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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
A. Pengertian Membaca 

Pengertian membaca didefinisikan berbeda-beda tetapi apabila diperhatikan 

perbedaannya terletak dari segi formulasinya saja, sedangkan maknanya sama. 

Berikut ini diuraikan beberapa pengertian membaca dari para ahli. 

 
Menurut Tarigan (1990: 7), membaca merupakan suatu proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Begitu juga 

pendapat Harjasujana (1997: 12) membaca adalah merespons lambang-lambang 

cetakan atau tulisan dengan menggunakan pengertian yang tepat. Pengertian 

membaca dalam arti sederhana adalah menyuarakan huruf atau deretan huruf yang 

berupa kata atau kalimat.  

 
Adapun hakikat membaca adalah melihat tulisan dan menyuarakan atau tidak 

bersuara (dalam hati) serta mengerti isi tulisannya (Zainuddin, 1992: 72). 

Membaca adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin diketahui, 

mempelajari sesuatu yang ingin dikerjakan, atau mendapat kesenangan dan 

pengetahuan dari suatu tulisan (Semi, 1993: 100). Membaca dimaksudkan untuk 

melafalkan bunyi-bunyi yang tertulis kemudian menangkap gagasan yang 

terkandung dalam rangkaian bunyi (Pranowo, 1996: 88). 
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Kridalaksana (1993: 135) mengemukakan batasan membaca sebagai berikut. 

Membaca adalah (1) menggali informasi dari teks, baik yang berupa gambar atau 

diagram atau kombinasi semua itu dan (2) keterampilan mengenal dan memahami 

bahasa tulis dan bentuk urutan lambang-lambang grafik dan pembahasannya. 

 
Membaca pada dasarnya adalah proses kognitif. Walaupun pada taraf-taraf 

penerimaan lambang-lambang tertulis diperlukan kemampuan-kemampuan 

motoris berupa gerakan-gerakan mata, kebanyakan dari kegiatan-kegiatan 

membaca sebagai proses kognitif adalah kegiatan pikiran atau penalaran selain 

ingatan (Tampubolon, 1990: 6). Membaca merupakan perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan kerja sama dari berbagai keterampilan, yaitu mengamati, memahami, 

dan memikirkan (Burhan, 1991: 91). Di dalam konteks pembelajaran, membaca 

dipandang sebagai suatu proses menuju pemahaman sebagai produk yang dapat 

diukur. Pada proses ini terjadi peralihan informasi yang dikandung oleh lambang 

grafis yang mewakili kata (Semi, 1993: 99).   

 
Membaca pada hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak 

hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca 

merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. 

Sebagai suatu proses berfikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, 

pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif (Crawley 

dan Mountain, 1995: 3). 
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Selain pengertian yang diungkapkan di atas, membaca dapat juga diartikan 

sebagai suatu metode yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan diri kita 

sendiri dan kadang-kadang dengan orang lain, yaitu mengkomunikasikan makna 

yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis. 

 
Berdasarkan pengertian-pengertian membaca tersebut, penulis mengacu pada 

pendapat Tarigan, yaitu membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis.    

 
B. Tujuan Membaca 

Menurut Tarigan (1990: 9), tujuan utama membaca adalah untuk memperoleh 

informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Tiga butir terpenting 

tujuan membaca menurut Subyakto (1993: 113) adalah: 

1. membaca untuk memperoleh keterangan /informasi baru (isi/pesan); 

2. membaca untuk belajar teknik (keterampilan membaca); 

3. membaca untuk belajar bahasa, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

   bahasa dan kemampuan dalam menggunakan bahasa itu. 

 
Aktivitas membaca mempunyai peranan penting dalam proses ke arah kemajuan. 

Nasution (1980: 83-93) mengatakan bahwa untuk memeroleh kemajuan orang 

harus membaca dan memelajari yang dibaca. Pada saat kegiatan membaca 

diharapkan memperoleh pengetahuan yang beragam dan majemuk, pengalaman 

luas, prilaku bahasa yang baik, dan akhirnya dapat muncul sikap dewasa dan 

rasional. 
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Sedangkan dalam proses belajar mengajar, membaca dipandang sebagai suatu 

proses menuju pemahaman sebagai produk yang dapat diukur. Di sepanjang 

proses itu, terjadi peralihan informasi yang dikandung oleh lambang grafis yang 

mewakili kata. Pembaca sebagai pemakai bahasa berinteraksi dengan masukan 

grafis, menggerakkan segenap kemampuan, kompetensi bahasa dan khasanah 

pengalaman konseptualnya untuk memproses tiga jenis informasi, yaitu informasi 

grafonik, sintaksis, dan semantik. Ketiga jenis informasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai tujuan membaca. 

 
Anderson dalam Widyatamarya (1992: 90) mengungkapkan beberapa tujuan 

membaca, yaitu sebagai berikut. 

1. Membaca untuk memeroleh fakta atau perincian-perincian (reading for details 

    facts), yaitu membaca untuk mengetahui penemuan-penemuan yang telah 

    dilakukan oleh para ahli. Apapun yang telah diperbuat oleh tokoh, apa yang 

    telah terjadi pada tokoh khusus. 

2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main idea), yaitu 

    membaca untuk mengetahui masalah apa yang dialami oleh tokoh untuk 

    mencapai tujuannya. 

3. Membaca untuk mengetahui urutan atau organisasi cerita (reading forsequence 

    or organization), yaitu membaca untuk mengetahui setiap bagian cerita. 

    Dengan membaca dapat diketahui apa yang terjadi pada awal cerita sampai 

    selesai. 
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4. Membaca untuk menyimpulkan (reading for inference), yaitu membaca untuk 

    mengetahui mengapa tokoh berbuat demikian, apa yang dimaksud pengarang 

    dalam cerita atau bacaan itu, dan mengapa terjadi perubahan pada tokoh. 

5. Membaca untuk mengelompokkan (reading for classify), yaitu membaca untuk 

    menemukan atau mengetahui hal-hal yang wajar dan tidak wajar, apa yang lucu 

    dalam bacaan, dan apakah bacaan itu benar atau tidak. 

6.Membaca untuk menilai (reading for evaluate), yaitu membaca untuk 

    mengetahui apakah suatu buku atau suatu bacaan itu cocok untuk kita baca dan 

    apakah kita dapat berbuat seperti halnya tokoh yang ada dalam cerita apabila 

    hal itu kita kenal baik. 

7. Membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan (reading for compare 

    or contest), yaitu membaca untuk mengetahui bagaimana caranya kehidupan 

    tokoh mengalami perubahan, bagaimana hidupnya berbeda dari kebiasaan 

    hidup yang kita kenal. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana dua buah cerita 

    mempunyai persamaan atau perbedaan. 

 
C. Tujuan Pengajaran Membaca  

Menurut Semi (1993: 100), tujuan pengajaran membaca adalah sebagai berikut. 

1.  Menambah kecepatan dan memahami bacaan. 

2. Mengajarkan bagaimana siswa mendapatkan pendekatan membaca terhadap 

     variasi bahan bacaan. 

