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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment yang dilakukan di 

SMK Negeri 1 Pleret pada kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata 

pelajaran Dasar Listrik Elektronika program keahlian Teknik Instalasai Tenaga 

Listrik (TITL) tahun ajaran 2018/2019. Penelitian dibagi menjadi dua kelas, kelas 

X TITL B sebagai kelas eksperimen (GI) dan kelas X TITL C sebagai kelas 

kontrol (PBL). Desain pengambilan data pada penelitian ini menggunakan model 

randomized pretest-posttest control group design. Hasil nilai pretest dan posttest 

dari kedua kelas tersebut dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan hasil belajar yang dihasilkan model pembelajaran kooperatif tipe GI 

dan model pembelajaran PBL ditinjau dari aspek kognitif. 

Pretest dan Posttest diukur menggunakan tes berbentuk pilihan ganda. 

Pretest dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum diberikan 

perlakuan. Posttest dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

diberikan perlakuan Pretest dan Posttest terdiri dari 20 soal dengan empat pilihan 

jawaban, jawaban benar bernilai 1 dan jawaban salah bernilai 0. 

Nilai hasil belajar dapat dibagi menjadi dua kategori kualifikasi, yaitu 

tuntas dan belum tuntas. Siswa dinyatakan tuntas apabila memperoleh hasil 

belajar ≥ 75 dan dinyatakan belum tuntas apabila memperoleh hasil belajar <75 
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sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 yang ditentukan 

pihak sekolah. 

1. Deskripsi Data Kelas GI 

a. Deskripsi Data Pretest 

Hasil pretest dari siswa kelas eksperimen GI berjumlah 30 siswa diperoleh 

nilai tertinggi sebesar 75, nilai terendah sebesar 30, mean 53,67, median 50,00, 

modus 50,00 dan standard deviation 11,81. Distribusi frekuensi hasil belajar 

pretest siswa kelas eksperimen GI dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pretest Siswa Kelas GI 

No Interval Skor Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 30-39 3 10.00 

2 40-49 6 20.00 

3 50-59 9 30.00 

4 60-69 8 26.67 

5 70-80 4 13.33 

Jumlah 30 100.00 

Berdasarkan Tabel 12 diketahui frekuensi mutlak dan relatif tertinggi 

adalah kelas dengan interval 50-59, dengan frekuensi 9 dan frekuensi relatif 

30,00%.  

 
Gambar 3. Grafik Distribusi Frekuensi Hasil Pretest Siswa Kelas GI 
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Nilai rata-rata pretest siswa kelas eksperimen GI belum memenuhi nilai 

KKM. Distribusi ketuntasan hasil belajar pretest kelas GI ditampilkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 13. Ketuntasan Hasil Belajar Pretest Kelas GI 

Kualifikasi Standar Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tuntas X ≥ 75 1 3,33 

Belum Tuntas  X < 75 29 96,67 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan data pada Tabel 13, dinyatakan terdapat 3,33% siswa yang 

berada dalam kategori tuntas atau telah mencapai nilai KKM sedangkan 96,67% 

siswa berada dalam kategori belum tuntas. 

b. Deskripsi Data Posttest 

Hasil posttest dari siswa kelas eksperimen GI berjumlah 30 siswa 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 95, nilai terendah sebesar 70, mean 84,67, median 

85,00, modus 85,00 dan standard deviation 6,149. Distribusi frekuensi hasil 

belajar pretest siswa kelas eksperimen GI dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Posttest Siswa Kelas GI 

No Interval Skor Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 50-59 0 0.00 

2 60-69 0 0.00 

3 70-79 3 10.00 

4 80-89 17 56.67 

5 90-100 10 33.33 

Jumlah 30 100.00 

 

Berdasarkan Tabel 14 diketahui frekuensi mutlak dan relatif tertinggi 

adalah kelas dengan interval 80-89, dengan frekuensi 17 dan frekuensi relatif 

56,67%.  
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Gambar 4. Grafik Distribusi Frekuensi Hasil Posttest Siswa Kelas GI 

Nilai rata-rata posttest siswa kelas eksperimen GI belum memenuhi nilai 

KKM. Distribusi ketuntasan hasil belajar posttest kelas GI ditampilkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 15. Ketuntasan Hasil Belajar posttest Kelas GI 

Kualifikasi Standar Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tuntas X ≥ 75 29 96,67 

Belum Tuntas  X < 75 1 3,33 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan data pada Tabel 15, dinyatakan terdapat 96,67% siswa yang 

berada dalam kategori tuntas atau telah mencapai nilai KKM sedangkan 3,33% 

siswa berada dalam kategori belum tuntas. 

c. Deskripsi Data Gain 

Tingkat kenaikan hasil belajar pada model pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat dengen perhitungan standard gain. Hasil 

perhitungan gain dari siswa kelas eksperimen GI berjumlah 30 siswa diperoleh 

gain tertinggi sebesar 0,9, gain terendah sebesar 0,17; mean 0,64; median 0,67; 
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modus 0,50 dan standard deviation 0,170. Distribusi frekuensi standard gain dari 

pretest-posttest kelas eksperimen GI dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Gain Hasil Belajar Siswa Kelas GI 

No Interval Gain Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 g < 0,3 1 3,33 

2 0,3 ≤ g < 0,7 14 20.00 

3 g ≥ 0,7 15 50,0 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 16 diketahui frekuensi mutlak dan relatif tertinggi 

adalah kelas dengan gain ≥ 0,7, dengan frekuensi 15 dan frekuensi relatif 50,00%. 

