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Masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca puisi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tahun 

pelajaran 2009/2010. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan kemampuan membaca puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Bumi 

Agung Kabupaten Way Kanan, tahun pelajaran 2009/2010.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Bumi Agung Kabupaten 

Way Kanan, tahun pelajaran 2009/2010. Populasi tersebut berjumlah 120 siswa 

yang tersebar dalam 3 kelas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

proportional cluster random sampling. Setiap kelas diambil 25% sebagai sampel 

sehingga diperoleh sampel sebanyak 30 siswa. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah tes praktik membaca puisi. Tes ini berupa praktik 

membaca teks puisi dengan memilih salah satu dari empat tema yang telah 



ditentukan penulis, yaitu tema kemanusiaan, kritik sosial, patriotisme, dan cinta 

kasih. Waktu yang disediakan membaca teks puisi setiap siswa adalah ± 5 menit. 

Pada saat siswa membaca teks puisi, penulis mengamati secara langsung dan 

melakukan pendokumentasian melalui rekaman audio visual dengan 

menggunakan handycame. Penilaian dalam membaca puisi ini dibantu oleh satu 

orang penilai (teman sejawat). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah skor rata-rata keseluruhan hasil tes 

kemampuan membaca puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Bumi Agung 

Kabupaten Way Kanan tahun pelajaran 2009/2010 tergolong cukup yaitu 71,3%. 

Kemampuan rata-rata tiap aspek adalah (1) ketepatan pelafalan 81,7% kategori 

baik, (2) ketepatan tekanan 68% kategori cukup, (3) ketepatan intonasi 74% 

kategori cukup, (4) ketepatan jeda 65,3% kategori cukup, dan (5) ketepatan 

ekspresi 67,3% tergolong dalam kategori cukup. Kemampuan membaca puisi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Bumi Agung dengan skor rata-rata terendah yaitu 

pada aspek ketepatan jeda 65,3% kategori cukup, dan skor rata-rata tertinggi pada 

aspek ketepatan pelafalan 81,7% kategori baik. 
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