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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul Pengaruh metode kooperatif model grup 

investigasi terhadap kemampuan analisis unsur intrinsik puisi pada siswa kelas x 

smk al-mujahiddin gerung tahun pelajaran 2017/2018 ini dilatar belakangi oleh 

presentasi rendahnya nilai yang diperoleh siswa, mencapai13,04%. Dilihat dari 

arsip nilai dari kelas X SMK  Al-Mujahiddin tahun 2017, hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia yang hanya sebesar 34,85%, sedangkan nilai 

KKM mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 75, 13,04% dinyatakan tuntas. 

Kurang efektifnya pembelajaran bahasa Indonesia tersebut yang melatarbelakangi 

penelitian ini. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan Pengaruh  

Penggunaan  Metode Pembelajaran Kooperatif Model Grup Investigasi Terhadap 

Kemampuan Analisis Unsur Intrinsik Puisi Pada Siswa Kelas X SMK Al-

Mujahiddin Gerung Tahun Pelajaran 2017/2018. Sehingga, rumusan masalahnya 

adalah, apakah ada pengaruh metode pembelajaran kooperatif model grup 

investigasi terhadap kemampuan analisis unsur intrinsik puisi pada siswa kelas x 

SMK Al-Mujahiddin Gerung. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah  metode  eksprimen  semu  dan menggunakan teknik  one group pretest-

posttest design.  Jenis penelitian tersebut merupakan  penelitian  ekperimen yang  

mendekati  percobaan. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik tes, dan metode analisis data menggunakan uji T.   Sampel  dalam  

penelitian  ini menggunakan  sampel jenuh yakni kelas X SMK dengan jumlah 

dua puluh tiga siswa  menggunakan  metode kooperatif model grup investigasi. 

Hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu  T hitung  11,7 >  T tabel  yaitu  2,047, 

dengan  selisih  peningkatan  31,5.  Peningkatan kemampuan analisis unsur 

intrinsik puisi dari hasil penghitungan uji N-gain adalah 0,6225 jika dibulatkan 

akan menjadi 0,6 ini berarti peningkatannya sedang yakni antara 0,7 dan 0,3 

dikategorikan sedang.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  bahwa terdapat  

pengaruh  yang  signifikan  dalam  penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif 

Model Grup Investigasi Terhadap Kemampuan Analisis Unsur Intrinsik Puisi 

Pada Siswa Kelas X SMK Al-Mujahiddin Gerung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Kata Kunci : Metode kooperatif model grup investigasi, kemampuan 

analisis, unsur intrinsik puisi. 
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THE YEARS OF 2017/2018   
By: 

Sri Agustian Lestari, Sapiin, Efendi 
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UNIVERSITAS MATARAM 

Email: sriagustianlestari995@gmail.com   

ABSTRACT 

     The biggest demand of education is to develop creativity and initiative in 

the students.Judging from the value archives of class X SMK Al-Mujahiddin in 

2017, the result of student learning on Indonesian language subjects that only 

amounted to 34.85%, while the value of KKM subjects Indonesian language is 75, 

13.04% expressed thoroughly. The lack of effective learning of Indonesian 

language is the background of this research. This study aims to describe the 

Influence of the Use of Cooperative Learning Methods Group Investigation 

Model on Ability Analysis of Intrinsic Elements Poetry on Students Class X SMK 

Al-Mujahiddin Gerung Lesson Year 2017/2018. So, the problem formulation is, is 

there any influence of cooperative study method of investigative group model to 

the ability of intrinsic element analysis of poetry on the students of class x SMK 

Al-Mujahiddin Gerung. The method used in this research is quasi-expression 

method and using one group pretest-posttest design technique. This type of 

research is an experimental research approaching the experiment. Method of data 

retrieval in this research is by technique of test, and method of data analysis using 

T test. The sample in this research use sample saturated that class X SMK with 

number of twenty three students using cooperative model group investigation 

method. The result of research is T count 11,7> T table that is 2,047, with 

difference of increase 31,5. Increased analytical ability of intrinsic poetry element 

from result of N-gain test calculation is 0,6225 if rounded will become 0,6 this 

mean medium improvement that is between 0,7 and 0,3 are categorized 

being. Thus it can be concluded that there is a significant influence in the use of 

Cooperative Learning Methods Group Investigation Model on Ability Analysis of 

Intrinsic Elements Poetry on Students Class X SMK Al-Mujahiddin Gerung 

Lesson 2017/2018. 