3.  Memperbaiki dan meningkatkan kemampuan membaca oral. 

4. Meningkatkan kemampuan mengapresiasikan dan memperoleh kesenangan 

      estetik para pembaca karya sastra. 
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5. Meningkatkan minat baca siswa agar senang sebanyak-banyaknya dan 

       memungkinkan siswa dapat menjadi pembaca yang teliti sepanjang hayatnya. 

 
D. Jenis-jenis Membaca    

Menurut Tarigan (1990: 12), ada beberapa jenis kemampuan membaca yaitu 

membaca nyaring (reading out loud), membaca bersuara (oral reading), membaca 

lisan (reading aloud), dan membaca dalam hati (silent reading). Aktivitas 

membaca nyaring direalisasikan dengan bentuk membaca cerita, membaca puisi, 

membaca teks drama. Dalam kehidupan sehari-hari membaca nyaring dilakukan 

oleh penyiar radio, pembicara televisi, pendeta, pastor, ulama, dan aktor.  Adapun 

membaca dalam hati dibagi menjadi dua yaitu membaca ekstensif dan intensif. 

Membaca ekstensif terdiri dari membaca survei, sekilas, dangkal. Membaca 

intensif terdiri dari membaca telaah isi dan telaah bahasa. Membaca telaah isi 

mencakup membaca teliti, pemahaman, kritis, dan ide-ide. Membaca telaah 

bahasa mencakup membaca bahasa dan sastra. 

 
Ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara, membaca dapat dibedakan 

menjadi (1) membaca bersuara (oral reading), membaca nyaring (reading out 

loud), membaca lisan (reading aloud) dan (2) membaca dalam hati (silent 

reading). Berdasarkan hal yang dipentingkan dan tujuan membaca, maka 

membaca bersuara dapat dibedakan menjadi (a) membaca teknik, (b) membaca 

indah, dan (3) membaca cepat atau lancar (Zainuddin, 1992: 124). 

 
Membaca teknik (sebagai mata pelajaran) menurut KBBI (2005: 72) adalah 

membaca nyaring dengan memerhatikan nada, dinamika, dan tempo. Menurut 
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Sumaryo dkk (2005: 42), teknik membaca dapat dilakukan dengan bersuara atau 

dalam hati. Kegiatan membaca bersuara direalisasikan dengan bentuk membaca 

puisi yang dilakukan dengan menerapkan membaca teknik. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam membaca teknik, yaitu (a) ketepatan pelafalan, (b) tekanan, (c) 

intonasi, (d) jeda dan (e) mimik (ekspresi). 

 
Membaca dalam hati berbeda dengan membaca bersuara. Pada membaca dalam 

hati, pembaca hanya mempergunakan ingatan visual (visual memory). Dalam hal 

ini, yang aktif adalah mata (pandangan dan penglihatan) dan ingatan. Tujuan 

utama membaca dalam hati adalah untuk memperoleh informasi. Sedangkan pada 

membaca bersuara, selain penglihatan dan ingatan, juga turut aktif ingatan 

pendengaran (auditory memory) dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot-

otot kita (motor memory) (Maulton dalam Tarigan, 1986: 22). 

    
E. Membaca Bersuara 

Membaca puisi merupakan salah satu realisasi membaca bersuara. Membaca 

bersuara adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru dan 

murid ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk 

menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang 

(Tarigan, 1986: 22). Membaca bersuara adalah kegiatan membaca dengan 

menyuarakan tulisan yang dibaca dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar 

terdengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan penulis, 

baik yang berupa sikap, perasaan, pikiran, maupun pengalaman penulis (Devid: 

2009). 
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Membaca bersuara yang baik, menuntut agar si pembaca memiliki kecepatan mata 

yang tinggi serta pandangan mata yang jauh karena ia harus melihat pada bahan 

bacaan untuk memelihara kontak mata dengan para pendengar serta harus dapat 

mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para 

pendengar. Membaca bersuara merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, 

kompleks, dan banyak seluk-beluknya. Pertama-tama menuntut pengertian 

terhadap tulisan di atas halaman kertas dan kemudian memproduksikan suara 

yang tepat dan bermakna. Lingkaran komunikasi belum lengkap jika pendengar 

belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau perasaan yang 

diekspresikan oleh pembaca.  Tanggapan tersebut mungkin hanya dalam hati, 

tetapi bersifat apresiatif (Dawson dalam Tarigan, 1986: 23).  

 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, penulis mengacu pada pendapat Devid 

(2009) yang menyatakan bahwa membaca bersuara merupakan kegiatan membaca 

dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang 

tepat agar pendengar  dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan 

oleh penulis, baik yang berupa sikap, perasaan, pikiran, maupun pengalaman 

penulis. Kegiatan membaca bersuara direalisasikan dengan bentuk membaca puisi 

yang dilakukan dengan menerapkan membaca teknik. Acuan tersebut menuntut 

peneliti lebih tepat dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar karena siswa 

diharapkan mampu membaca teks puisi dengan ucapan (lafal) dan intonasi yang 

tepat.   
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F. Pengertian Puisi 

Kegiatan membaca banyak jenisnya, baik aspek kemampuan berbahasa maupun 

bersastra. Salah satu keterampilan membaca adalah membaca bersuara yang 

direalisasikan dalam bentuk membaca puisi. Membaca puisi merupakan suatu 

kegiatan menafsirkan dan mengungkapkan sebuah puisi dengan lagu suara, tempo 

bicara, intonasi, dan sebagainya sehingga isi puisi itu dapat lebih diresapi oleh 

orang lain.  

 
Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poiseis yang berarti 

penciptaan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Puisi diartikan 

’penciptaan’ karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu 

dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana 

tertentu, baik fisik maupun batiniah (Aminuddin, 1987: 134). Sementara itu, 

Waluyo (1987: 25) berpendapat bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair serta imajinatif dan disusun dengan 

mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur 

fisik dan struktur batin. 

 
Puisi merupakan ekspresi pengalaman batin (jiwa) penyair mengenai kehidupan 

manusia, alam, dan Tuhan melalui media bahasa yang estetik yang secara padu 

dan utuh dipadatkan (Zulfahnur dkk, 1996: 79-80). Puisi merupakan gagasan yang 

dibentuk dengan susunan, penegasan, dan gambaran semua materi dan bagian-

bagian yang menjadi komponennya dan merupakan suatu kesatuan yang indah 

(Djojosuroto, 2005: 11). 
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Di balik kata-katanya yang ekonomis, padat, dan padu tersebut puisi berisi potret 

kehidupan manusia. Puisi menyuguhkan persoalan-persoalan kehidupan manusia 

dan juga manusia dalam hubungannya dengan alam dan Tuhan Sang Pencipta. 

Djojosuroto (2005: 10) mengutip beberapa pendapat para ahli sastra tentang 

pengertian puisi sebagai berikut.  

(1) William Wordsworth: puisi adalah peluapan yang spontan dan perasaan-

      perasaan yang penuh daya; dia memperoleh rasanya dan emosi, atau rasa yang 

      dikumpulkan kembali dalam kedamaian. 

(2) Byron: puisi adalah dava imajinasi yang letusannya mencegah timbulnya 

      gempa bumi. 

(3) Percy Bysche Shelly: puisi adalah rekaman dari saat-saat yang paling baik dan 

      paling menyenangkan dari pikiran-pikiran yang paling baik dan paling 

      menyenangkan. 

