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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Landasan Teoretis 

Dalam pokok bahasan ini akan dibahas yang berkaitan dengan keterampilan 

membaca. Penjelasan mengenai keterampilan membaca akan dibahas sebagai berikut. 

2.1.1 Pengertian Membaca 

 Menurut Tarigan (2008: 7) 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. 

 Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan 

pembacaan sandi (a recording and decoding prosess), berlainan dengan berbicara dan 

menulis yang justru melibatkan penyandian (encoding). Sebuah aspk pembacaan sandi 

(decoding) adalah menghubungkan kata-kata tulis (written word) dengan makna 

bahasa lisan (oral language meaning) yang mencakup penguasahan tulisan atau cetakan 

menjadi bunyi yang bermakna (Ardenson dalam Tarigan, 2008: 7). 

 Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, 

tidak hanya sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivita visual, berpikir 

psikolinguistik dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan proses 

menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses 
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berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, 

interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa 

aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan kamus (Crawley dan Mountain 

dalam Farida Rahim, 2008: 2). 

2.1.2 Tujuan Membaca 

 Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna, arti (meaning) erat sekali 

berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif dalam membaca. 

Menurut Tarigan (2008: 9) terdapat tujuh tujuan membaca. 

a) Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah 

dilakukan oleh tokoh. Apa-apa yang telah dibuat oleh tokoh. Apa yang telah terjadi 

pada tokoh khusus atau untuk memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh 

tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh perincian-

perincian atau fakta-fakta. 

b) Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan 

menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau yang 

dialami tokoh dan merangkumkan hal-hal yang dilakukan oleh tokoh untuk 

mencapai tujuannya. Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh ide-

ide utama. 
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c) Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian 

cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua dan ketiga atau seterusnya setiap 

tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, adegan-adegan dan kejadian, 

kejadian buat dramatisasi. Ini disebut membaca untuk mengetahui urutan atau 

susunan, organisasi cerita. 

d) Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan 

seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh pengarang kepada para 

pembaca, mengapa para tokoh berubah, kualitas-kualitas yang dimiliki para tokoh 

yang membuat mereka berhasil atau gagal. Ini disebut membaca untuk 

menyimpulkan, membaca referensi. 

e) Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, tidak wajar 

mengenai seseorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita atau apakah cerita itu benar 

atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk 

mengklasifikasikan. 

f) Membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-

ukuran tertetu, apakah kita ingin berbuat seperti yang diperbuat oleh tokoh atau 

bekerja seperti cara tokoh bekerja dalam cerita itu. Ini disebut membaca menilai, 

membaca mengevaluasi. 
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g) Membaca untuk menemukan bagaimana caranya tokoh berubah, bagaimana dua 

cerita mempunyai persamaan dan bagaimana tokoh menyerupai pembaca. Ini 

disebut membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. 

 

2.1.3 Membaca sebagai Suatu Keterampilan 

  Setiap guru bahasa haruslah menyadari serta memahami benar bahwa membaca 

adalah suatu keterampilan yang komplekas yang rumit yang mencakup atau melibatkan 

serangkaian keterampilan membaca mencakup tiga komponen. 

a) Pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca 

b) Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal 

c) Hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna atau meaning (Broughton dalam 

Tarigan, 2008: 11). 

2.1.4 Mengembangkan Keterampilan Membaca 

Menurut Tarigan (2008: 14) setiap guru haruslah dapat membantu serta 

membimbing para pelajar untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan-

keterampilan yang mereka butuhkan dalam membaca. Dalam mengembangkan serta 

meningkatkan keterampilan membaca para pelajar, sang guru mempunyai 

tanggungjawab berat, paling sedikit meliputi enam hal. 

a) Memperluas pengalaman para pelajar sehingga mereka akan memahami 

keadaan dan seluk-beluk kebudayaan 
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b) Mengajarkan bunyi-bunyi (bahasa) dan makna-makna kata-kata baru 

c) Mengajarkan hubungan bunyi bahasa dan lambang atau simbol 

d) Membantu para pelajar memahami struktur-struktur (termasuk struktur 

kalimat yang biasanya tidak begitu mudah bagi pelajar bahasa) 

e) Mengajarkan keterampilan-keterampilan pemahaman kepada para pelajar. 

f) Membantu para pelajar untuk meningkatkan kecepatan dalam membaca. 

