
PENGARUH METODE TUTOR SEBAYA (PEER TEACHING 

METHOD) PADA KETERAMPILAN MENULIS PUISI SISWA 

KELAS V  SDN  27 AMPENAN TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

 

JURNAL SKRIPSI 
 

Oleh 

 

SELVIANA LORU MILLA 

E1E014060 

 

 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana (S1) 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

  

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ABSTRAK 

 

PENGARUH METODE TUTOR SEBAYA (PEER TEACHING METHOD) 

PADA KETERAMPILAN MENULIS PUISI SISWA KELAS V SDN 27 

AMPENAN TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

Oleh : 

Selviana Loru Milla, Dra. Hj. Siti Rohana Hariana Intiana, M.Pd,  

Drs. Safruddin, M.Pd 

 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, Fkip Universitas Mataram 

e-mail: selvianamila532@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Metode Tutor Sebaya 

(Peer Teaching Method) Pada Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas V SDN 

27 Ampenan Tahun Ajaran 2017/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu quasi eksperimen dengan rancangan penelitian Nonequivalent Control 

Group Design. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 

Sampel penelitian ini berjumlah 73 orang siswa. Pada kelas kontrol menggunakan 

metode konvensional dan pada kelas eksperimen menggunakan Metode Tutor 

Sebaya (Peer Teaching Method). Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu tes keterampilan menulis puisi dengan menggunakan 

rubrik dan lembar observasi. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan 

rumus uji-t yakni uji Polled Varians pada taraf signifikan 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata  Pretest kelas 

eksperimen yaitu 53 dan rata-rata nilai Pretest kelas kontrol 56,361. Setelah 

dilakukan tindakan pada kedua kelas, maka diperoleh rata-rata Posttest kelas 

eksperimen yaitu sebesar 74,405 dan kelas kontrol sebesar 67,611. Hasil thitung uji 

hipotesis kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 4,32, sedangkan hasil  

perolehan ttabel dengan menggunakan rumus interpolasi sebesar 1,9963. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil thitung  ≥ ttabel pada taraf 

signifikan 5%, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan penggunaan metode Tutor Sebaya (Peer Teaching Method) 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri 27 

Ampenan tahun ajaran 2017/2018. 

Kata Kunci : Metode Tutor Sebaya (Peer Teaching Method), Keterampilan Menulis Puisi 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF PEER TEACHING METHOD ON STUDENTS POETRY 

WRITING SKILL AT V GRADE STUDENTS  OF SDN 27 AMPENAN IN 

ACADEMIC YEAR 2017/2018 

By : 

Selviana Loru Milla, Dra. Hj. Siti Rohana Hariana Intiana, M.Pd,  

Drs. Safruddin, M.Pd 

Teacher Education Course Elementary Schools Department Of Science 

Education, FKIP Mataram University 

e-mail: selvianamila532@gmail.com 

 

This research aimd to find the influence of Peer Teaching Method students 

poetry writing skill at v grade students  of SDN 27 ampenan in academic year 

2017/2018. The method used in this research is quasi experiment with research 

Nonequivalent Control Group Design. Sampling used a saturated sampling 

technique. The sample of this research is 73 students. In the control class used 

conventional methods and in the experimental class used Peer Teaching Method. 

The instrumen used to collect data is the skill of writing poetry by using rubric 

and observation sheet. the data obtained were tested by using t-test formula that is 

test Polled Variance at 5% significant level.  

The results showed that the average value of Pretest experimental class is 

53 and the average Pretest grade of control is 56,361. After the action done in 

both classes, the average of posttest of experiment class obtained is 74,405 and 

control class is 67,611. Result of t-count of hypotesis test in experiment control 

class are 4,32, while result of ttable by using interpolation formula is 1,9963. Based 

on the result of hypothesis testing, it is obtained tcount  ≥  ttable at a significant level 

of 5%, then HO is rejected and Ha is accepted. Therefore it can be concluded that 

the use of peer teaching method influenced the skill of poerty writing at V grade 

student of SDN 27 Ampenan in academic year 2017/2018. 

 
keywords: Peer Teaching Method, Poetry Writing Skills 
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A. Pendahuluan 

 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial, emosional siswa dan merupakan penunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi.  Keterampilan yang 

dipelajari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek berbahasa ini saling 

berkaitan antara satu dan lainnya. Keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang produktif dan aktif yang melibatkan aspek kebahasaan. 