 

Keywords: Cooperative method of group investigation model, analytical ability, 

intrinsic element of poetry. 
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A. PENDAHULUAN  

 Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan di Di SMK Al 

Mujahiddin Tempos, kondisi 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

belum menggunakan teknik yang 

lebih inovatif dan efektif. 

Kebanyakan guru masih 

menggunakan model pembelajaran 

yang kurang mampu merangsang 

siswa untuk belajar lebih giat dalam 

proses pembelajaran, dan sebagian 

besar guru masih menggunakan 

metode ceramah atau pembelajaran 

yang berpusat pada guru sehingga 

peserta didik menjadi bosan, malas 

dan kurang bergairah dalam belajar.  

Berkurangnya minat dan motivasi 

peserta didik  akan berdampak 

terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia 

yang hanya sebesar 34,85 %, 

sementara stándar nilai KKM mata 

pelajaran  Bahasa Indonesia adalah 

75, dan yang memperoleh nilai 80 

dari 25 siswa di kelas X adalah 3 

orang siswa atau sebesar 13,04 % 

siswa (Arsip nilai SMK Al-

Mujahiddin Tempos:2018).  

 Dilihat dari hasil observasi 

di atas maka dapat diketahui bahwa 

keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X 

Di SMK Al Mujahiddin Tempos 

masih kurang. Bertolak dari 

pemikiran di atas, dilakukan 

penelitian dan pengembangan model 

pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation untuk mengembangkan 

kreativitas peserta didik, terutama 

aspek berpikir kreatif. Grup 

Invertigasi (GI) merupakan salah 
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satu model pembelajaran yang 

membantu siswa belajar lebih efektif. 

Model pembelajaran ini 

mempermudah siswa dalam 

memahami konsep penyelesaian 

masalah. Model  pembelajaran  Grup 

Invertigasi (GI) juga mendorong 

siswa untuk lebih aktif dalam 

menyusun pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

keterampilan berfikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan 

percaya diri. Sehingga dengan 

metode ini siswa akan bertukar 

pikiran antar anggota  kelompok 

ataupun antar kelompok, sehingga 

siswa akan lebih berpikir kritis dan 

mampu mnemukan jwaban yang 

tepat atas setiap soal yang diberikan 

guru. 

 Sesuai dengan pemaparan 

di atas, maka peneliti sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Metode Pembelajaran 

Koopratif Model Grup Investigasi 

terhadap Kemampuan Analisis Unsur 

Instrinsik Puisi Pada Siswa Kelas X 

SMK Al-Mujahiddin Gerung Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

B. METODE PENELITIAN 

Adapun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitaif pre-

eksperimen. “Pre-eksperimen yakni 

penelitian yang membandingkan 

hasil belajar siswa dengan satu 

kelompok (non-ekuivalen) atau 

dengan subjek yang sama dalam 

sebuah kelompok” (Prastowo, 

2016:152).  Penelitian pre-

eksperimen ini (dalam Purwanto dan 

Sulistyatuti, 2017:39) yang berjudul 

Metode Penelitian Kuantitatif 

membagi penelitian jenis pre-

eksperimen ini menjadi tiga bagian, 

yang salah satunya adalah jenis pre-
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eksperimen one-group pretest-

posttest design, yakni   penelitian 

yang menggunakan satu kelas saja 

sebagai sampel, namun dengan 

strategi pre-test dan post-test. 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini mengunakan 

teknik tes. “Tes adalah cara atau 

prosedur yang perlu ditempuh dalam 

rangka pengukuran dan penilaian di 

bidang pendidikan yang berbentuk 

pemberian tugas baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan sehingga 

dapat menghasilkan nilai yang 

mealmbangkan tingkah  laku atau 

prestasi tes…”(Sudijono, 2015:67).   

