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Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pra Eksperimen yang bertujuan untuk
mendeskripsikan keefektifan model kooperatif tipe Group Investigation dalam
pembelajaran matematika materi segi empat pada kelas VII SMP Negeri 2
Galesong Selatan kecamatan Galesong kabupaten Takalar. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan dan
sampel terdiri dari satu kelas yakni kelas VIIB yang dipilih menggunakan teknik
random sampling dengan cara undian. Data yang dikumpulkan terdiri dari data
atas hasil belajar siswa, data aktivitas siswa dalam pembelajaran, data kemampuan
guru dalam mengelola pembelajaran dan data respons siswa terhadap perangkat
dan pembelajaran. Data aktivitas siswa, kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran dan respon siswa dianalisis menggunakan analisis deskriptif
sedangkan data hasil belajar siswa dianalisis menggunakan analisis deskriptif,
analisis gain dan analisis inferensial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Analisis statistik deskriptif diperoleh data
hasil belajar sebagai berikut, nilai rata-rata hasil pretest adalah 37,28 dan berada
pada kategori sangat rendah dengan standar deviasi 9,47 dimana nilai terendah
adalah 20 dan nilai tertinggi adalah 56 dari nilai ideal adalah 100. Sedangkan nilai
rata-rata hasil posttest siswa adalah 82,64 dan berada pada kategori tinggi dengan
standar deviasi 8,35 dimana nilai terendah yang diperoleh adalah 58 dan nilai
tertinggi adalah 96 dari nilai ideal adalah 100. Sebanyak 86,11% siswa telah
mencapai KKM yang ditentukan sehingga telah mencapai ketuntasan secara
klasikal. Aktivitas siswa yang terlibat aktif mencapai 75,49%. Untuk kemampuan
guru dalam mengelola pembelajaran mencapai 3,67 dan mencapai kategori baik.
Dan sebanyak 85,41% dari jumlah keseluruhan siswa memberikan respons positif
terhadap pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group
Investigation. Hasil nalisis N-Gain secara klasikal diperoleh peningkatan gain
sebesar 0,73 dan berada pada kategori tinggi. Dari hasil analisis statistik
inferensial diperoleh skor Pvalue < yaitu 0 < 0,05, berarti H0 ditolak atau H1

diterima. Dengan kata lain bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa
(posttest) lebih tinggi yaitu 82,64 dibanding rata-rata hasil belajar matematika
siswa (pretest) yaitu 37,28 atau terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan
setelah pembelajaran Model kooperatif tipe Group Investigation pada Siswa Kelas
VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran matematika efektif melalui model kooperatif tipe Group
Investigation.
Kata Kunci: Pra-eksperimen, model kooperatif tipe Group Investigation


	5 ABSTRAK.pdf (p.6)