(4) Emily Dickenson: kalau aku membaca sesuatu dan dia membuat tubuhku 

      begitu sejuk sehingga tiada api yang dapat memanaskan aku, maka aku tahu 

      bahwa itu adalah puisi. Hanya dengan inilah aku mengenal puisi. 

(5) Watts Dunton: puisi adalah ekspresi yang konkret dan bersifat artistik dari 

      pikiran manusia secara emosional dan berirama. 

(6) Lescelles Albercramble: puisi adalah ekspresi dari pengalaman imajinatif, 

      yang hanya bernilai serta berlaku dalam ucapan atau pernyataan yang bersifat 

      kemasyarakatan yang diutarakan dengan bahasa, yang mempergunakan setiap 

      rencana yang matang.  
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Dari beberapa pendapat di atas, penulis mengacu pada pendapat Zulfahnur dkk 

yang mengatakan bahwa puisi adalah ekspresi pengalaman batin (jiwa) penyair 

mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan melalui media bahasa yang 

estetik, yang secara padu dan utuh dipadatkan. 

 
Dikatakan Husnan (1986: 31-61) bahwa pembagian kesusastraan menurut zaman 

(Periodisasi Sastra), puisi dibedakan atas dua golongan, yaitu: 

a. puisi lama; 

b. puisi baru. 

Perbedaan puisi lama dengan puisi baru, adalah sebagai berikut. 

a. Puisi lama: (a) bersifat statis dan terikat; (bentukdan sajak tetap, terikat 

tidak berubah); (b) isinya bersifat didaktis dan religius; (c) kalimat-

kalimatnya penuh dengan kata-kata pilihan, kata-kata lama atau kata-kata 

sukar, bahasa klise yang lebih diutamakan daripada isinya; dan (d) 

merupakan kepandaian/hasil bersama, mengutamakan kegotong-royongan, 

bukan perseorangan (karena itu ”anonim”). 

 
b. Puisi baru: (a) bersifat dinamis (bebas baik bentuk maupun isi); (b) isinya 

bersifat individualistis ekspresionistis (cetusan jiwa yang bebas, lepas); (c) 

kalimat-kalimatnya singkat, padat, berisi; isi lebih penting daripada 

bahasa; dan (d) nama pengarang disebutkan. 

 
Berikut adalah bentuk-bentuk puisi baru. 

(1) Distichon. 

(2) Terzina. 
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(3) Quatrain. 

(4) Quint. 

(5) Sextet (Dubbel Terzina). 

(6) Septime. 

(7) Stanza (Dubbel Quatrain = Octaf). 

(8) Soneta. 

(9) Sajak bebas. 

(10) Pantun modern. 

 
Ciri-ciri puisi baru, yaitu (a) tidak terikat oleh jumlah suku kata (jumlah suku kata 

pada tiap baris tidak tentu); (b) tidak terikat oleh sajak (ada yang bersajak sama, 

sajak silang, sajak peluk, sajak kembar, dan sebagainya, bahkan ada yang bersajak 

patah); dan (c) isinya berupa: pengucapan pribadi. 

 
Pada pembahasan ini, penulis hanya mengacu pada sajak bebas. Sajak bebas ialah 

suatu bentuk sajak yang tidak dapat diberi nama dengan nama-nama yang sudah 

tertentu dalam bentuk-bentuk puisi lama, karena tidak terikat oleh  bentuk (jumlah 

baris), jumlah suku kata dalam tiap baris, dan sajak.  

 
Dalam sajak bebas yang terpenting ialah isi, sebagai ekspresi bebas dari jiwanya, 

dari pengungkapan rasa pribadinya. Jiwa sastrawan/seniman yang ingin bebas 

dalam mencurahkan perasaan, pikiran, kehendak, dan cita-citanya 

(individualisme) tidak mau dikekang oleh norma-norma lama, dan tidak ingin 

dibatasi oleh ketentuan yang mengikat. 
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G. Struktur Puisi 
 
Kesustraan merupakan struktur ketandaan yang bermakna dan kompleks, yang 

menjalin hubungan yang erat (koheren). Tiap unsur karya sastra mempunyai 

makna dalam hubungannya dengan unsur lain dalam struktur itu dan 

keseluruhannya. Puisi merupakan struktur yang kompleks. Struktur di sini dalam 

arti karya sastra merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang unsur-

unsurnya terjadi hubungan timbal balik, dan saling menentukan (Pradopo, 200: 

18). 

 
Waluyo (1987: 27) berpendapat bahwa struktur puisi terdiri atas baris-baris puisi 

yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Struktur tersebut adalah struktur 

fisik dan struktur batin. Struktur fisik merupakan pengungkapan struktur batin 

puisi. Adapun struktur fisik tersebut yaitu diksi, pengimajian, kata konkret, majas, 

versifikasi, dan tata wajah. Sementara itu, struktur batinnya terdiri atas tema, rasa, 

nada, dan amanat. 

 
H. Unsur Pembangun Puisi 

Unsur puisi merupakan segala elemen (bahan) yang dipergunakan penyair dalam 

membangun atau menciptakan puisinya. Segala bahan, baik unsur luar (objek 

seni) maupun unsur dalam (imajinasi, emosi, bahasa, dll). Disintetikkan menjadi 

satu kesatuan yang utuh oleh penyair menjadi bentuk puisi berupa teks puisi. 

 
Sebuah puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur pembangun. 

Unsur-unsur tadi dinyatakan bersifat padu karena tidak dapat dipisahkan tanpa 

mengaitkan unsur lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah unsur batin dan unsur 
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fisik. Unsur batin adalah unsur yang dapat diuraikan dengan hakikat puisi, yaitu 

yang membangun puisi dari dalam, sedangkan unsur fisik adalah unsur yang dapat 

diuraikan dengan metode puisi, yaitu yang membangun puisi dari struktur luar 

(Waluyo, 1987: 24). Sehubungan dengan ini, maka unsur-unsur pembangun puisi 

akan dipaparkan sebagai berikut. 

 
1. Tema  

Tema menurut Waluyo (1987: 106 – 117) merupakan gagasan atau subject-matter 

yang dikemukakan penyair. Pokok pikiran atau pokok persoalan itu begitu kuat 

mendesak dalam jiwa penyair atau penulis sehingga menjadi landasan utama 

pengucapannya. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan antara penyair dan 

Tuhan, puisinya bertemakan ketuhanan. Jika desakan yang kuat berupa rasa belas 

kasih atau kemanusiaan, puisi bertemakan kemanusiaan. Jika yang kuat adalah 

dorongan untuk memprotes ketidakadilan, tema puisinya adalah protes atau kritik 

sosial. Perasaan cinta atau patah hati yang kuat juga dapat melahirkan tema cinta 

atau tema kedukaan hati karena cinta. 

 
Tema puisi bersifat lugas, objektif, dan khusus. Tema puisi dihubungkan dengan 

penyairnya, dengan konsep-konsepnya yang terimajinasikan. Oleh sebab itu, tema 

puisi bersifat khusus (penyair), tetapi objektif (bagi semua penafsir), dan lugas 

(tidak dibuat-buat). 

 
a. Tema Kemanusiaan 

Tema kemanusiaan bermaksud menunjukkan betapa tingginya martabat manusia 

dan bermaksud meyakinkan pembaca bahwa setiap manusia memiliki (harkat) 
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yang sama. Perbedaan kekayaan, pangkat, dan kedudukan seseorang tidak boleh 

menjadi sebab adanya perbedaan perlakuan terhadap kemanusiaan seseorang. 