2.1 Puisi 

Penjelasan mengenai puisi akan dibahas sebagai berikut. 

2.2.1 Pengertian Puisi 

Carlyle (dalam Pradopo, 2009: 6) mengemukakan puisi adalah pemikiran yang 

bersifat musikal. Penyair dalam menciptakan puisi itu memikirkan bunyi yang merdu 

seperti musik dalam puisinya, kata-kata disusun begitu rupa hingga yang menonjol  

adalah rangkaian bunyinya yang merdu seperti musik, yaitu dengan mempergunakan 

orkestrasi bunyi. 

Dari pengertian puisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa  puisi adalah satu 

bentuk karya sastra yang merupakan ungkapan perasaan penyair yang menggunakan 

pengulangan suara sebagai ciri khasnya enggan memperhatikan keindahan. Puisi 

dituangkan secara imajinatif dan disusun dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan 

struktur batinnya. Puisi juga dapat dikatakan hasil pengungkapan kembali 
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pengalaman batin manusia yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata, yang bahasanya 

bersifat prismatis, imajinatif, dan mengandung maksud atau makna tertentu. 

2.2.2 Jenis Puisi 

Ada bermacam-macam jenis puisi yang ditulis para penyair Indonesia. Dalam 

memahami makna karya sastra, harus mengacu pada beberapa hal yang erat 

hubunganya dengan puisi tersebut. Dalam pemahaman puisi, hal yang dipandang erat 

hubungannya adalah jenis puisi itu sendiri dan sudut pandang penyair. Sebenarnya 

ada banyak macam puisi, dan bagaimana penyair dalam menyampaikan inspirasinya, 

serta bagaimana menafsirkan makna puisi dengan mudah, kemudian secara langsung 

dengan mudah mengklasifikasikan, termasuk jenis puisi apakah yang akan diciptakan. 

 Berdasarkan isi yang terkandung, Aminuddin (2002:134) membagi puisi 

menjadi tiga yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi dramatik. 

(1)  Puisi Naratif 

Puisi naratif juga disebut juga dengan puisi epick. Bentuk puisi ini agak panjang dan 

berisi cerita kepahlawanan, tokoh kebangsaan, masalah surga, neraka, tuhan, dan 

kematian. Disamping itu puisi epick atau naratif tersebut dapat dikatakan bahwa 

penyair menceritakan hal-hal yang diluar dirinya. 

 Puisi naratif  ialah puisi yang didalamnya mengandung suatu cerita, dengan 

pelaku, perwatakan, setting, maupun rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu 

cerita (Aminuddin 2002:134). Termasuk dalam jenis puisi naratif ini adalah apa yang 
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biasa disebut dengan balada, yang dibedakan antara folk ballad, dengan literary 

ballad sebagai suatu ragam puisi yang berkisah tentang kehidupan manusia dengan 

segala macam sifat pengasihnya, kecemburuan, kedengkian, ketakutan, kepedihan, 

dan keriangannya.  

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa puisi naratif atau puisi 

epick adalah puisi yang biasanya dikaitkan dengan kisah-kidah klasik peperangan dan 

kepahlawanan yang menakjubkan dan sarat dengan pesan moral. Dalam pembuatan 

puisi dapat bersumber dari cerita orang lain atau dari membaca buku yang 

bersangkutan.  

(2) Puisi Lirik 

Puisi lirik merupakan puisi yang bersifat subjektif dan personal, artinya penyait 

menceritakan masalah-masalah yang bersumber dari dalam dirinya. Puisi ini 

bentuknya agak pendek dan biasanya menggunakan kata ganti orang pertama. Isinya 

tentang cinta, kematian, masalah muda, dan tua.  