Setiap peserta didik harus memiliki keterampilan menulis karena dengan 

menulis dapat menambah kosakata, pengetahuan, melatih mengemukakan 

pendapat dalam bentuk gagasan, dan pada akhirnya dapat membekali peserta 

didik dalam menulis karya ilmiah.  

Pembelajaran keterampilan menulis yang dilakukan di sekolah dasar 

khususnya kelas V semester 2 yaitu menulis puisi bebas. Menulis puisi  

merupakan salah satu sastra anak. Dalam puisi anak, kesederhanaan puisi 

harus menjadi perhatian tersendiri, dan kadang keindahan sebuah puisi justru 

terletak pada kesederhanaannya. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang 

telah dilakukan di SDN 27 Ampenan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keterampilan menulis puisi siswa yaitu siswa kesulitan dalam 

mengungkapkan ide dalam penulisan puisi, siswa kurang begitu tertarik 

menulis puisi, siswa belum mampu memilih dan merangkai kata-kata yang 

tepat,  rendahnya rasa percaya diri peserta didik untuk menulis puisi, siswa 

tidak berani bertanya terkait materi puisi yang diberikan, dan siswa terkadang 

susah memahami bahasa yang disampaikan gurunya. Metode yang sering di 

gunakan saat mengajar puisi yaitu metode ceramah dan penugasan. Guru 

terkadang menggunakan metode diskusi, namun pada pelaksanaannya guru 

masih mendominasi selama proses pembalajaran.   

Kenyataannya di lapangan, menunjukkan data hasil ujian Bahasa 

Indonesia semester I siswa kelas V SDN 27 Ampenan masih belum 

memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tingkat kelulusan ujian 

semester siswa kelas V SDN 27 Ampenan. Dari 37 orang siswa kelas V A 

yang mencapai KKM hanya 17 siswa yang dinyatakan tuntas atau sekitar 

46%. Sedangkan pada kelas V B dari 36 orang siswa yang mencapai KKM 

hanya 20 siswa dinyatakan tuntas atau sekitar 56%. Oleh karena itu, peneliti 

mengusulkan penggunaan metode Tutor Sebaya (Peer Teaching Method) 

pada keterampilan menulis puisi peserta didik berdasarkan unsur-unsur puisi 

(tema, diksi, imajinasi dan majas). 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Apakah ada pengaruh metode tutor sebaya (Peer Teaching 

Method) pada keterampilan menulis puisi siswa kelas V SDN 27 Ampenan 

tahun ajaran 2017/2018 ? 

Dalam pemecahan masalah ini, peneliti menerapkan metode tutor 

sebaya (Peer Teaching Method) yang dilaksanakan sebanyak 3 kali 

pertemuan pada kelas eksperimen. Pembelajaran menulis puisi bebas 

menggunakan tutor sebaya yang memiliki kemampuan diatas teman-teman 
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untuk memberikan penjelasan, bimbingan dan arahan tentang menulis puisi 

berdasarkan unsur-unsur (tema, diksi, imajinasi dan majas). 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “mengetahui 

pengaruh metode tutor sebaya (Peer Teaching Method) pada keterampilan 

menulis puisi siswa kelas V SDN 27 Ampenan tahun ajaran 2017/2018. 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Keterampilan Menulis Puisi 

1) Menurut Santosa (2008: 3.21) keterampilan menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang kompleks, untuk itu perlu dilatih secara 

teratur dan cermat sejak kelas awal SD.  

2) Menurut Kosasih (2012: 97) berpendapat bahwa puisi adalah bentuk 

karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna  

 

B. Pembelajaran Menulis Puisi di SD 

     Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran bahasa Indonesia semester 

2 kelas V yang terdapat pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu 

mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas. Sedangkan 

Kompetensi Dasar (KD) yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, 

yaitu menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat.  

 

C. Metode Tutor Sebaya (Peer Teaching Method) 

1) Menurut Hamdani (2011: 80) mengemukakan metode pembelajaran 

adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran 

kepada siswa. 

2) Yamin (2013: 148) menyatakan bahwa metode mengajar sesama 

teman atau tutor sebaya adalah metode yang memanfaatkan siswa 

yang telah lulus atau berhasil untuk melatih temannya dan ia 

bertindak sebagai pelatih dan pembimbing seorang siswa yang lain. 