Rasa kemanusiaan juga dapat menunjukkan cinta, belas kasih, nasihat seorang 

ayah kepada anaknya, penghormatan seorang murid kepada gurunya, perjuangan 

hak-hak asasi manusia, perjuangan, dan sebagainya. 

 
b. Tema Patriotisme    

Tema patriotisme dapat meningkatkan perasaan cinta akan bangsa dan tanah air. 

Puisi yang melukiskan perjuangan merebut kemerdekaan dan mengisahkan 

riwayat pahlawan yang berjuang melawan penjajah. 

 
c. Tema Kritik Sosial 

Puisi yang bertema kritik sosial adalah protes terhadap kesewenang-wenangan 

pihak yang berkuasa yang tidak mendengarkan jeritan rakyat. Dapat juga berupa 

kritik terhadap otoriter penguasa. 

 
d. Tema Cinta Kasih 

Dalam puisi yang bertemakan cinta kasih biasanya penyair mengungkapkan 

perasaan cinta terhadap seseorang yang dikasihinya. Namun, dalam puisi cinta 

kasih diungkapkan pula perasaan patah hati atau kedudukan hati karena cinta. 

 
2. Perasaan  

Dalam membaca puisi, suasana perasaan penyair ikut diekspresikan dan harus 

dapat dihayati oleh pembaca. Perasaan yang menjiwai puisi bisa berupa perasaan 

gembira, sedih, terharu, terasing, tersinggung, patah hati, sombong, tercekam, 

cemburu, kesepian, takut, dan menyesal. Perasaan terharu dapat kita jumpai dalam 
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puisi ”Gadis Peminta-minta” (Toto Sudarto Bachtiar), perasaan sedih dapat kita 

jumpai pada puisi ”Selamat Jalan Anakku” (Rendra). 

 
3. Nada dan Suasana 

Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca (Tarigan, 1985: 18). Dalam menulis 

puisi penyair mempunyai sikap terhadap pembacanya, apakah ia ingin bersikap 

menggurui, menasehati, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan 

sesuatu pada pembacanya. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya, 

sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat 

psikologis yang ditimbulkan puisi sangat berhubungan. Nada duka yang 

diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba hati pembaca. 

 
4. Amanat 

Puisi mengandung amanat atau pesan atau imbauan yang disampaikan penyair 

kepada pembaca. Djojosuroto (2005: 27) mengatakan bahwa amanat dapat 

dibandingkan dengan kesimpulan tentang nilai atau kegunaan puisi itu bagi 

pembaca. Sikap pembaca dapat menafsirkan amanat sebuah puisi secara 

individual. Pembaca yang satu mungkin menafsirkan amanat sebuah puisi berbeda 

dengan pembaca lain. Tafsiran mengenai amanat sebuah puisi bergantung sikap 

pembaca itu terhadap tema yang dikemukakan penyair. 

 
Penyair, sebagai pemikir dalam menciptakan karyanya, memiliki ketajaman 

perasaan dan intuisi yang kuat untuk menghayati rahasia kehidupan dan misteri 

dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, puisi mempunyai makna yang 

tersembunyi yang harus diterjemahkan oleh pembaca. Amanat tersirat dibalik 
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kata-kata yang tersusun dan dibalik tema yang diungkapkan. Amanat yang ingin 

disampaikan penyair dapat ditelaah setelah memahami tema, rasa, dan nada puisi. 

Amanat yang akan ditafsirkan pembaca akan berbeda-beda karena pembaca 

menginterpretasikan makna yang berdasarkan cara pandang masing-masing. 

 
5. Diksi 

Dinyatakan Tarigan (1984: 29 – 30) bahwa diksi (diction) berarti pilihan kata. 

Kalau dipandang sepintas lalu, kata-kata yang dipergunakan dalam puisi pada 

umumnya sama dengan kata-kata yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Secara alamiah kata-kata yang dipergunakan dalam puisi dan dalam 

kehidupan sehari-hari mewakili makna yang sama, bahkan bunyi dan ucapan pun 

tidak ada perbedaan. Walaupun demikian, haruslah kita sadari bahwa penempatan 

serta susunan kata-kata dalam puisi dilakukan secara hati-hati  dan teliti serta 

lebih tepat. Kata-kata yang dipergunakan dalam dunia persajakan tidak seluruhnya 

tergantung pada makna denotatif, tetapi lebih cenderung pada makna konotatif. 

Konotasi atau nilai kata inilah yang justru lebih banyak memberi efek bagi para 

penikmatnya. Uraian-uraian ilmiah biasanya lebih mementingkan denotasi. Itulah 

sebabnya orang sering mengatakan bahasa ilmiah bersifat denotatif sedangkan 

bahasa sastra bersifat konotatif. 

 
Kalau kata-kata aduhai, mega, berarak, musyafir, lata, beta, dan awan yang 

terdapat dalam sajak Amir Hamzah yang berjudul ”Buah Rindu II” kita ganti 

dengan sinonim-sinonimnya wahai, awan, beriring, pengembara, pondok, hina, 

aku, dan embun yang sama dengan denotasinya tetapi berbeda konotasinya, akan 

hilanglah keindahan sajak tersebut, dan efeknya akan berubah sama sekali. Betapa 
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pentingnya pilihan kata atau diksi bagi suatu puisi. Pilihan kata yang tepat dapat 

mencerminkan ruang, waktu, falsafah, amanat, efek, dan nada suatu puisi dengan 

tepat.  

 
6. Pengimajian 

Sesuai dengan pernyataan Waluyo (1987: 78-79) bahwa pengimajian dibatasi 

dengan pengertian: kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan 

pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Baris atau 

bait puisi itu seolah mengandung gema suara (imaji auditif), benda yang tampak 

(imaji visual), atau sesuatu yang dapat kita rasakan, raba, sentuh (imaji taktil). 

Ungkapan perasaan penyair diterjemahkan ke dalam gambaran konkret mirip 

musik atau gambar atau cita rasa tertentu. Jika penyair menginginkan imaji 

pendengaran (auditif), pembaca akan menghayati puisi itu seolah-olah 

mendengarkan sesuatu. Jika penyair ingin melukiskan imaji penglihatan (visual), 

puisi itu seolah-olah melukiskan sesuatu yang bergerak-gerak, jika imaji taktil 

yang ingin digambarkan, pembaca seolah-olah merasakan sentuhan perasaan.  

 
Pengimajian ditandai dengan penggunaan kata konkret dan khas, imaji yang 

ditimbulkan ada tiga macam, yakni imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil (cita 

rasa). Ketiganya digambarkan atas bayangan konkret apa yang dapat kita hayati 

secara nyata. 

 
7. Bahasa Figuratif (Majas) 

Majas atau figurative language merupakan bahasa kias atau gaya bahasa (Tarigan, 

1984: 32). Imajinasi dibutuhkan bagi seorang penyair untuk membuat sebuah 
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puisi. Cara yang sering digunakan oleh penyair untuk membangkitkan imajinasi 

itu adalah dengan memanfaatkan majas. 