Tes dalam penelitian ini  berupa tes 

tulis bentuk uraian tentang unsur 

instrinsik dalam puisi. Penelitian 

eksperimen ini menuntut dua nilai 

yakni sebelum dan sesudah 

pemberian treatment. Oleh karena itu 

tes yang digunakan adalah pre- test 

dan post- test. 

Jenis data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang dapat 

diukur secara langsung berupa 

angka. Sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh langsung 

dari obyek yang berupa  hasil belajar 

yang bersumber dari responden atau 

peserta didik berdasarkan test yang 

diberikan sebelum eksperimen (pre-

test) dan sesudah eksperimen (pos-

test) 

Penggunaan instrument 

dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data pencapaian hasil 

belajar pada ranah kemampuan 

analisis puisi siswa. “Adapun 

instrument dalam penelitian adalah 

serangkaian pertanyaan atau latihan 

yang digunakan untuk mengukur  
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keterampilan pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan, atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok” (Riduwan,2013:30).  

Uji validitas yang dilakukan 

pada instrument tes ini adalah uji 

validitas konstruk (konsep). Menurut 

Nurgiantoro (dalam Hasanah, 

2018:61) validitas konstruk berkaitan 

dengan konsep bidang ilmu yang 

akan diuji validitasnya, apakah tes 

yang akan disusun itu sesuai dengan 

konsep ilmu yang diteskan. Ahli atau 

pakar yang diikutsertakan adalah 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

di SMK Al-Mujahiddin Gerung yaitu 

Endang, S.Pd. 

pengujian hipotesis akan 

dilakukan dengan uji-t apabila data 

yang akan diuji berdistribusi normal 

dan data dalam penelitian ini adalah 

berdistribusi normal, maka akan 

dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji-t dengan rumus 

sebagai berikut : 

 𝒕 =  
Md

 
 𝑿𝟐d

𝑵 (𝑵−𝟏)

 

 

Keterangan : 

Md   = mean dari perbedaan pretest 

dengan posttest 

Xd     =  deviasi masing-masing subjek 

(d-Md) 

 𝑿𝟐d  =  jumlah kuadrat deviasi 

N       =  subjek pada sampel 

d.b    =  ditentukan dengan N-1  

 

Nilai t hasil perhitungan 

selanjutnya dibandingkan dengan t 

tabel pada taraf signifikan 5 %. 

Pada uji satu pihak dengan 

ketentuan uji phak kiri dengan Ho 

berbunyi “lebih besar atau sama 

dengan (≥)” maka, jika t hitung ≥ t 

tabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Sedangkan uji pihak 

kanan dengan Ho berbunyi “lebih 
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kecil atau sama dengan (≤)” maka, 

jika harga t hitung ≤ t tabel maka 

Ho diterima dan Ho ditolak. 

 Selanjutnya, untuk 

mengetahui peningkatan 

kemampuan analisis unsur 

intrinsik puisi siswa penelitian ini 

menggunakan uji N-gain. 

Penggunaan teknik analisis ini 

dimaksudkan untuk 

mengobservasi hasil peningkatan  

kemampuan dari satu kelompok 

sampel yang sama, yaitu 

kemampuan analisis unsur 

intrinsik puisi siswa sebelum 

diberikan pembelajaran 

menggunakan metode kooperatif 

model grup investigasi, dan 

setelah siswa diberikan 

pembelajaran  dengan metode 

kooperatif model grup investigasi.  

Perhitungan uji N-gain dapat 

diperoleh menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑁 =
𝑋 2 − 𝑋 1

100 −  𝑋 1

 

Keterangan: 

𝑋 2 = Nilai rata-rata posttest 

𝑋 1 = Nilai rata-rata pretest 

 

Menurut Maltzer (dalam 

Hasanah, 2018:65) Hasil hitung N-

gain digunakan untuk melihat 

berapa besar peningkatan  

kemampuan analisis unsur 

intrinsik puisi dari sebelum 

sampai setelah diberikan 

perlakuan menggunakan metode 

kooperatif model grup investigasi. 

