihan konsentrasi sehingga tidak 

cemas saat maju. 

c. Tri Lestari: pendapat saya tentang membaca puisi yang 

dilakukan bu Dian sangat menyenangkan. Rasa percaya diri saya sudah 

mulai muncul. Dan menggunakan media audiovisual kita jadi lebih banyak 

mempunyai gambaran tentang cara-cara membaca puisi. 

 

4. Apakah Kamu senang dengan pembelajaran membaca puisi 

menggunakan model draladater berbantuan media audiovisual? 

a. Fetty Dyah : saya sangat senang dan antusias mengikuti 

pembelajaran membaca puisi ini. 

b. Dwi Setyo N: saya senang mengikuti pembelajaran membaca 

puisi dengan model draladater dan media audiovisual 
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c. Tri Lestari: tentunya sangat senang, karena dengan model ini 

saya bisa latihan secara langsung dan menambah rasa percaya diri. 

 

5. Bagaimana saran kamu terhadap pembelajaran puisi 

selanjutnya? 

a. Fetty Dyah : saran saya adalah agar pembelajaran membaca 

puisi dengan model draladater dan media audiovisual dapat dijadikan 

contoh bagi guru yang lain 

b. Dwi Setyo N: saran saya, agar pembelajaran membaca puisi 

berikutnya dapat seperti ini dan contoh video baca puisinya ditambah lebih 

banyak lagi 

c. Tri Lestari: pembelajaran membaca puisi yang lainnya juga 

harus seru dan menyenangkan seperti ini untuk selanjutnya. 

HASIL TES MEMBACA PUISI SIKLUS I 

NO Subjek Penghayatan Vokal Penampilan Jumlah 
1 Res.01     
2 Res.02     
3 Res.03     
4 Res.04     
5 Res.05     
6 Res.06     
7 Res.07     
8 Res.08     
9 Res.09     
10 Res.10     
11 Res.11     
12 Res.12     
13 Res.13     
14 Res.14     
15 Res.15     
16 Res.16     
17 Res.17     
18 Res.18     
19 Res.19     
20 Res.20     
21 Res.21     
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22 Res.22     
23 Res.23     
24 Res.24     
25 Res.25     
26 Res.26     
27 Res.27     
28 Res.28     
29 Res.29     
30 Res.30     
31 Res.31     
32 Res.32     
33 Res.33     
34 Res.34     
35 Res.35     
36 Res.36     
37 Res.37     
38 Res.38     
39 Res.39     
40 Res.40     

Jumlah     
HASIL TES MEMBACA PUISI SIKLUS II 

NO Subjek Penghayatan Vokal Penampilan Jumlah 
1 Res.01     
2 Res.02     
3 Res.03     
4 Res.04     
5 Res.05     
6 Res.06     
7 Res.07     
8 Res.08     
9 Res.09     
10 Res.10     
11 Res.11     
12 Res.12     
13 Res.13     
14 Res.14     
15 Res.15     
16 Res.16     
17 Res.17     
18 Res.18     
19 Res.19     
20 Res.20     
21 Res.21     
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22 Res.22     
23 Res.23     
24 Res.24     
25 Res.25     
26 Res.26     
27 Res.27     
28 Res.28     
29 Res.29     
30 Res.30     
31 Res.31     
32 Res.32     
33 Res.33     
34 Res.34     
35 Res.35     
36 Res.36     
37 Res.37     
38 Res.38     
39 Res.39     
40 Res.40     

Jumlah     
78 Lampiran 1 
79 Lampiran 2 
80 Lampiran 3 
81 Lampiran 4 
82 Lampiran 5 
83 Lampiran 6 
84 Lampiran 7 
85 Lampiran 8 
86 Lampiran 9 
87 Lampiran 10 
88 Lampiran 11 
89 Lampiran 12 
90 Lampiran 13 
91 Lampiran 14 
92 Lampiran 16 
93 Lampiran 17 
94 Lampiran 18 
95 Lampiran 19 
96 Lampiran 20 
97  
98  
99  
100  
101  
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102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SMA N 2 Rembang 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/Smt.   : X/I 

Alokasi Waktu  : 4x45 menit 

Standar Kompetensi 

7. memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen 

Kompetensi Dasar 

7.1 membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat. 

Indikator 
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5. Mampu menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca 

puisi 

6. Mampu membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi 

yang tepat 

7. Mampu menilai pembacaan puisi teman 

8. Mampu memperbaiki cara membacakan puisi yang kurang tepat 

Tujuan Pembelajaran 

2. Siswa mampu membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan dan 

intonasi yang tepat 

Analisis Materi 

c. Puisi 

Puisi merupakan bentuk karya sastra puitis yang mengungkapkan perasaan 

penyair secara imajinatif dengan bahasa yang dipadatkan namun indah untuk 

dirasakan. Dikatakan puitis karena membangkitkan perasaan, menarik perhatian, 

bahkan memancing timbulnya tanggapan pembaca. 

Puisi bersifat konsentrif dan intensif. Pengarang tidak menjelaskan secara 

terperinci apa yang ingin diungkapkannya, melainkan justru sebaliknya dengan 

kata-kata yang lebih singkat dan padat tetapi mengandung makna yang dalam. 