 
Waluyo (987: 83) mengatakan bahwa penyair menggunakan bahasa yang 

bersusun-susun atau berfigura sehingga disebut bahasa figuratif. Bahasa figuratif 

menyebabkan puisi menjadi pragmatis artinya memancarkan banyak makna atau 

kaya akan makna. Bahasa figuratif  ialah bahasa yang digunakan penyair untuk 

mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung 

mengungkapkan makna. Kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. 

 
Tujuan menciptakan gaya bahasa dalam puisi antara lain: (1) agar menghasilkan 

kesenangan yang bersifat imajinatif, (2) agar menghasilkan makna tambahan, (3) 

agar dapat menambah intensitas dan menambah konkret sikap dan perasaan 

penyair, dan (4) agar makna yang diungkapkan lebih padat (Djojosuroto, 2005: 

17). 

 
8. Versifikasi 

Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritme. Rima (persamaan bunyi) adalah 

pengulangan dalam puisi. Pengulangan bunyi menjadikan puisi merdu jika dibaca. 

Untuk mengulang bunyi, penyair juga mempertimbangkan lambang bunyi agar 

pemilihan bunyi-bunyi mendukung perasaan dan suasana puisi. 

 
Ritme (irama) adalah pengulangan bunyi, kata, frase, dan kalimat. Dalam puisi, 

irama berupa pengulangan-pengulangan yang teratur suatu baris puisi. Irama 

dapat juga berarti keras-lembut, tinggi-rendah atau panjang pendek kata secara 

berulang-ulang dengan tujuan menimbulkan gelombang yang menciptakan 
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keindahan. Pemotongan baris-baris secara teratur dapat menciptakan irama 

(musikalitas).   

 
9. Tata Wajah 

Tata wajah atau tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan 

prosa dan drama. Larik-larik puisi membentuk bait bukan membentuk paragraf. 

Cara sebuah puisi di tulis sebagai larik-larik yang khas menciptakan makna 

tambahan. Dalam puisi kontemporer tipografi itu dipandang begitu penting 

sehingga menggeser kedudukan makna kata-kata.   

 
I. Membaca Puisi Sebagai Apresiasi Puisi 

Secara makna leksikal, apresiasi (appreciation) mengacu pada pengertian 

pemahaman dan pengenalan yang tepat, pertimbangan, penilaian, dan pernyataan 

yang memberikan penilaian (Hornby dalam Sayuti, 1985:2002). Sementara itu, 

Effendi (1973: 18) menyatakan bahwa apresiasi sastra adalah menggauli cipta 

sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, 

kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. 

 
Pada dasarnya, kegiatan membaca puisi merupakan upaya apresiasi puisi. Secara 

tidak langsung, dalam membaca puisi pembaca akan berusaha mengenali, 

memahami, menggairahi, memberi pengertian, memberi penghargaan, membuat 

berpikir kritis, dan memiliki kepekaan rasa. Semua aspek dalam karya sastra 

dipahami, dihargai bagaimana persajakannya, irama, citra, diksi, gaya bahasa, dan 

apa saja yang dikemukakan oleh media. Pembaca akan berusaha untuk 

menerjemahkan bait per bait untuk merangkai makna dari makna puisi yang 
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hendak disampaikan pengarang. Pembaca memberi apresiasi, tafsiran, interpretasi 

terhadap teks yang dibacanya Setelah diperoleh pemahaman yang dipandang 

cukup, pembaca dapat membaca puisi. 

  
Menurut Ensiklopedi Sastra Indonesia (2005: 83), membaca puisi adalah 

pembacaan sajak atau puisi sebagai seni pertunjukan. Pada dasarnya membaca 

puisi dengan deklamasi tidak berbeda, yaitu seni pembacaan sajak atau puisi di 

muka khalayak sebagai suatu seni pertunjukan. Tetapi membaca puisi dan 

deklamasi ada beberapa perbedaan sebagai berikut. 

a. Membaca puisi di dalam pelaksanaannya lebih sederhana daripada deklamasi. 

Membaca puisi tidak memerlukan pentas khusus, dapat dilakukan di mana 

saja dan tidak begitu memerlukan asesoris pendukung atau penunjang 

pertunjukan. 

b. Membaca puisi tidak menuntut pembacanya menghafal sajak atau puisi yang 

akan dibacakan sebagai seni pertunjukan. Dalam membacakan puisi, penyair 

biasanya membawa kertas atau buku saat membacakan puisi.  

 
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan membaca puisi adalah cara 

menafsirkan dan mengungkapkan isi hati sebuah puisi dengan mimik muka, dan 

membaca puisi tersebut dengan lagu suara, tempo bicara, intonasi, dan sebagainya 

sehingga isi puisi itu dapat lebih diresapi orang lain.  
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Menurut Hoesnani (2008) tahapan yang harus diperhatikan dalam membaca puisi 

sebagai berikut. 

1. Interpretasi 

Interpretasi adalah penafsiran atau pemahaman makna puisi. Dalam proses 

ini diperlukan ketajaman visi dan emosi dalam  menafsirkan dan 

membedah isi puisi. Memahami isi puisi adalah upaya awal yang harus 

dilakukan oleh pembaca puisi, untuk mengungkap makna yang tersimpan 

dan tersirat dari untaian kata yang tersurat. 

2. Vokal 

           a. Artikulasi : pengucapan kata yang utuh dan jelas, bahkan di setiap 

                                      hurufnya. 

           b. Diksi  : pengucapan kata demi kata dengan tekanan yang 

                                       bervariasi dan rasa. 

          c. Tempo : cepat lambatnya pengucapan (suara). 

          d. Intonasi    : tekanan dan laju kalima 

          e. Jeda  : pemenggalan sebuah kalimat dalam puisi. 

4. Penampilan 

Salah satu faktor keberhasilan seseorang membaca puisi adalah 

kepribadian atau penampilan di atas pentas. 

           a. Gerak : gerakan seseorang pembaca puisi harus dapat mendukung  

                                      isi dari puisi yang dibaca. Gerak tubuh atau tangan jangan  

                                      sampai klise. 

           b. Komunikasi : pada saat membaca puisi harus bisa memberikan                        

                                      sentuhan, bahkan menggetarkan perasaan dan jiwa audien. 
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c. Ekspresi  : tampakkan hasil pemahaman, penghayatan dengan 

                                ekspresi yang tepat dan wajar. 

d. Konsentrasi :  pemusatan pikiran terhadap isi puisi yang dibaca. 

  
Sanusi menjelaskan (1996: 126) ruang lingkup penilaian membaca puisi 

sekurang-kurangnya meliputi penghayatan, suara, dan gerakan.  

1) Penghayatan  

Penghayatan meliputi keutuhan makna puisi dalam penyampaian pesan 

atau amanatnya. Misalnya, pesan yang ingin disampaikan melalui puisi 

tersebut adalah sebagai berikut.(1) pahlawan adalah manusia biasa, di 

samping memiliki kelebihan, ia juga mempunyai kelemahan (2) pandang 

dan hargailah pahlawan secara wajar, jangan berlebihan (3) pandangan 

terhadap pahlawan secara berlebihan dapat menimbulkan kultus dan 

pahlawan-pahlawan kesiangan. Pesan ini dapat terungkap kalau puisi 

tersebut dibacakan dengan nada sinisme yang lembut, bukan dengan nada 

heroisme yang gegap gempita yang dapat menimbulkan kesan 

kesombongan. 