3) Langkah-langkah metode Tutor Sebaya (Peer Teaching Method) 

menurut Isman (dalam Aqiq, 2016: 120) adalah sebagai berikut: 

(1) Pendidik menjelaskan topik, tujuan pembelajaran, dan 

langkah/kegiatan yang akan dilalui peserta didik. 

(2) Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri 

atas 4-6 peserta didik secara merata (setiap kelompok terdapat 

peserta didik yang pintar). 

(3) Di dalam kelompoknya, peserta didik belajar dari dan dengan 

sesama teman lain dengan cara yang saling menguntungkan  

serta berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman masing-masing. 

(4) Setiap anggota kelompok dituntut memberikan tanggapan dan 

pendapat mereka sendiri yang nantinya akan disatukan dalam 

satu kesimpulan. 



3 
 

(5) Setiap kelompok merumuskan hasil diskusinya dalam satu 

kesimpulan atas dasar kesepakatan bersama. 

(6) Beberapa menit kemudian (sekitar 20 menit), salah satu anggota 

masing-masing kelompok secara bergiliran mengajarkan hasil 

temuannya di hadapan kelompok lain. 

(7) Setiap kelompok diminta memberikan tanggapan (kritik, saran, 

pendapat, pertanyaan, dan komentar). 

(8) Perbedaan pendapat didiskusikan sampai permasalahan 

terpecahkan. 

(9) Setiap masalah baru yang muncul dicatat oleh pendidik dan 

diberikan solusinya. 

(10) Pendidik memberi kesimpulan permasalahan, evaluasi dan 

pemecahannya sehingga pemahaman setiap peserta didik 

seragam. 

Berdasarkan kajian pustaka maka peneliti dapat merumuskan hipotesis 

dalam penelitian sebagai berikut:       

Ho : Penggunaan metode tutor sebaya (Peer Teaching Method)  Tidak 

Berpengaruh Signifikan Pada Keterampilan Menulis Puisi Siswa 

Kelas V SDN 27 Ampenan Tahun Ajaran 2017/2018. 

Ha   : Penggunaan Metode Tutor Sebaya (Peer Teaching Method) 

Berpengaruh Signifikan Pada Keterampilan Menulis Puisi Siswa 

Kelas V SDN 27 Ampenan Tahun Ajaran 2017/2018.  

C. Pelaksanaan Peneltian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN 27 Ampenan. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kelas Eksperimen : 5 – 7 Maret 2018 

2. Kelas Kontrol : 1 Maret, 8 Maret dan 10 Maret 2018  

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 27 

Ampenan yang berjumlah 73 orang siswa, terdiri dari 37 orang siswa kels 

eksperimen dan 36 orang siswa kelas kontrol. Observer penelitian ini adalah 

guru kelas V SDN 27 Ampenan. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya faktor 

guru dan faktor siswa. Faktor guru yang diteliti adalah aktivitas mengajar 

guru selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode 

Tutor Sebaya (Peer Teaching Method) pada materi menulis puisi bebas.. 

Sedangkan faktor siswa yang diteliti adalah aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran dengan berpedoman pada lembar observasi. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kunatitatif dengan 

rancangan penelitian eksperimen quasi. perlakukan yang diberikan pada 

kedua kelas dilakukan sebanya 3 kali pertemuan. Pada pelaksanaan penelitian 

ada 3 tahap yang dilakukan, yaitu : tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan 

tahap akhir.  
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kinerja 

(performace), yang merupakan kegiatan pemberian tugas dimana siswa 

akan diminta menulis sebuah puisi berdasarkan unsur pembangun puisi. 

2. Observasi 

     Peneliti menggunakan observasi  untuk mengetahui aktivitas guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan sebagai pendukung 

perhitungan keterampilan menulis puisi. 