Menurut Hake (1999) kriteria 

tinggi rendahnya nilai uji N-gain  

dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : (1) Jika nilai uji N-gain  

≥ 0.7, maka peningkatan dapat 

digolongkan dalam kategori 



10 
 

tinggi; (2) Jika nilai uji N-gain 0.7 

≤ g ≥ 0.3, maka peningkatan dapat 

digolongkan dalam kategori 

sedang; (3) Jika nilai uji N-gain  ≥ 

0.3, maka peningkatan dapat 

digolongkan dalam kategori 

rendah. 

Penyajian data dalam 

penelitian merupakan bagian 

penting dalam proses penelitian. 

Metode penyajian hasil analisis 

data dilakukan dengan dua cara 

yaitu metode formal dan 

informal.  Metode penyajian 

analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode informal menggunakan 

grafik dan tabel.  Penyajian data 

informal  dengan tabel 

merupakan pengumpulan data  

dalam bentuk angka-angka yang 

disusun menurut kategori-

kategori sehingga memudahkan 

analisis data. Penyajian data 

dalam bentuk grafik adalah 

menggambarkan data secara 

visual dalam sebuah gambar.    

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Tabel 4.3 

Perbandingan Skor  Nilai Pre-Test 

dan Post-Test Kemampuan 

Analisis Unsur Intrinsik Puisi 

Siswa Kelas X SMK 
 

  

Subj

ek (N) 

Pretest 

(X1) 

Posttest 

(X2) 

X1 

Kuadrat 

X2 

Kuadrat 

Selisih 

(d) 

 

Kuadrat 

      1 55 90 3.`025`` 8.100 35     1.225 

2 60 70 3.600 4.900 10     100 

3 60 95 3.600 9.025 35     1.225 

4 35 95 1.225 9.025 60    3.600 

5 35 90 1.225 8.100 55    3.025 

6 45 75 2.025 5.625 30     900 

7 45 75 2.025 5.625 30 900 

8 50 70 2.500 4.900 20 400 

9 40 85 1.600 7.225 45 2.025 

10 40 85 1.600 7.225 45 2.025 

11 45 75 2.025 5.625 30 900 

12 50 70 2.500 4.900 20 400 

13 55 75 3.025 5.625 20 400 

14 35 75 1.225 5.625 40 1.600 

15 45 75 2.025 5.625 30 900 

16 55 75 3.025 5.625 20 400 

17 55 75 3.025 5.625 20 400 

18 55 85 3.025 7.225 30 900 

19 65 75 4.225 5.625 10 100 

20 55 80 3.025 6.400 25 625 

21 55 80 3.025 6.400 25 625 

22 45 95 2.025 9.025 50 2.500 

23 55 95 3.025 9.025 40 1.600 

 

N=23 

 

1.135 1.860 57.625 152.100 725 26.775 

 

Nilai KKM untuk mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SMK 

Al-Mujahiddin Gerung yaitu 7,5. 

Selanjutnya, untuk mengetahui 

pengaruh metode kooperatif model 
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grup investigasi terhadap 

kemampuan analisis unsur intrinsik 

puisi siswa peneliti menggunakan 

rumus uji-t. Perhitungan uji-t 

dilakukan dengan manual. Hasil 

perhitungan Uji-t dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Menentukan rata-rata 

(mean) 

𝑀𝑑
  =

 𝑑

𝑁
  
 

=
725

23
 

= 31, 521 

 

2. Standar Deviasi 

 𝑥2𝑑 =  𝑑2 −
(  𝑑)

𝑁

2

 

=  26.775 –  
725

23
 

2

 

= 26.775 –  
525.625

23
  

= 26.775 -  22.853,3 

= 3.922 

3. Koefisien t = 
t
hitung 

                𝒕 =  
Md

 
 𝑿𝟐d

𝑵 (𝑵−𝟏)

 

 

 𝒕 =  
31,521

 
3.922

𝟐𝟑 𝐗 𝟐𝟐

 

 

 𝒕 =  
𝟑𝟏,𝟓𝟐𝟏

 
𝟑.𝟗𝟐𝟐

𝟓𝟎𝟔

 

               t = 
𝟑𝟏,𝟓𝟐𝟏

 𝟕,𝟕𝟓
 

                         t =  
𝟑𝟏,𝟓𝟐𝟏

𝟐,𝟕
 

                       t = 11,7 

Sebelumnya 

peneliti telah 

melakukan uji 

derajat kebebasan 

(db) ditentukan 

dengan N-1. 

