
  

 

RINGKASAN SKRIPSI 

Reni Kusumawardani 2018, skripsi ini berjudul “Pengaruh Metode Giving 

Question And Getting Answer Terhadap Materi Unsur Pembangun Puisi Pada 

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong Utara”. Masalah umum 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh metode Giving Question 

And Getting Answer terhadap materi unsur pembangun puisi pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong Utara?”. Sub-sub masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah rata-rata hasil belajar 

materi unsur pembangun puisi sebelum diterapkan metode Giving Question and 

Getting Answer pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong 

Utara ?; 2) Bagaimanakah rata-rata hasil belajar materi unsur pembangun puisi 

sesudah diterapkan metode Giving Question and Getting Answer pada siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong Utara?; 3) Apakah terdapat 

pengaruh metode Giving Question and Getting Answer terhadap materi unsur 

pembangun puisi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong 

Utara?.  

Tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi yang jelas 

tentang pengaruh metode Giving Question and Getting Answer terhadap materi 

unsur pembangun puisi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten 

Kayong Utara. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 1) Hasil belajar materi unsur pembangun puisi sebelum 

diterapkan metode Question and Getting Answer pada siswa kelas X SMA Negeri 

1 Seponti Kabupaten Kayong Utara; 2) Hasil belajar materi unsur pembangun 

puisi sesudah diterapkan metode Giving Question and Getting Answer pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong Utara; 3) Pengaruh metode 

Giving Question and Getting Answer terhadap materi unsur pembangun puisi pada 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong Utara.  

Penelitian ini memiliki dua variabel yakni variabel bebas yaitu “metode 

Giving Question And Getting Answer”; dan variabel terikat yaitu “materi unsur 

pembangun puisi”. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 

bentuk penelitian  Pre-Exsperimental Design dan rancangan penelitian One Grup 

Pretest-Posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah siswa 132 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IIS 1 yang berjumlah 32 orang. 

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

komunikasi langsung, teknik pengukuran dan teknik studi dokumenter dengan alat 

pengumpul data yang digunakan yaitu pedoman wawancara, tes dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab sub masalah satu dan dua 

menggunakan rumus mean (rata-rata), dan untuk menjawab sub masalah tiga 

menggunakan uji t dan effek size. 

Dari hasil analisis yang diperoleh kesimpulan 1) Rata-rata hasil belajar 

siswa sebelum diberi pelakuan yaitu diperoleh nilai 60,93 yang dapat 

dikategorikan kurang. 2) Rata-rata hasil belajar siswa sesudah diterapkan metode 

Giving Question And Getting Answer diperoleh nilai yaitu 75,78 yang dapat 

dikategorikan baik. 3) Terdapat  pengaruh metode Giving Question And Getting 



  

 

Answer terhadap materi unsur pembangun puisi dengan menunujukan perolehan 

hasil uji effek size yaitu 1,61 yang dapat dikategorikan tinggi yang telah 

diterapkan di kelas X SMA Negeri 1 Seponti Kabupaten Kayong Utara.  

Berdasarkan hasil uji t bahwa data pretest dan posttest menunjukan data  

diterima atau Ha diterima sehingga data tersebut dapat dilanjutkan dengan uji T. 

metode Giving Question And Getting Answer pada materi unsur pembangun puisi 

dapat memberi kemudahan siswa dalam memahami materi ajar selain itu juga 

dapat menambah kemampuan bertanya maupun menjawab pertanyaan yang 

diajukan sesama peserta didik sehingga siswa dilatih untuk lebih berani lagi dalam 

mengemukakan pemikiran di depan kelas. Dengan demikian metode Giving 

Question And Getting Answer nantinya dapat dijadikan alternatif pemilihan 

metode pembelajaran khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