3. Dokumentasi    

     Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto-foto 

selama pelaksanaan penelitian pada kedua kelas. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1. Tes Keterampilan Menulis Puisi 

Tes yang digunakan peneliti untuk melihat tingkat keterampilan siswa 

kelas V SD Negeri 27 Ampenan dalam menulis puisi bebas. Penyusunan 

instrumen penelitian tes menulis puisi disesuaikan dengan aspek yang 

akan diukur yaitu (tema, diksi, imajinasi dan majas) dengan berpedoman 

pada rubrik penilaian keterampilan menulis puisi. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi terdiri dari dua bagian yaitu lembar observasi aktivitas 

siswa dan lembar aktivitas guru. Penilaian terhadap aktivitas tersebut 

menggunakan lembar observasi ratting scale. Ratting scale merupakan 

pernyataan tentang kualitas tertentu dari sesuatu yang diukur, yang diikuti 

oleh angka yang menunjukkan kualitas sesuatu yang diukur (Widyoko, 

2015: 110).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis Data Keterampilan Menulis 

a) Uji Normalitas 

     Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data tes 

akhir terdistribusi nomal atau tidak. Uji normalitas dicari dengan 

menggunakan rumus chi kuadrat pada taraf signifikan 5% dengan 

derajat kebebasan db= k – 1. Adapun rumus sebagai berikut: 

     
(     ) 

  
 

Jika x
2
 hitung  ≤  x

2 
tabel maka data terdistribusi normal 

Jika x
2
 hitung  ≥  x

2
 tabel maka data terdistribusi tidak normal 

(Sugiono, 2017: 172) 

b) Uji Homogenitas 

     Uji homogenitas dilakukan untuk menyelidiki apakah sampel 

mempunyai variasi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitasnya, menggunakan rumus uji varian. 

 F = 
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Jika Fhitung  ≥  Ftabel, data tidak homogen 

Jika Fhitung   ≤  Ftabel, data homogen 

(Sugiono, 2017: 197) 

c) Uji Hipotesis 

     Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode tutor sebaya pada 

keterampilan menulis puisi bebas siswa kelas V, maka dilakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji  t Polled Varian  pada 

taraf signifikan 5% dengan db= n1 + n2 – 2. Adapun rumus t-test yaitu: 

  
 ̅   ̅ 

√(    )    (    )   

         (
 
   

 
  )

 

Jika thitung  ≥  ttabel maka Ho ditolak 

Jika thitung  ≤  ttabel maka Ho diterima 

      (Sugiono, 2017: 197) 

2. Analisis Data Lembar Observasi 

a) Data aktivitas guru dan siswa 

1)  Menentukan SMI 

(a) Banyak indikator = 4 

(b) Skor maksimal tiap indikator = 5 

(c) Skor minimal tiap indikator = 1 

(d) Skor Maksimal Ideal (SMI) = 4 x 5 =  20 

2) Menentukan Mi (Mean Ideal) 

Mi = 
 

 
   (                            ) 

Mi = 
 

 
   (      ) 

Mi =  50 

3) Menentukan SDI (Simpangan Deviasi Ideal) 

SDI =  
 

 
   (                             ) 

SDI =  
 

 
   (     ) 

SDI = 10      

    (Widyoko, 2015: 238) 

4) Pedoman Penskoran Aktivitas Guru Dan Siswa 
Interval Skor Kategori 

> Mi + 2 SDI    71  - 80 Sangat Baik 

 Mi + 1 SDI  s/d Mi + 2 SDI 61 – 70 Baik 

Mi -  1 SDI  s/d Mi + 1 SDI 41 – 60 Cukup Baik 

Mi -  2 SDI  s/d Mi -  1 SDI 31 – 40 Kurang Baik 

< Mi – 2 SDI 20  – 30 Tidak Baik 
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D. Hasil Penelitian  

1. Data Hasil Lembar Observasi Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil analisis lembar observasi kegiatan guru, diketahui 

kelas eksprimen pada pertemuan pertama memperoleh Skor Maksimal 

Ideal sebesar (SMI) 67 dengan kategori baik. Pertemuan kedua 

memperoleh Skor Maksimal Ideal sebesar (SMI) 70 dengan kategori baik. 

Pertemuan ketiga untuk lembar observasi kegiatan guru memperoleh  Skor 

Maksimal Ideal sebesar (SMI) 74 dengan kategori sangat baik. Hal ini 

menunjukkan peneliti telah mampu melaksanakan penggunaan metode 

Tutor Sebaya (Peer Teaching Method) dengan baik. Sedangkan hsil 

lembar observasi kegiatan siswa diketahui pada kelas eksperimen 

pertemuan pertama memperoleh Skor Maksimal Ideal (SMI) 65 dengan 

kategori baik. Pertemuan kedua memperoleh Skor Maksimal Ideal (SMI) 

68 dengan kategori baik. Pada pertemuan ketiga memperoleh  Skor 

Maksimal Ideal sebesar (SMI) 75 dengan kategori sangat baik.  diketahui 

pada kelas eksperimen pertemuan pertama memperoleh Skor Maksimal 

Ideal (SMI) 65 dengan kategori baik. Pertemuan kedua memperoleh Skor 

Maksimal Ideal (SMI) 68 dengan kategori baik. Pada pertemuan ketiga 

memperoleh  Skor Maksimal Ideal sebesar (SMI) 75 dengan kategori 

sangat baik.   