Yakni: db=23-1 

    =22 

Taraf signifikan (𝛼) 

= 0.05 
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T tabel distribusi frekuensi pada 

angka 22 dengan taraf signifikan 

0.05 adalah  

Ttabel  = 2,074 

Kesimpulannya, jadi Thitung 

(11,7) dan Ttabel (2,074) bahwa 

terdapat perbedaan antara nilai 

pretes dengan nilai postes yang 

signifikan. Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima, itu artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan 

dalam penggunaan metode 

kooperatif model group 

investigasi keterampilan analisis 

unsur intrinsik puisi siswa kelas X 

SMK Al-Mujahiddin  Gerung. 

Setalah mengetahui hasil 

dari uji-t, kemudian peneliti 

menetukan hasil N-gain yang 

digunakan untuk melihat seberapa 

besar peningkatan terhadap 

kemampuan analisis unsur 

intrinsik puisi dari sebelum 

sampai setelah diberikan 

perlakuan menggunakan metode 

kooperatif model grup investigasi. 

𝑁 =
𝑀𝑦 −𝑀𝑥

100 −  𝑀𝑥
 

N = 
𝟖𝟎,𝟗−𝟒𝟗,𝟑𝟓

𝟏𝟎𝟎−𝟒𝟗,𝟑𝟓
 

𝑁 =
𝟑𝟏,𝟓

𝟓𝟎,𝟔
 

𝑁 = 0,6 

 

Tinggi rendahnya nilai uji N-gain  

dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

(1) Jika nilai uji N-gain  ≥ 0.7, 

kategori tinggi;  

(2) Jika nilai uji N-gain  0.7 ≤ g ≥ 

0.3, kategori sedang;  

(3) Jika nilai uji N-gain  ≥ 0.3, 

kategori rendah. 
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Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan kemampuan 

analisis unsur intrinsik puisi dari 

hasil penghitungan uji N-gain 

adalah 0,6225 jika dibulatkan akan 

menjadi 0,6 ini artinya 

peningkatan kemampuan analisis 

unsur intrinsik puisi tidak tinggi 

dan tidak rendah berarti 

peningkatannya sedang yakni 

antara 0.7 ≤ g ≥ 0.3 (kategori 

sedang). 

2. Pembahasan 

Pada penelitian ini kelas yang 

digunakan hanya satu kelas yaitu 

kelas X.  Kelas tersebut merupakan 

kelas yang diberikan perlakuan 

berupa penggunaan metode 

kooperatif model group  investigasi. 

Pada awalnya peneliti memberikan 

pretest berupa tugas menganalisis 

puisi Karangan Bunga karya Taufik 

Ismail. Memulai pembelajaran inti 

siswa diberikan lembaran tugas yang 

akan dinalisis tapi sebelum peneliti 

memberikan penjelasan mengenai 

analisis unsur intrinsik puisi barulah 

peneliti membagikan lembaran 

pretest setelah itu  diberikan 

perlakuan posttest berupa 

menganalisis unsur intrinsik puisi 

dengan membahas meteri secara 

berkelompok yakni menganalisis 

unsur instrinsik puisi yang sama. 

Langkah berikutnya adalah 

menganalisis hasil kemampuan 

analisis puisi siswa sesuai dengan 

unsur pembangun puisi dari dalam 

yang terdiri dari tema, amanat, diksi, 

gaya bahasa, dan pencitraan, 

kemudian hasil analisis 

dideskripsikan.  

Berdasarkan hasil deskripsi 

data pada hasil di atas, dapat dilihat 

nilai rata-rata untuk siswa pada saat 

pretest (49,35) dan nilai siswa setelah 
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posttest (80,9). Puisi yang dianalisis 

oleh siswa sebelum menggunakan 

metode kooperatif model grup 

investigasi hasilnya kurang menarik 

sedangkan setelah diberikan 

perlakuan berupa metode kooperatif 

model group investigasi terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Pengaplikasian metode 

kooperatif model grup investigasi 

dalam analisis unsur intrinsik siswa 

dapat memberikan pengetahuan yang 

baru bagi siswa dan meningkatkan 

minat siswa untuk mencari tau 

informasi terkait tentang analisis 

unsur intrinsik.   