 Puisi lirik ialah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan 

segala macam endapan pengalaman, sikap, maupun suasana batin yang 

melingkupinya. Jenis puisi lirik umumnya paling banyak terdapat dalam khasanah 

sastra modern di Indonesia (Aminuddin 2002:135). Jenis puisi lirik ini sering kali 

digunakan untuk melakukan curahan hati. Sesorang yang sedang mengalami 



15 
 

kegalauan, bahagia, sedih ataupun senang biasanya menulis puisi yang berisikan 

luapan batin individu. 

 Dapat disimpulkan bahwa puisi lirik adalah puisi yang memiliki persayratan 

melodius dan kadang dibawakan sang penyair sendiri, dan diiringi musik sebuah 

karya. 

(3) Puisi Dramatik 

 Puisi dramatik ialah puisi yang secara objektif menggambarkan perilaku 

seseorang, baik lewat lakuan, dialog, maupun monolog sehingga mengandung suatu 

gambaran kisah tertentu (Aminuddin 2002:135). Dalam puisi dramatik dapat saja 

penyair berkisah tentang dirinya atau orang lain yang diwakilinya lewat monolog 

yang menggambarkan tingkah laku atau perilaku orang.  

 Dengan demikian puisi dramatik ialah puisi yang memiliki persyaratan 

dramatik yang menekankan tukaian emosional atau situasi yang tegang umumnya 

secara objektif menggambarkan perilaku seseorang, baik lewat lakuan atau dialog 

maupun monolog. 

 Menurut Suharianto (2005:29), berdasarkan kata-kata dalam pembentukan 

puisi, puisi dibagi menjadi dua yaitu. 

(1) Puisi Prismatis 

 Puisi prismatis adalah puisi yang menggunakan kata-kata sebagai lambing-

lambang atau kiasan (Suharianto, 2005:29). Dalam puisi ini pengarang dalam 
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menggunakan kata-kata, sulit dipahami bagi yang belum menguasai tentang teori 

puisi. Misalnya ketika penyair menggambarkan suatu keadaan, menggunakan simbol 

tersendiri, sehingga ketika pembaca ingin memahaminya harus benar-benar dicermati 

dan dirasakan. 

 Dapat dismpulkan bahwa puisi prismatis kaya akan makna, namun tidak gelap. 

Makna yang aneka ragam itu dapat ditelusuri pembaca. Jika pembaca mempunyai 

latar belakang pengetahuan tentang penyair dan kenyataan sejarah, maka pembaca 

akan lebih cepat dan tepat menafsirkan makna puisi tersebut. 

(2) Puisi Diaphan 

 Menurut Suharianto (2005: 29) puisi diaphan adalah puisi yang kata-katanya 

sangat terbuka, tidak mengandung pelambang-pelambang atau kiasan-kiasan. Dalm 

puisi diapahan pengarang menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau dapat 

dikatakan bahwa kata yang digunakan adalah kata-kata yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.2.3 Unsur-Unsur Puisi 

Waluyo (2002:71) mengungkapkan puisi terdiri atas dua struktur yaitu sruktur 

fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi terdiri atas diksi, pengimajian, kata 

konkret, bahasa figuratif (majas), versifikasi, dan tata wajah (tipografi). Sedangkan 

struktur batin puisi meliputi tema, perasaan, nada, dan suasana, serta amanat atau 

pesan yang terkandung dalam puisi. 
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Berdasarkan penjabaran mengenai unsur pembangun puisi, dapat disimpulkan 

bahwa puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik terdiri atas 

diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif (majas), versifikasi, dan tata wajah 

(tipografi). Sedangkan struktur batin puisi meliputi tema, perasaan, nada, dan 

suasana, serta amanat atau pesan yang terkandung dalam puisi. 

Berdasarkan pendapat  para ahli mengenai unsur fisik puisi yang telah 

dikemukakan sebelumnya, unsur fisik puisi meliputi: diksi, pengimajian, kata 

konkret, bahasa figuratif (majas), versifikasi, dan tata wajah (tipografi). 

a) Diksi  

  Menurut Suharianto (2005: 46), lewat puisi yang dituliskan itu penyair 

selalu berusaha agar apa yang terkandung dalam perasaan dan pikirannya dapat 

terwakili karena hanya katalah alat yang memiliki penyair. Setiap penyair akan 

berusaha memanfaatkan kemampuan kata tersebut sebesar-besarnya. 

Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam 

puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat 

mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. 

Menurut Waluyo (2002:66-130) diksi adalah pilihan kata. Kata-kata dalam puisi 

bersifat konotatis dan puitis. Perbendaharaan kata penyair sangat berperan dalam 

pemilihan kata. Kedudukan kata dalam puisi sangat menentukan makna. 
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Jabrohim (2001:35) mengemukakan bahwa diksi merupakan pilihan kata. 

Ada dua simpulan tentang diksi. (1), pilihan kata atau diksi adalah kemampuan 

membedakan secara tepat sesuai dengan gagsan yang ingin disampaikan dan 

kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa 

yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. (2), pilihan kata yang tepat dan 

sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa kata bahasa 

itu. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diksi 

merupakan pilihan kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan gagasan. 

Diksi atau pilihan kata mempunyai peranan penting dan utama untuk mencapai 

keefektifan dalam penulisan puisi. 

b) Kata Konkret 

Untuk membangkitkan imaji (daya bayang) pembaca, maka kata-kata harus 

lebih konkret. Maksudnya adalah bahwa kata-kata ini dapat menyarankan kepada 

arti yang menyeluruh. Seperti halnya pengimajian, kata yang diperkonkretkan ini 

juga erat hubungannya dengan penggunaan kiasan dan lambang. 

Jika imaji pembaca merupakan akibat, dari pengimajian yang diciptakan 

penyair, maka konkret ini merupakan syarat atau sebab terjadinya pengimajian 

tersebut (Waluyo 2002: 81). Imaji visual dihasilkan dengan memberi rangsangan 

pada indera penglihatan, sehingga hal-hal yang tidak terlihat seolah-olah 



19 
 

kelihatan. Pengalaman penginderaan dihasilkan dengan menyebutkan atau 

menguraikan bunyi suara atau berupa anamatope dan persajakan yang berturut-

turut, seedangkan pengalaman perasaan dapat dihasilkan dengan cara memberi 

rangsangan kepada perasaan atau sentuhan.  

c) Bahasa Figuratif 

Waluyo (2002: 83) menyatakan bahwa figuratif adalah bahasa yang bersusun 

atau berpigura. Maksudnya bahasa yang dipergunakan penyair untuk mengatakan 

sesuatu dengan cara tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan 

makna. Kata atau bahasa bermakna kias atau makna lambang. Pengkiasan 

disebut juga simile atau persamaan karena membandingkan/menyamakan sesuatu 

dengan hal yang lain, dalam pelambangan sesuatu hal diganti atau dilambangkan 

dengan hal lain. Untuk memahami bahasa figuratif pembaca harus menafsirkan 

kiasan atau lambang yang dibuat penyair. 

d) Versifikasi 

Menurut Jabrohim (2001: 53) versifikasi meliputi ritma, rima, dan metrum. 

Ritma merupakan irama, yakni pergantian turun naik, apnjang pendek, dan keras 

lembut ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Rima merupakan pengulangan bunyi 

di dalam baris atau larik puisi pada akhir baris, atau bahkan juga pada 

keseluruhan baris dan bait puisi, sedangkan metrum merupakan irama yang tetap, 

menurut pola tertentu. 
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Rima adalah istilah lain untuk persajakan atau persamaan bunyi. Adapun 

irama yang seiring juga dikatakan ritme adalah tinggi rendah, panjang pendek, 

keras lembut, atau cepat lambatnya kata atau baris-baris suatu puisi tersebut 

terbaca. Baik rima maupun irama mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

suatu puisi karena kedua hal tersebut berkaitan sekali. Melalui bantuan kedua 

unsur tersebut baik nada maupun suasana suatu puisi dapat terciptakan lebih 

nyata dan lebih dapat menimbulkan kesan pada benak pembaca (Suharianto 

2005: 45). 

e) Tipografi  

Tipografi merupakan bentuk tata wajah sebuah puisi (Waluyo 2002: 97). 