 

2. Data Hasil Pretest Dan Posttest Keterampilan Menulis Puisi 

Data hasil Pretest dan Posttest menunjukkan nilai perolehan peserta 

didik yang mengikuti Pretest dan Posttest pada kelas eksperimen 

berjumlah 37 orang. Sedangkan  jumlah peseta didik yang mengikuti 

Pretest dan Posttest pada kelas kontrol berjumlah 36 orang. Nilai rata-rata 

Pretest yang diperoleh kelas kontrol 56,361. Rata-rata nilai Pretest yang 

diperoleh peserta didik pada kelas eksperimen diperoleh dengan cara 

     Hal ini menunjukkan nilai rata-rata Pretest kelas eksperimen lebih 

kecil dibandingkan kelas kontrol. Rata-rata nilai Posttest yang diperoleh 

peserta didik pada kelas kontrol          Rata-rata nilai Posttest yang 

diperoleh pada kelas eksperimen          Hal ini menunjukkan nilai rata-

rata Posttest kelas eksperimen dengan perlakukan Metode Tutor Sebaya 

(Peer Teaching Method) lebih besar dibandingkan kelas kontrol yang 

hanya menggunakan metode konvensional (ceramah, tanya jawab, 

permberian tugas, dan diskusi sederhana).  

 

3. Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas 

a) Hasil Uji Normalitas Posttest 

Hasil uji normalitas keterampilan menulis puisi Posttest 

menunjukkan kelas kontrol memperoleh X
2

hitung sebesar 9,752 dan  

kelas eksperimen memperoleh X
2

hitung sebesar 7,207. Hasil perhitungan 

kemudian dibandingkan dengan X
2

tabel sebesar 11,070. Hal ini  

menunjukkan X
2

hitung lebih kecil dari X
2

tabel. Sehingga berdasarkan 

perhitungan menunjukkan bahwa data nilai Posttest menulis puisi kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terdistribusi normal. 
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b) Hasil Uji Homogenitas Sampel 

Hasil perhitungan homogenitas menunjukkan Fhitung kelas kontrol 

dan kelas eksperimen sebesar 1,074. Fhitung yang diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan Ftabel sebesar 3,97. Ftabel diperoleh dengan 

menggunakan rumus interpolasi  C = Co + 
(     )

(     )
 (B – BO). Berdasarkan 

nilai yang diperoleh dapat dilihat bahwa Fhitung < Ftabel, yaitu 1,074 < 

3,97 dengan taraf signifikansi 5%. Sesuai dengan kriteria homogenitas 

bahwa, jika Fhitung < Ftabel, maka kedua kelas dinyatakan homogen.  

 

4. Hasil Analisis Hipotesis 

Hasil perhitungan hipotesis menunjukkan Thitung yang diperoleh kedua 

kelas tersebut sebesar 4,32. Thitung  yang diperoleh kemudian dibandingkan 

dengan Ttabel 1,9963. ). Berdasarkan nilai yang diperoleh dapat dilihat 

bahwa Thitung  > Ftabel, yaitu 4,32 > 1,9963 dengan taraf signifikansi 5%. 

Hal ini Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu, jika thitung > ttabel, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maka hal ini menunjukkan terdapat 

perbedaan keterampilan menulis puisi antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ada Pengaruh Metode Tutor 

Sebaya (Peer Teaching Method) pada keterampilan menulis puisi siswa 

kelas V SD Negeri 27 Ampenan tahun ajaran 2017/2018.   