Setelah diperoleh skor pretes 

dan posttest, selanjutnya nilai pretest 

dan posttest kemempuan analaisis 

unsur intrinsik puisi siswa 

dibandingkan. Perbandingan data 

statistik pretest dan posttest 

kemampuan menganalisis unsur 

intrinsik puisi dapat dilihat pada 

tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Perbandingan Data Statistic 

Pretest dan Posttest Kemampuan 

Analisis Unsur Intrinsik Puisi 

Siswa 

Data  N Skor 

tertingg

i 

Skor 

terenda

h 

Mea

n 

Md

n 

M

o 

Pretest 2

3 

13 7 49,3

5 

50 55 

posttes

t 

2

3 

19 14 80,9 75 75 

    

Tabel 4.4 di atas, dapat 

diperoleh gambaran bahwa skor 

pretest dan skor posttest kemampuan 

analisis unsur intrinsik puisi. Skor 

tertinggi yang diperoleh pada saat 

pretest sebesar adalah 13 dan skor 

terendah 7 , sedangkan pada saat 

posttest skor tertinggi yang diperoleh 

sebesar 19 dan skor terendah 14. 

Skor rata-rata antara skor pretest 

49,35 dan posttest (mean ) 80,9.  
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Dengan demikian, hasil yang 

didapat dari penelitian di kelas X 

menyatakan dengan ditolaknya Ho 

dan diterimanya Ha,  dari pengujian 

hipotesis uji-t pada taraf signifikan 

a=0,05 dengan T hitung (11,7) dan T 

tabel (2,074), dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dalam penggunaan metode 

kooperatif model grup investigasi 

terhadap kemempuan analisis unsur 

intrinsik puisi siswa kelas X SMK 

Al-Mujahiddin Gerung. berarti 

metode yang diterapkan membawa 

perubahan dengan pengaruh 

peningkatan sebesar 0,6 maka, 

pemeberian perlakuan berupa metode 

kooperatif model group investigasi 

berpengaruh sedang terhadap  hasil 

belajar siswa.  

Hal tersebut membuktikan 

bahwa pembelajaran menggunakan 

metode kooperatif model grup 

investigasi  di Sekolah dapat 

memberika pengaruh yang positif 

terhadap nilai dan kreativitas siswa.    

D. SIMPULAN DAN SARAN. 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh metode kooperatif 

model grup investigasi terhadap 

kemampuan analisis unsur 

intrinsik puisi siswa. Hal itu 

didasarkan atas perolehan nilai tes 

awal dengan tes akhir yang 

dinyatakan dari pengujian 

hipotesis uji-t pada taraf signifikan 

α = 0.05 dengan Thitung (11,7) dan 

Ttabel (2,047), maka dari hasil 

tersebut terlihat perbedaan yang 

signifikan. Nilai rata-rata awal 

49,35 menjadi 80,9. Dengan 

demikian, terdapat pengaruh yang 

signifikan dengan selisih sebesar 

31,5 dan peningkatannya 
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dikategorikan sedang yaitu tidak 

tinggi dan rendah.    

           Dengan demikian, 

pemberian perlakuan berupa 

metode kooperatif model grup 

investigasi di kelas X 

mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan harapan. Hal tersebut 

membuktikan bahwa 

menggunakan metode kooperatif 

model grup investigasi disekolah 

dapat memberikan pengaruh yang 

positif pada hasil dan peningkatan 

nilai siswa terhadap  kemampuan 

analisis unsur intrinsik puisi siswa. 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, maka dapat 

disampaikan saran-saran bahwa 

Guru pengampu mata pelajaran 

bahasa Indonesia diharapkan dapat 

menerapkan atau menggunakan 

berbagai macam teknik, metode 

dan media khususnya pada 

pembelajaran analisis unsur 

instrinsik puisi agar proses 

pembelajaran tidak membosankan 

dan monoton. 
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