 
2) Suara 

Suara merupakan salah satu unsur utama membaca puisi. Yang perlu 

diperhatikan dalam penilaian adalah lafal, kefasihan, intonasi (panjang-

pendek ucapan), dan nada (tinggi-rendah ucapan). 

3) Gerakan atau akting 

Gerakan atau akting dalam membaca puisi dapat menentukan keberhasilan 

pembaca puisi. Yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah kewajaran 
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dan ketepatan gerak. Gerakan yang wajar adalah gerakan yang didasarkan 

atas dorongan batin yang kuat, gerakan yang tidak kaku dan berlebihan. 

Gerakan yang tepat didasarkan tuntutan puisi yang dibacakan. Puisi yang 

bertema renungan misalnya, menuntut gerak yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan puisi yang bertema heroisme.  

 
Sedangkan Depdiknas (2008) mengungkapkan aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam membaca puisi siswa meliputi, (1) ketepatan pelafalan, (2) 

tekanan, (3) intonasi, (4) jeda, dan (5) mimik (ekspresi). 

 
1. Lafal 

Lafal adalah ketepatan dalam pengucapan kata-kata. Sedangkan menurut KBBI 

(2005: 485) melafalkan berarti mengucapkan kata-kata. Ketepatan pelafalan 

adalah tepat dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa (Pane, 2004: 136). Pelafalan 

bunyi-bunyi bahasa dengan artikulasi yang kurang tepat dapat mengalihkan 

perhatian pendengar, menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, dan 

kurang menarik. Masing-masing orang memiliki gaya tersendiri dalam berbicara 

sehingga pendengar memiliki penilaian yang sangat beragam terhadap pembicara 

baik positif, maupun negatif. Positif, bila pengucapan bunyi-bunyi bahasa tersebut 

tepat, sedangkan negatif jika pembicara tidak tepat dalam mengucapkan bunyi-

bunyi bahasa.  

 
Ketepatan pelafalan atau artikulasi dalam berbicara dihasilkan oleh artikulator. 

Artikulator adalah alat ucap yang bersentuhan dan didekatkan untuk membentuk 

bunyi bahasa yang meliputi bibir, gusi, gigi, lidah, langit-langit, dan uvula 
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(Sumarti, 2005: 3). Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh artikulator pembicara yang 

satu dengan yang lain bervariasi karena biasanya dipengaruhi oleh keadaan 

artikulator dan pengaruh bahasa ibu. Ketika pembicara tidak tepat mengucapkan 

kata dengan tepat, maka kata yang diucapkan tersebut akan memiliki perbedaan 

arti. Satuan terkecil dari ciri-ciri bunyi bahasa yang membedakan arti tersebut 

disebut fonem diberi lambang /.../, misalnya bunyi [p] dan [b] pada kata pagi dan 

bagi, yang terdiri atas fonem /p/a/g/i/ dan /b/a/g/i/. 

 
Faktor-faktor yang memengaruhi ketidaktepatan dalam mengucapkan bunyi 

bahasa diantaranya, yaitu keadaan fisiologis (normal atau cacat), keadaan fisik 

penutur (kelelahan, kesakitan), keadaan jiwa (sedih, gembira, tertekan), dan tidak 

tahu bagaimana cara mengucapkan kata dengan tepat. (Menurut pendapat Rystal, 

dalam Suhendra, 1998: 45) bunyi bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu konsonan, 

vokal, dan semi konsonan atau semi vokal (dianggap lebih berfungsi sebagai 

konsonan).  

 
1) Bunyi konsonan 

Bunyi konsonan bersuara dihasilkan dengan keadaan rongga mulut hidung yang 

sempit atau bahkan tertutup sama sekali. Hembusan udara dari paru-paru itu ada 

yang dihambat oleh alat-alat ucap, dialirkan melalui celah-celah sempit, atau 

dihembuskan begitu saja. Tempat-tempat artikulasi konsonan berada pada derah 

bibir (labial), gigi (dental), gusi (alveolar ridge), langit-langit keras (palatum atau 

palatal), langit-langit lunak (velum atau velar), anak tekak (uvula), pangkal 

tenggorokan (phariynx), dan glotis (glottal). 
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Bunyi labial adalah bunyi yang dihasilkan dengan mengatupkan bibir, yaitu untuk 

bunyi-bunyi [p], [b], dan [m] atau dengan menyentuhkan bibir bagian bawah 

dengan gigi atas yang disebut dengan bunyi labiodental, yaitu bunyi [f] dan [v]. 

Bunyi dental dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gigi. Kata thin dan this 

dalam bahasa Inggris diucapkan dengan kedua gigi mengapit ujung lidah. Bunyi 

alveolar dihasilkan dengan daun lidah menyentuh gusi bagian atas yang antara 

lain menghasilkan bunyi-bunyi [t], [d], [s], [z], [l], dan [n]. Bunyi palatal 

dihasilkan dengan badan lidah yang menyentuh langit-langit keras dan 

mengeluarkan bunyi [c], [j], [y], dan [η]. Bunyi velar dihasilkan dengan pangkal 

lidah menyentuh langit-langit lunak sehingga mengeluarkan [k], [g], [η].  

 
Berkaitan dengan bunyi ini, bunyi [w] termasuk ke dalam bunyi labiovelar karena 

pada waktu pengucapannya, pangkal lidah ditarik ke atas sampai hampir 

menyentuh langit-langit lunak dan posisi bibir agak dibulatkan. Bunyi uvular 

dihasilkan dengan pangkal atau akar lidah menyentuh anak tekak sehingga 

mengeluarkan bunyi [Я]. Bunyi farigal dihasilkan dengan menyempitkan pangkal 

kerongkongan sehingga menghasilkan bunyi yang agak serak, misalnya bunyi [χ] 

pada kata khusus dan khas. Bunyi glotal terjadi karena keadaan glotis dibiarkan 

terbuka dan udara dari paru-paru dapat melewatinya dengan bebas. Bunyi yang 

dihasilkannya adalah bunyi [h] dan [?], misalnya pada kata saat dan sa?at. 

 
Beberapa contoh ketidaktepatan pelafalan atau artikulasi, yaitu bunyi [n] dan [m] 

pada kata makan dan makam terdiri dari fonem /m/a/k/a/n/ dan /m/a/k/a/m/, bunyi 

[j] dan [b] pada kata juang dan buang. Berdasarkan contoh tersebut, dapat 

diketahui bahwa akan ada perbedaan makna jika terjadi perbedaan fonem. 
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2) Bunyi vokal 

Bunyi vokal digambarkan berdasarkan posisi naik turunnya bagian-bagian lidah. 