Jabrohim (2001: 54) mengemukakan bahwa tipografi merupakan pembeda yang 

paling awal untuk membedakan prosa fiksi dengan puisi. Baris-baris dalam puisi 

tidak diawali dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan, tetapi sebelah kiri maupun 

kanan sebuah puisi tidak harus dipenuhi oleh tulisan, tidak seperti halnya jika 

menulis prosa, dengan kata lain tidak ada aturan tertentu yang mengatur tipografi 

sebuah puisi, akan tetapi tipografi yang baik dalam puisi adalah bentuk tipografi 

yang sesuai dengan nada, suasana, dan makna puisi. 

f) Unsur Batin 

Richard (dalam Waluyo 2002: 106) menyatakan bahwa makna atau struktur 

batin puisi dengan istilah hakikat puisi. Struktur batin puisi merupakan wujud 
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kesatuan makna puisi yang terdiri atas tema, perasaan, nada, dan suasana, serta 

amanat atau pesan yang disampaikan penyair. Untuk memahami struktur batin, 

pembaca harus berusaha melibatkan diri dengan nuansa puisi, sehingga perasaan 

dan nada penyair yang diungkapkan melalui bahasanya dapat diberi makna oleh 

pembaca. 

Untuk memahami unsur-unsur struktur batin puisi, maka dipaparkan sebagai 

berikut: 

g) Tema 

Tema merupakan gagasan pokok atau sub-matter yang dikemukakan oleh 

penyair. Pokok pikiran atau pokok persoalan begitu kuat mendesak dalam jiwa 

penyair, sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Jika desakan yang 

kuat itu merupakan hubungan antara penyair dengan Tuhan, maka puisinya 

bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat berupa rasa belas kasih atau 

kemanusiaan, maka puisi bertema kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongan 

untuk memprotes ketidakadilan, maka tema adalah protes atau kritik sosial 

(Waluyo, 2002: 106-107). 

Dengan demikan tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair 

melalui puisinya. Tema mengacu pada penyair. Pembaca sedikit banyak harus 

mengetahui latar belakang penyair agar tidak salah mentafsirkan tema puisi 

tersebut. Karena itu tema bersifat khusus (diacu dari penyair), objektif (semua 
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pembaca harus menafsirkan sama), dan lugas (bukan makna kias yang diambil 

dari konotasinya). 

h) Perasaan  

Perasaan atau feeling adalah perasaan penyair yang terekspresi dalam puisi 

sebagai akibat dari sikapnya terhadap objek tertentu. Pada puisi suasana perasaan 

penyair ikut terekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. Tema yang 

sama akan ditinjau oleh beberapa penyair dari sudut yang berbeda sehingga akan 

menghasilkan puisi-puisi dengan perasaan yang berbeda-beda pula. 

Perasaan yang menjiwai puisi bisa perasaan gembira, sedih, terharu, terasing, 

tersinggung, patah hati, sombong, tercekam, cemburu, kesepian, takut, dan 

menyesal. 

i) Nada dan Suasana 

Sikap penyair kepada pembaca disebut nada puisi. Dan keadaan jiwa pembaca 

setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap 

pembaca disebut suasana. Contoh, nada duka yang diciptakan penyair dapat 

menimbulkan suasana khusyuk. Nada dan suasana yang dirasakan, semata-mata 

bukan disebabkan oleh makna kata yang dipakai penyairnya, melainkan juga oleh 

dukungan pilihan bunyi kata-katanya. Bahkan unsur terakhir itulah yang terasa 

amat dominan, baik karena adanya asonansi maupun aliterasi-aliterasi yang 

sengaja dipasang penyair secara horisontal maupun vertikal (Waluyo 2002: 66). 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa nada dan suasana 

merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nada mengungkapkan sikap penyair 

terhadap pembaca kemudian dari sikap itu terciptalah suasana puisi. 

j) Amanat 

Amanat merupakan apa yang tersirat dibalik kata-kata yang disusun dan juga 

berada dibalik tema yang diungkapkan. Amanat tersirat dibalik kata-kata yang 

disusun, dan juga dibalik tema yang diungkapkan. Amanat yang hendak 

disampaikan penyair mungkin secara sadar dalam pikiran penyair, namun lebih 

banyak penyair tidak sadar akan amanat yang diberikan (Waluyo 2002: 130). 