Pengarang hanya mengutarakan bagian-bagian yang dianggap pokok atau penting 

saja. Bahasa dalam puisi lebih memiliki banyak kemungkinan makna.  

 

d. Hal yang diperhatikan dalam membacakan puisi 

Dalam membacakan puisi harus memperhatikan tiga komponen dalam 

membaca puisi, yaitu penghayatan, vokal, dan penampilan. 

d. Penghayatan 

Menghayati berarti memahami secara penuh isi puisi. Dengan pemahaman 

itulah kita sebagai pembaca puisi dapat menyatukan jiwa puisi dengan jiwa kita. 

Penghayatan dalam membaca puisi setidaknya tercermin dalam empat hal, yaitu 

(1) pemenggalan, (2) nada dan intonasi, (3) ekspresi, (4) kelancaran. Melalui 
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pemahaman terhadap puisi dapat menentukan nada, suasana, dan irama dalam 

pembacaan puisi. 

e. Vokal 

Kriteria yang diperhatikan dalam menilai vokal secara umum yaitu : 

4. Kejelasan ucapan 

Setiap kata yang ada dalam puisi harus dapat didengar oleh pendengar 

secara jelas. Ketika membaca puisi dengan lambat, kejelasan ucapan mungkin 

akan lebih terlihat. Namun, jika membaca puisi dengan suara tinggi dan tempo 

yang tepat kejelasan ucapan benar-benar harus dijaga.  

5. Jeda 

Pembaca puisi yang baik harus dapat mengatur jeda yang tepat. 

Dimana seorang pembaca boleh mengambil nafas dalam beberapa lama menjadi 

faktor penting yang harus diperhatikan supaya apa yang dibacakan sampai kepada 

pendengar, sehingga pendengar dapat menikmati pembacaan puisi. 

6. Ketahanan 

Ketahanan adalah kekuatan vokal dari awal pembacaan sampai akhir 

pembacaan puisi. Ketahanan ini diperlukan pada saat membaca puisi panjang. 

Jangan sampai akhir pembacaan puisi vokal sudah berkurang. 

 

f. Penampilan 

Masalah penampilan dalam membaca puisi menyangkut tiga persoalan 

yaitu teknik muncul, gerak tubuh, dan cara berpakaian. 

3. Teknik muncul 

Teknik muncul berhubungan dengan cara yang ditempuh oleh 

pembaca puisi dalam memperlihatkan diri pertama kali. Kesan baik dan mantap 

harus muncul di awal penampilan.  

4. Gerak tubuh 

Gerakan tubuh berkaitan erat dengan penjiwaan ketika membaca puisi. 

Karena ukuran baik atau tidaknya dalam pembacaan puisi adalah kesesuian 

dengan jiwa puisi. Gerakan tubuh dibiarkan alami mengikuti suasana yang ada 
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dalam puisi yang dibacakan. Gerakan tubuh merupakan perwujudan ekspresi atas 

penghayatan puisi yang dibacakannya.  

Metode Pembelajaran 

5. Tanya jawab 

6. Diskusi kelompok 

7. Pemodelan 

8. Latihan langsung 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Metode Alokasi 

waktu 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal 

 Salam dan menanyakan kabar siswa 

 Guru menanyakan siswa yang tidak 

berangkat pada hari itu 

 Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

materi pada siklus I dan mengingatkan 

kembali tentang kesalahan pada siklus I 

agar tidak mengulangi lagi pada siklus II 

 Guru menyampaikan tujuan  

pembelajaran dan manfaat pembelajaran  

 

Ceramah dan 

Tanya jawab 

 

5 menit 

 

 

5 menit 
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2. Kegiatan Inti 

 Siswa melihat video pembacaan puisi 

yang diputarkan oleh guru 

 Guru mengingatkan kembali tentang 

konsep dan cara  membaca puisi dengan 

menggunakan lafal, nada, tekanan dan 

intonasi yang tepat 

 Siswa berkelompok dengan kelompok 

yang telah dibentuk pada siklus I 

 Tiap-tiap kelompok melakukan 

pemanasan yakni latihan dasar teater 

yang dipandu oleh guru. Kegiatan yang 

dilakukan di antaranya; olah tubuh, olah 

vokal, olah napas, konsentrasi, latihan 

imajinasi, ekspresi dan penjiwaan 

 Siswa latihan membaca puisi secara 

individu dalam kelompok masing-

masing, teman yang lain memberi 

penilaian kelompok dan member  

komentar  

 

 

Tanya jawab, 

diskusi 

kelompok, 

pemodelan, 

pelatihan dasar 

teater secara 

langsung. 