Bunyi vokal kebanyakan bersuara dan hanya beberapa bahasa saja yang memiliki 

vokal nirsuara. Macam-macam bunyi-bunyi vokal, yaitu bunyi [i] yang dihasilkan 

dengan badan lidah bagian depan ditarik naik hampir sampai menyetuh langit-

langit keras. Sebagai contoh kata ikan dan tiba yang terdiri atas fonem /i/k/a/n/ 

dan /t/i/b/a/. Bunyi [u] pangkal dan akar lidah terasa ditarik ke bagian atas sebagai 

contoh pada kata mundur dan batu yang terdiri dari fonem /m/u/n/d/u/r dan 

/b/a/t/u/. Bunyi [a] diucapkan dengan seluruh bagian lidah ditarik ke bawah 

sebagai contoh pada kata ayam dan awan yang terdiri dari fonem /a/y/a/m/ dan 

/a/w/a/n. Bunyi [e] dihasilkan dengan daun lidah dinaikkan, tetapi agak rendah 

dari bunyi [i] pada kata ejaan dan ember yang terdiri dari fonem /e/j/a/a/n/ dan 

/e/m/b/e/r/.  

 
Lain halnya dengan bunyi [ə] bagian lidah yang agak dinaikkan adalah bagian 

tengah dengan bentuk bibir netral sebagai contoh terdapat pada kata entah dan 

besar yang terdiri dari fonem /ə/n/t/a/h/ dan /b/ə/s/a/r/. Bunyi [o] dihasilkan oleh 

keadaan bibir yang agak menjulur keluar dan membulat contohnya pada kata 

pohon dan obat yang terdiri dari fonem /p/o/h/o/n/ dan /o/b/a/t/. 

 
Mengucapkan berarti membentuk kecepatan bunyi dengan menggunakan alat-alat 

artikulasi. Kata-kata yang diucapkan harus tepat dan benar agar tidak terjadi 

kesalahan penyampaian informasi kepada pendengar. Menurut Pane (2004:124), 

terdapat beberapa hal yang menyebabkan pengucapan kata yang tidak tepat, yaitu 

sebagai berikut. 
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1) Artikulasi yang sembarangan, tidak rapi, dan tidak tepat 

Hal ini dapat terjadi karena kemalasan menggunakan alat artikulasi sehingga kata 

yang diucapkan salah, misalnya mengucapkan sebuah kata inggris error (yang 

artinya kesalahan atau kekeliruan) menjadi air (yang berarti udara), atau kata 

pemindahan menjadi pemisahan. 

 
2) Salah membaca 

Salah membaca dapat disebabkan oleh tidak fokusnya pembaca saat membaca, 

misalnya fatwa dibaca fatma, mengusik dibaca mengusir, menumbuk dibaca 

menumbuh.   

 
3) Tidak tahu atau kurang tahu tentang pengucapan yang tepat 

Kebanyakan orang memiliki perbendaharaan kata untuk dibaca daripada 

perbendaharaan kata untuk diucapkan. Kita bisa membuat kesalahan bila mencoba 

mengucapkan sebuah kata yang kita kenal hanya sekilas, misalnya kata coup 

d’etat dilafalkan ”kudeta”. 

 
2. Tekanan 

Tekanan adalah ciri suprasegmental yang diukur berdasarkan keras lembutnya 

suara dan panjang pendeknya suara. Nada adalah ciri suprasegmental yang diukur 

berdasarkan tinggi rendahnya suara (Alwi, 2003: 81). Tekanan suara biasanya 

jatuh pada suku kata terakhir atau suku kata kedua dari belakang. Jika kita 

tempatkan tekanan pada suku kata pertama, akan terdengar janggal. Menurut 

Ensiklopedi Sastra Indonesia (2007: 360) perbedaan tekanan dan intonasi yaitu (1) 

tekanan merupakan ucapan yang ditekankan pada suku kata atau kata hingga 
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bagian ini lebih keras ucapannya daripada bagian lainnya (2) intonasi merupakan 

lagu kalimat atau kemerduan bunyi yang mengalun  dan dikesankan oleh 

perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang-pendeknya bunyi 

dan tinggi-rendahnya nada. Tanda-tanda fonetis tekanan, yaitu [ ] keras, 

[ˆ] agak keras, [  ] sedang atau menengah, dan [-] lembut. 

 
3. Intonasi 

Intonasi yaitu gabungan antara nada, tempo dan ritme pada waktu kita membaca 

puisi. Sedangkan menurut Amran Halim (1984: 88) intonasi adalah partikel 

sebagai pola tinggi nada dan gelombang sebagai gerak tinggi nada. Menurut 

Amran Halim, jenis-jenis intonasi terbagi menjadi empat, yaitu intonasi menurun, 

meninggi, tertahan, dan menurun-meninggi. Dalam hal tersebut, penilaian intonasi 

menggunakan suatu alat yang dinamakan alat pelacakan mingografik. Intonasi 

adalah lagu kalimat atau turun naik nada suara (KBBI, 2005: 445). Menurut 

Ensiklopedi Sastra Indonesia (2007: 360) intonasi adalah alunan yang dikesankan 

oleh perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek suara, 

tinggi rendah ucapan, dan cepat lambatnya pelafalan yang diucapkan. Beberapa 

intonasi yang dikenal, yaitu [↓] intonasi turun,[→] intonasi datar, dan [↑] intonasi 

naik. 

 
4. Jeda/Persendian 

Jeda adalah pemenggalan sebuah kalimat. Dapat pula diartikan penghentian atau 

kesenyapan. Jeda juga berhubungan dengan intonasi, penggunaan intonasi yang 

baik dapat juga ditentukan oleh penjedaan kalimat yang tepat. Penempatan jeda 

dalam pengucapan menentukan ketersampaian pesan pada pendengar.  
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Penggunaan jeda yang tidak tepat dapat mengakibatkan kalimat terasa janggal dan 

tidak dapat dipahami. Jeda juga dapat memengaruhi pengertian atau makna 

kalimat. Agar dapat menempatkan jeda dengan baik, hal-hal yang harus dilakukan 

dalam membaca puisi, yaitu menandai tempo sesuatu yang dibaca atau 

diungkapkan dan membagi menjadi beberapa frase. Tanda jeda terbagi menjadi 

tiga, yaitu tanda satu garis miring (/) digunakan untuk jarak satu hembusan nafas 

atau satu ketukan (digunakan antarkata dalam frase dan dilagukan dengan intonasi 

naik), tanda dua garis miring (//) digunakan untuk tempo dua ucap ketukan 

(digunakan antar frase dalam klausa dan dilagukan dengan intonasi naik), dan 

tanda silang ganda (#) digunakan antarkalimat dalam wacana (dilagukan dengan 

intonasi turun atau berhenti) (Wahono, 2006:159). 