E. Pembahasan  

Perbedaan nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh 

peserta didik pada setiap aspek puisi disebabkan adanya perbedaan jumlah 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol, perbedaan perlakukan yang 

diberikan pada kedua kelas dan perbedaan kemampuan yang dimiliki peserta 

didik dalam menulis puisi bebas. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui 

terjadi peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh pada setiap aspek baik pada 

Pretest maupun Posttest. Peneliti menganalisis data perolehan berdasarkan 

peraspek, yaitu sebagai dasar perolehan nilai peserta didik. Serta menunjukkan 

aspek mana yang paling mudah peserta didik pahami dalam menulis puisi 

berdasarkan aspek (tema, diksi, imajinasi dan majas). Data menunjukkan aspek 

tema merupakan aspek yang paling mudah peserta didik pahami dalam menulis 

puisi bebas, sedangkan aspek yang paling sulit peserta didik pahami dalam 

menulis puisi yaitu aspek majas.  

Perbandingan nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol dan kelas 

eksperimen secara keseluruhan berdasarkan nilai perolehan pada pelaksanaan 

Pretest dan Posttest yaitu 56,361 dan 53 serta 67,611 dan 74,405. Nilai 

tertinggi Pretest  untuk kelas kontrol 83 dan nilai terendahnya adalah 36. Nilai 

tertinggi Pretest untuk kelas eksperimen 80 dan nilai terendahnya adalah 33. 

Nilai tertinggi Posttest untuk kelas kontrol adalah 83 dan nilai terendahnya 

adalah 49. Sedangkan pada kelas eksperimen nilai tertinggi 91 dan terendahnya 

adalah 50.  

Nilai perolehan menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata 

Pretest dan Posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini dimungkinkan 

karena adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada kedua kelas tersebut. 
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Pada saat melakukan Pretest kedua kelas tidak diberikan perlakukan. Peneliti 

hanya memberikan tes untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. 

Sebelum melakukan Posttest peneliti memberikan perlakuan pada kelas 

eksperimen, yaitu dengan menerapkan metode Tutor Sebaya (Peer Teaching 

Method), sedangkan pada kelas kontrol hanya diberi perlakukan menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi sederhana. 

Setelah diketahui adanya perbedaan keterampilan menulis puisi dari 

masing-masing kelas, peneliti selanjutnya menganalisis hipotesis yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus t-test 

polled varians. Peneliti memperoleh hasil thitung  4,32,  sedangkan ttabel 1,9963 

pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa, terdapat pengaruh penggunaan 

metode Tutor Sebaya (Pear Teaching Method) terhadap keterampilan menulis 

puisi peserta didik dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah, 

diskusi, dan tanya jawab. 

 

F. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN 27 

Ampenan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Tutor Sebaya 

(Peer Teaching Method) pada keterampilan menulis puisi. Maka dapat 

disimpulkan penggunaan metode Tutor Sebaya (Peer Teaching Method) 

berpengaruh pada keterampilan menulis puisi siswa kelas V SDN 27 

Ampenan tahun ajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan 

statistik menggunakan t-test Polled Varians diperoleh hasil thitung 4,32 

sedangkan ttabel 1,9963  pada taraf kepercayaan 95% yang berarti bahwa Ha 

dinyatakan diterima dan Ho dinyatakan ditolak. Oleh karana ini, memperkuat 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan metode tutor sebaya 

(Peer Teaching Method) pada keterampilan menulis puisi siswa kelas V SDN 

27 Ampenan tahun ajaran 2017/2018. 

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan hasil 

penelitian ini, yaitu : 

1) Bagi sekolah 

Diharapkan dukungan dari pihak sekolah kepada guru dan peserta 

didik dengan meningkatkan mutu pembelajaran serta memperbanyak 

fasilitas pembelajaran yang dapat menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah. 

2) Bagi guru 

Guru diharapkan dapat melanjutkan penggunaan metode tutor sebaya 

(Peer Teaching Method) menjadi alternatif metode pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi 

peserta didik kelas V. 

3) Bagi peserta didik 

  Dengan menggunakan metode tutor sebaya (Peer Teaching Method) 

peserta didik diharapkan dapat berperan aktif dalam berperan, sehingga 

materi yang dipelajari dipahami dengan baik dan pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan. 
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4) Bagi peneliti lain 

  Bagi mahasiswa atau pihak yang lain yang ingin meneliti lebih lanjut 

tentang metode tutor sebaya (Peer Teaching Method) disarankan untuk 

mencoba penelitan ini sebagai bahan perbaikan agar hasil yang diperoleh 

lebih maksimal. 
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