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SARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah terdapat pengaruh 

aktivitas dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation berbantuan slide PowerPoint terhadap hasil belajar, (2) mengetahui 

apakah perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation berbantuan slide PowerPoint dan pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation tanpa berbantuan slide PowerPoint, (3) mengetahui 

apakah rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation berbantuan slide PowerPoint mencapai kategori baik pada materi 

segiempat di kelas VII semester II MTs. Sunan Kalijogo Sumur Cluwak Pati 

tahun ajaran 2014/2015. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTs. Sunan 

Kalijogo Sumur Cluwak Pati tahun ajaran 2014/2015. Penarikan sampel penelitian 

menggunakan sistem cluster random sampling, hasil yang diperoleh yaitu 27 

siswa pada kelas VII A sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang akan dikenai 

(pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation berbantuan slide PowerPoint) 

dan 27 siswa pada kelas VII B sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang akan dikenai 

(pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation tanpa berbantuan slide 

PowerPoint). Sedangkan untuk kelas uji coba menggunakan siswa kelas VII B 

MTs. Miftahul Huda Jepara. 

Hasil penelitian menunjukkan aktivitas dan motivasi siswa pada kelas 

eksperimen memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa sebesar 89,2%. 

Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen adalah       dan kelas kontrol 

adalah      . Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 
dan siswa kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen mencapai 

kategori baik.  

Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen mencapai kategori baik. 

Aktivitas siswa dan motivasi memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen.  
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