 
5. Ekspresi atau mimik 

Ekspresi dan gerak mimik adalah penjiwaan dipadukan dengan gerak anggota 

tubuh khususnya wajah (Depdiknas, 2008). Selain itu ekspresi merupakan 

kemampuan pembaca puisi dalam menafsirkan puisi secara tepat  dari kata demi 

kata pada tiap baris kemudian pada kelompok bait demi bait puisi dan terlihat 

pada kesan air muka atau wajahnya sendiri. Adakalanya seorang pembaca puisi 

tidak menghayati isi dan jiwa tiap baris puisi dalam sebuah bait, sehingga antara 

kalimat yang diucapkan dan air muka yang diperlihatkan tampak saling 

bertentangan (Hoesnani, 2008). Jadi, Ekspresi atau mimik itu sangat penting dan 

harus dipancarkan pada sinar wajah si pembaca puisi. Misalnya sebuah bait dalam 

puisi yang bernada sedih haruslah digambarkan oleh pembaca puisi itu melalui 

airmukanya yang sedih dan bermuram durja. 
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Berdasarkan pemaparan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membaca 

puisi di atas, peneliti mengacu pada pendapat Depdiknas (2008) yang menyatakan 

bahwa hal-hal yang perlu diperhatian dalam membaca puisi meliputi ketepatan 

pelafalan, tekanan, intonasi, jeda, dan ekspresi (mimik). Aspek-aspek tersebut 

dijadikan indikator penilaian bagi peneliti untuk mengukur tingkat kemampuan 

membaca puisi siswa. Selain itu kelima aspek tersebut merupakan materi yang 

diajarkan di kelas X tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam pembelajaran 

membaca puisi.     

 
J. Kemampuan Membaca Puisi 

Kemampuan berarti memiliki kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan untuk 

melakukan sesuatu (Depdikbud, 1988: 6). Kemampuan adalah kesanggupan untuk 

menyampaikan maksud atau pesan tertentu dalam keadaan yang sesuai 

(Nabian,1997: 20).  Selanjutnya, dalam KBBI (2001: 707) dinyatakan bahwa 

kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan.  

 
Bloom mengungkapkan tiga domain keluaran belajar yang terkenal di kalangan 

dunia pendidikan, yaitu yang disebut Taxonomy Bloom. Ketiga ranah tersebut 

adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah pertama, yaitu ranah 

kognitif, berhubungan dengan aspek pengetahuan dan kemampuan intelektual. 

Beliau membagi ranah ini dalam enam tingkatan, yaitu ingatan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah kedua adalah ranah afektif, yang 

berhubungan dengan perasaan, nada, emosi, dan variasi tingkatan penolakan dan 

penolakan terhadap sesuatu. Selanjutnya, ranah yang ketiga adalah ranah 

psikomotorik, yang berhubungan dengan hasil belajar tentang gerakan-gerakan 
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otot tubuh seseorang. Berdasarkan pendapat ini, yang dimaksud dengan 

kemampuan adalah kesanggupan, kemahiran, atau kecakapan seseorang dalam 

merespons sesuatu. 

 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disarikan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan, keuletan, dan kekuatan untuk merespons atau 

melakukan sesuatu.  

 
Dengan demikian, dapat dioprasionalkan kemampuan membaca puisi adalah 

kesanggupan, kekuatan, atau kecakapan untuk merespons lambang-lambang 

tulisan dengan menggunakan pengertian yang tepat berbentuk puisi dengan 

ekspresi pengalaman batin (jiwa) mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan 

melalui media bahasa yang estetis yang secara padu dan utuh dipadatkan dengan 

memperhatikan ketepatan lafal, tekanan, intonasi, jeda, dan ekspresi. 

 
K. Penilaian dalam Membaca Puisi   

Penjelasan mengenai indikator penilaian kemampuan membaca puisi siswa kelas 

X SMA Negeri I Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, akan penulis uraikan 

sebagai berikut. 

 
1. Ketepatan Pelafalan 

Apabila siswa membaca puisi tidak terdapat kesalahan dalam melafalkan kata 

dalam setiap bait, siswa akan memperoleh skor 5. Apabila terdapat1-2 baris yang 

di dalamnya terdapat ketidaktepatan pelafalan kata, skor yang akan diperoleh 

siswa adalah 4. Siswa akan memperoleh skor 3 jika terdapat 3-4 baris yang di- 

dalamnya terdapat ketidaktepatan pelafalan kata. Kemudian siswa akan mendapat 
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skor 2 jika terdapat 5-6 baris yang di dalamnya terdapat ketidaktepatan pelafalan 

kata. Siswa akan mendapat skor 1 apabila terdapat 7-8 baris yang di dalamnya 

terdapat ketidaktepatan pelafalan kata. 

 
2. Tekanan 

Apabila tidak terdapat kesalahan tekanan pada semua bait (keras lembut dan kuat 

lemahnya suara), siswa akan memperoleh skor  5. Siswa akan memperoleh skor 4 

apabila terdapat kesalahan 1-2 baris baik tekanan keras lembutnya suara maupun 

kuat lemahnya suara. Kemudian, siswa akan memperoleh skor 3 jika terdapat 

kesalahan 3-4 baris baik tekanan keras lembutnya suara maupun kuat lemahnya 

suara. Siswa akan memperoleh skor 2 apabila terdapat kesalahan 5-6 baris baik 

tekanan keras lembutnya suara maupun kuat lemahnya suara. Siswa akan 

memperoleh skor 1 apabila terdapat kesalahan 7-8 baris baik tekanan keras 

lembutnya suara maupun kuat lemahnya suara.  

 
3. Intonasi 
 
Apabila tidak terdapat kesalahan intonasi pada semua bait (nada, tempo, dan 

kecepatan), siswa akan memperoleh skor 5. Siswa akan memperoleh skor 4 

apabila terdapat kesalahan intonasi 1-2 baris, baik nada, tempo, maupun 

kecepatan. Kemudian, siswa akan mendapatkan skor 3 jika  terdapat kesalahan 

intonasi 3-4 baris, baik nada, tempo, maupun kecepatan. Siswa akan memperoleh 

skor 2 apabila terdapat kesalahan intonasi 5-6 baris, baik nada, tempo, maupun 

kecepatan. Siswa akan memperoleh skor 1 apabila terdapat kesalahan intonasi 7-8 

baris, yang meliputi nada, tempo, dan kecepatan. 
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4. Jeda/Persendian 

Apabila siswa dapat membaca puisi dengan jeda/persendian yang tepat siswa akan 

memperoleh skor 5. Siswa akan memperoleh skor 4 apabila terdapat kesalahan 1-

2 baris dalam menempatkan jeda/persendian. Kemudian, siswa akan memperoleh 

skor 3 apabila terdapat kesalahan 3-4 baris dalam menempatkan jeda/persendian. 

Siswa akan memperoleh skor 2 apabila terdapat kesalahan 5-6 baris dalam 

menempatkan jeda/persendian. Skor 1 akan diperoleh siswa apabila terdapat 

kesalahan 7-8 baris dalam menempatkan jeda/persendian. 

 
5. Ekspresi atau mimik 

Apabila siswa membaca puisi dengan ekspresi atau gerak mimik yang tepat siswa 

akan memperoleh skor 5. Siswa akan memperoleh skor 4 apabila terdapat 

kesalahan 1-2 baris dalam mengekspresikan isi puisi, baik gerak mimik maupun 

penjiwaan. Kemudian, siswa akan memperoleh skor 3 apabila terdapat kesalahan 

3-4 baris dalam mengekspresikan isi puisi, baik gerak mimik maupun penjiwaan. 

Siswa akan memperoleh skor 2 apabila terdapat kesalahan 5-6 baris dalam 

mengekspresikan isi puisi, baik gerak mimik maupun penjiwaan. Skor 1 akan 

diperoleh siswa apabila terdapat kesalahan 7-8 baris dalam mengekspresikan isi 

puisi, baik gerak mimik maupun penjiwaan. 

 

 

 

 

 