Cara menyimpulkan amanat sangat berkaitan dengan cara pandang pembaca 

terhadap suatu hal. Meskipun ditentukan berdasarkan cara pandang pembaca, 

amanat tidak lepas dari tema dan isi puisiyang dikemukakan penyair. 

Jabrohim (2001: 67) juga menyatakan bahwa amanat merupakan hal yang 

mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat, pesan, nasihat 

merupakan kesan setelah membaca puisi. Amanat dirumuskan sendiri oleh 

pembaca. Sikap dan pengalaman pembaca sangat berpengaruh kepada amant 

puisi.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amanat merupakan makna tersirat 

yang disampaikan penyair dalam puisinya. 
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2.2.4 Pemodelan (Modeling) 

Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada 

model yang bias ditiru oleh sisiwanya, misalnya guru memodelkan langkah-langkah 

cara menggunakan audiovisual dalam pembacaan puisi dengan demonstrasi 

sebelum siswanya melakukan suatu tugas tertentu. 

Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Pemodelan 

dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang bias ditunjuk untuk memodelkan 

sesuatu berdasarkan pengalaman yang diketahuinya. Model dapat juga didatangkan 

dari luar yang ahli dibidangnya, misalnya mendatangkan seorang sastrawan untuk 

memodelkan cara membaca puisi dengan tepat. 

2.3 Media 

2.3.1 Pengertian Media 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim 

menuju penerima (Ibrahim dalam Santyasa, 2007: 3). Media merupakan salah satu 

komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 726) media dapat diartikan 

sebagai alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster dan 

spanduk. 
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  Media pembelajaran memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan 

kegunaan pembelajaran. Fungsi dari media tersebut akan terasa apabila diletakkan 

pada posisi yang tepat. Penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu tidak 

boleh sembarangan, seorang pengajar harus memperhatikan dan mempertimbangkan 

apakah media yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pengajaran atau tidak. 

2.3.2 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Untuk mengetahui fungsi dari setiap media pembelajaran, khususnya dalam 

proses belajar mengajar di kelas, tentunya pengajar harus mengenal terlebih dahulu 

jenis-jenis dari masing-masing media tersebut. Setiap media memiliki jenis-jenis 

yang berbeda. Jenis-jenis tersebut disesuaikan dengan fungsi media itu sendiri. 

Sudrajat dalam http://akhmadsudrajat.wordpress.com/ menjelaskan bahwa 

terdapat berbagai jenis media belajar. 

a) Media visual: gambar, grafik, diagram, kartu bergambar, chart, bagan, poster, 

kartun, komik dan sejenisnya. 

b) Media audial: radio, tape recorder, laboratorium bahasa dan sejenisnya. 

c) Projected still media: slide, over head projektor (OHP) in focus dan sejenisnya. 

d) Projected motion media: film, televsi, video (VCD, DVD, VTR), komputer dan 

sejenisnya. 

Jenis-jenis media tersebut dalam penggunaannya tidak dilihat atau dinilai 

dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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peranannya dalam membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sebuah 

media yang sederhana dinilai lebih berfungsi apabila digunakan sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajarannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudjana dan 

Rivai (2009: 4) bahwa “Gambar peta Jawa Barat yang dibuat oleh guru di papan 

tulis mempunyai manfaat yang tinggi dibandingkan dengan globe yang mahal 

harganya, apabila tujuannya hanya menunjukkan letak kota kabupaten di Jawa 

Barat”.  

2.3.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Dalam memilih media untuk proses pembelajaran, maka perlu memerlukan 

kriteria-kriteria sebagaimana yang diuraikan oleh Susilana dan Riyana (2008: 70). 

1. Kesesuaian dengan tujuan 

2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran 

3. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa 

4. Kesesuaian dengan teori 

5. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. 