 

10 menit 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

20 menit

3. Kegiatan akhir 

 Guru bertanya jawab dengan siswa apakah 

siswa masih mengalami kesulitan dalam 

membacakan puisi dengan lafal, nada, 

tekanan dan intonasi yang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi 

pembelajaran hari itu, yaitu dengan 

menuliskan catatan harian, dan 

 

Tanya jawab, 

ceramah 

 

5 menit 

 

 

 

5 menit 

 

 



162 
 

 
 

menyimpulkan materi yang dipelajari hari 

itu 

 Guru memberi penguatan kepada siswa 

dengan cara memberi simpulan seluruh 

pembelajaran pada hari itu 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

salam 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

Pertemuan Kedua 

1.  Kegiatan awal 

 Guru membuka pelajaran dengan salam 

dan menanyakan kabar siswa 

 Guru menanyakan siswa yang tidak 

berangkat pada hari itu 

 Apersepsi, guru mengingatkan kembali 

cara membacakan puisi dengan lafal, nada, 

tekanan dan intonasi yang tepat. 

 

 

Tanya jawab, 

ceramah 

 

5 menit 

 

 

 

10 menit

2. Kegiatan inti 

 Siswa berlatih  untuk mempersiapkan 

penampilan membaca puisi secara 

individu 

 Guru menjelaskan pedoman penilaian 

yang telah dibagikan kepada tiap-tiap 

kelompok 

 Siswa maju ke muka kelas membacakan 

puisi secara individu, sedangkan guru dan 

siswa yang lain menilai teman yang maju 

 

 

Diskusi, latihan 

langsung,  

 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

 

45 menit

3. Kegiatan akhir   
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 Guru bertanya jawab dengan siswa 

apakah siswa masih mengalami kesulitan 

dalam membacakan puisi dengan lafal, 

nada, tekanan dan intonasi yang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi 

pembelajaran hari itu, yaitu dengan 

menuliskan catatan harian, dan 

menyimpulkan materi yang dipelajari 

hari itu 

 Guru memberi penguatan kepada siswa 

dengan cara memberi simpulan seluruh 

pembelajaran pada hari itu 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

salam 

 

Tanya jawab, 

diskusi. 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

Penilaian/Evaluasi 

Teknik  : Tes unjuk kerja 

Pedoman Penskoran 

No Aspek Kriteria Kategori Rentang  
Skor 

1. Penghayatan Ekspresi, nada, dan intonasi 
sesuai dengan seluruh isi puisi 

Sangat baik 30-40 

  Ekspresi, nada, dan intonasi 
sesuai dengan sebagian isi puisi 
(2-3 bait) 

Baik 20-29 

  Ekspresi, nada, dan intonasi 
cukup sesuai dengan isi puisi (2 
bait) 

Cukup Baik 10-19 

  Ekspresi, nada, dan intonasi 
kurang sesuai dengan sebagian isi 

Kurang Baik 0-9 
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puisi (1 bait) 
2.  Vokal 5. Artikulasi sangat jelas dalam 

memcaba seluruh puisi 
6. Jeda sangat tepat dalam 

membaca seluruh puisi 
7. Ketahanan suara (volume 

suara) stabil dari awal 
sampai akhir sesuai dengan 
isi puisi dan terdengar 
sampai ke seluruh ruangan 

8. Dinamika suara dalam 
membaca puisi sangat tepat 

Sangat Baik 23-30 

  4. Artikulasi jelas dalam 
membaca seluruh puisi 

5. Jeda tepat dalam membaca 
puisi 

6. Ketahanan suara (volume 
suara)cukup stabil pada 
sebagian besar pembacaan 
dan terdengar sampai ke 
seluruh ruangan 

Baik 16-22 

  3. Artikulasi jelas dalam 
membaca seluruh puisi 

4. Jeda tepat dalam membaca 
puisi 

Cukup Baik 7-15 

  3. Artikulasi cukup jelas dalam 
membaca seluruh puisi 

4. Jeda kurang tepat dalam 
membaca puisi 

Kurang Baik 0-6 

3. Penampilan Gesture dan sikap tubuh sesuai 
dengan seluruh isi puisi dari awal 
sampai akhir pembacaan 

Sangat Baik 23-30 

  Gesture dan sikap tubuh sesuai 
dengan sebagian isi puisi dari 
awal sampai akhir pembacaan  

Baik  16-22 

  Gesture dan sikap tubuh cukup 
sesuai dengan sebagian isi puisi 

Cukup Baik 7-15 
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dari tengah sampai akhir 
pembacaan 

  Gesture dan sikap tubuh kurang 
sesuai dengan isi puisi dari awal 
sampai akhir pembacaan 

Kurang Baik 0-6 

 

 

 

 

 

Kriteria penilaian  

86-100  : sangat baik 

70-85  : baik 

60-69  : cukup baik 

0-59  : kurang baik 

No Aspek Skor 

1. Ketepatan penghayatan 40 

2. Ketepatan vokal atau pelafalan 30 

3. Penampilan  30 

Skor Penilaian 100 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut : 

NA=   Perolehan skor X Skor ideal (100) 

 Skor maksimal 

Instrument : 

Bacalah sebuah puisi berikut dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat! 

      Semarang, Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 



166 
 

 
 

 

Aris Riyanta, S.S.     Dian Nurul Farida 

NIP 196910072007011 018 

       Mengetahui 

       Kepala Sekolah, 

 

       Sumarno, S.Pd. 

      NIP19601010 198703 1 013 