Senada dengan pendapat susilana dan riyana tersebut, Sudjana dan Rivai 

(2009: 4) mengungkapkan pendapatnya mengenai kriteria pemilihan media 

pembelajaran. 

a) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, artinya media pembelajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan instruksional 
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tersebut berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis yang lebih 

memungkinkan digunakannya media pembelajaran. 

b) Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran yaitu bahan pelajaran yang sifatnya 

fakta, prinsip, konsep dan generalisasi yang sangat memerlukan bantuan media 

agar lebih mudah dipahami siswa. 

c) Kemudahan memperoleh media, yaitu meda yang diperlukan mudah diperoleh, juga 

praktis dalam penggunaannya. 

d) Keterampilan guru dalam menggunakannya, artinya apa pun jenis media yang 

digunakan, syarat utamanya adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pembelajaran. 

e) Tersedia waktu untuk menggunakannya 

f) Sesuai dengan taraf berpikir siswa, artinya pemilihan media pembelajaran harus 

sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya 

dapat dipahami oleh siswa.  

 

2.4 Penelitian Yang Relevan 

 Ada tiga penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

a. Artanto, Dedi (2009) Peningkatan Kemampuan Membaca Cepat Menggunakan 

Metode Gerak Mata pada Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Hasil peneltian ini adalah (1) terdapat peningkatan kemampuan membaca cepat 
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dari pra siklus sampai kesiklus III(2) terdapat peningkatan pemahaman isi siswa 

dari pra siklus sampai siklus III (3) terdapat peningkatan kesemangat siswa 

mengikuti pembelajaran membaca cepat dari pra siklus sampai siklus III (4) 

terdapat peningkatan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca 

cepat menggunakan metode gerak mata. 

b. Mariyatun, (2011) Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman dalam 

Menemukan Informasi Pada Wacana Melalui Kegiatan Merangkum dengan 

Pendekatan Kontekstual Komponen Inquiry and Learning Community pada 

Siswa Kelas X.2 Semester II SMA Negeri 1 Mayong Jepara Tahun Pelpelajaran 

2010/2011. Hasil penelitian ini: (1) ada peningkatan keterampilan membaca 

pemahaman siswa dapat dilihat dari meningkatnya indikator banyaknya siswa 

yang: a) mengajukan pertanyaan pada prasiklus 0%, siklus I 8,33%, dan siklus II 

16,7%; b) menjawab pertanyaan guru prasiklus 5,56%, siklus I 13,9%, dan siklus 

II 19,4%; c) Keseriusan dan antusias membaca pemahaman prasiklus 33,3%%, 

siklus I 52,8%, dan siklus II 80; d) Keseriusan mengerjakan tugas prasiklus 

36,1%, siklus I 69,4%, dan siklus II 86,1%; dan (2) ada peningkatan hasil belajar 

siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 65. Berdasarkan analisis data, 

penelitian hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 10,69 menjadi 73,05. Nilai rata-rata tes membaca pemhaman melalui 

kegiatan merangkum dengan pendekatan kontesktual komponen inquiry and 
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learning community pada prasiklus sebesar 55,83 dan termasuk dalam kategori 

kurang. Setelah dilakukan tindakan siklus I, nilai rata-rata mencapai 62,36 

dengan kategori kurang namun terjadi peningkatan sebesar 6,53 dari hasil 

prasiklus. Pada siklus II, nilai rata-rata mencapai 73,05 termasuk dalam kategori 

cukup baik sehingga terjadi peningkatan sebesar 17,22 dari hasil prasiklus. 

Sementara itu, hasil belajar siswa dalam satu kelas mengalami peningkatan pada 

prasiklus 44,4%, siklus I 69,4%, dan siklus II 86,11%. Kesimpulan penelitian ini 

adalah bahwa penerapan kegiatan merangkum dengan pendekatan kontekstual 

komponen inquiry and learning community dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman dan hasil belajar siswa.  

c. Nuraeni (2009) dengan skripsinya yang berjudul Peningkatan Ketrampilan 

Menulis Puisi Melalui Pendekatan Kontekstual Dengan Media Objek Langsung 

Siswa Kelas V SD Negeri Bandarjo 01 Ungaran Tahun Ajaran 2008/ 2009. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode pengamatan objek secara langsung 

mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi. Selain itu, 

peneliti juga menunjukkan bahwa pembelajaran menulis puisi dengan metode 

pengamatan objek secara langsung dapat membuat suasana menjadi sangat 

kondusif dan menyenangkan. Pada penelitian siklus pertama nilai rata-rata siswa 

dalam menulis puisi sebesar 74,08 sedangkan pada siklus kedua diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 81,80. 
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d. Widoningsih, Sri (2011) Peningkatan Kemampuan Mengemukakan Kembali 

Berita dengan Media Audio Visual Pada Peserta Didik Kelas VIII B SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Hasil penelitian dengan menggunakan media audio 

visual mampu meningkatkan kualitas proses dalam pembelajaran mengemukakan 

kembali berita. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya minat dan motivasi 

peserta didik mulai dari siklus I sebesar 80,56%, dan siklus II sebesar 91,67%. Di 

samping itu, keaktifan peserta didik juga meningkat mulai dari siklus I sebesar 

19,44%, dan siklus II sebesar 50%. Penelitian dengan media audio visual ini juga 

dapat meningkatkan kualitas hasil dalam pembelajaran mengemukakan kembali 

berita. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas mulai dari 

kegiatan prasiklus sebesar 50,14, siklus I sebesar 56,47, dan siklus II sebesar 

61,23. Dengan demikian media audio visual terbukti dapat meningkatkan kualitas 

proses dan hasil dalam pembelajaran mengemukakan kembali berita. 

Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah dilakukan tersebut, hubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa peningkatan 

keterampilan membaca puisi salah satunya dapat diterapkan melalui media 

audiovisual. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah siswa dapat 

termotivasi dalam membaca puisi dengan baik sesuai dengan gambaran 

pembelajaran yang dilakukan melalui media audivisual.  
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2.5 Kerangka Berpikir 

  Pada kerangka berpikir dijelaskan mengenai proses pembelajaran 

keterampilan membaca puisi siswa melalui teknik pemodelan dan penggunaan 

media audio visual. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia penggunaan media 

dalam pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan siswa saat menyerap materi 

yang diberikan. Media audio yang diperdengarkan kepada siswa diharapkan dapat 

disimak dengan baik saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan media 

visual yang ada diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap siswa 

sehingga rangsangan media visual tersebut dapat menjadi gambaran mengenai 

ekspresi yang akan diberikan oleh siswa saat membaca puisi. 

Proses penilaian membaca puisi yang dilakukan oleh siswa meliputi 1) 

ketepatan lafal, 2) ketepatan tekanan, 3) ketapatan intonasi, 4) penghayatan, dan 5) 

ekspresi. Dari penilaian membaca puisi tersebut hasil yang diharapkan muncul oleh 

siswa yaitu 1) siswa lebih tertarik untuk membaca puisi, 2) siswa dapat membaca 

puisi dengan baik penggunaan media audio visual, 3) siswa mengalami peningkatan 

keterampilan membaca puisi melalui penggunaan media audio visual. 
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Bagan 1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan Membaca 

Puisi 

Media Pembelajaran 

Audio Visual 

Ekspresi 
Lafal, Tekanan, 

Intonasi, 

penghayatan 

-  

-  

Penilaian Membaca 

Puisi: 

Lafal, Tekanan, 

Intonasi, penghayatan, 

ekspresi 

Hasil yang diharapkan: 

1. Siswa lebih tertarik untuk membaca puisi 

2. Siswa dapat membaca puisi dengan baik penggunaan media audio visual. 

3. Siswa mengalami peningkatan keterampilan membaca puisi dengan teknik 

pemodelan melalui media audio visual. 

Keterampilan Membaca 

Puisi 
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2.6 Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

kemampuan membaca puisi dengan teknik pemodelan melalui media audio visual 

kelas V SD 5 Bulungcangkring kecamatan Jekulo Kudus akan meningkat setelah 

pembelajarannya menggunakan media audio visual. 

 