 
Gambar 5. Grafik Distribusi Frekuensi Gain Hasil Belajar Siswa Kelas GI 
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Tabel 17. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pretest Siswa Kelas PBL 

No Interval Skor Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 30-39 2 6.67 

2 40-49 6 20.00 

3 50-59 11 36.67 

4 60-69 6 20.00 

5 70-80 5 16.67 

Jumlah 30 100.00 

 

Berdasarkan Tabel 17 diketahui frekuensi mutlak dan relatif tertinggi 

adalah kelas dengan interval 50-59, dengan frekuensi 1 dan frekuensi relatif 

36,67%.  

 
Gambar 6. Grafik Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Kelas PBL 

Nilai rata-rata pretest siswa kelas eksperimen PBL belum memenuhi nilai 

KKM. Distribusi ketuntasan hasil belajar pretest kelas PBL ditampilkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 18. Ketuntasan Hasil Belajar Pretest Kelas PBL 

Kualifikasi Standar Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tuntas X ≥ 75 2 6,67 

Belum Tuntas  X < 75 28 93,33 

Jumlah 30 100 
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Berdasarkan data pada Tabel 18, dinyatakan terdapat 6,67 % siswa yang 

berada dalam kategori tuntas atau telah mencapai nilai KKM sedangkan 93,33% 

siswa berada dalam kategori belum tuntas. 

b. Deskripsi Data Posttest 

Hasil posttest dari siswa kelas kontrol PBL berjumlah 30 siswa diperoleh 

nilai tertinggi sebesar 95, nilai terendah sebesar 70, mean 79,33, median 80,00, 

modus 85,00 dan standard deviation 7,397. Distribusi frekuensi hasil belajar 

pretest siswa kelas eksperimen PBL dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Posttest Siswa Kelas PBL 

No Interval Skor Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 50-59 0 0.00 

2 60-69 0 0.00 

3 70-79 13 43.33 

4 80-89 14 46.67 

5 90-100 3 10.00 

Jumlah 30 100.00 

 

Berdasarkan Tabel 19 diketahui frekuensi mutlak dan relatif tertinggi 

adalah kelas dengan interval 80-89, dengan frekuensi 14 dan frekuensi relatif 

46,67%.  
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Gambar 7. Grafik Distribusi Frekuensi Hasil Posttest Siswa Kelas PBL 

Nilai rata-rata posttest siswa kelas eksperimen PBL belum memenuhi nilai 

KKM. Distribusi ketuntasan hasil belajar posttest kelas PBL ditampilkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 20. Ketuntasan Hasil Belajar posttest Kelas PBL 

Kualifikasi Standar Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tuntas X ≥ 75 23 76,67 

Belum Tuntas  X < 75 7 23,33 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan data pada Tabel 20, dinyatakan terdapat 76,67% siswa yang 

berada dalam kategori tuntas atau telah mencapai nilai KKM sedangkan 23,33% 

siswa berada dalam kategori belum tuntas 

c. Deskripsi Data Gain 

Tingkat kenaikan hasil belajar pada model pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat dengen perhitungan standard gain. Hasil 

perhitungan gain dari siswa kelas kontrol PBL berjumlah 30 siswa diperoleh gain 
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0,33 dan standard deviation 0,197. Distribusi frekuensi standard gain dari 

pretest-posttest kelas kontrol PBL dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Gain Hasil Belajar Siswa Kelas GI 

No Interval Gain Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 g < 0,3 4 13,33 

2 0,3 ≤ g < 0,7 21 70,00 

3 g ≥ 0,7 5 16,67 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 21 diketahui frekuensi mutlak dan relatif tertinggi 

adalah kelas dengan gain ≥ 0,7, dengan frekuensi 21 dan frekuensi relatif 70,00%. 

 
Gambar 8. Grafik Distribusi Frekuensi Gain Hasil Belajar Siswa Kelas PBL 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengukur kenormalan distribusi data yang 

didapatkan. Teknik uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Data 

dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi ≥0,05 dan dinyatakan 

tidak normal jika nilai signifikansi <0,05. Uji normalitas dilakukan pada data 

kelas eksperimen GI, dan kelas kontrol PBL. Hasil uji normalitas pretest yang 

diperoleh ditunjukkan pada baris nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) pada 

tabel berikut. 

Tabel 22. Uji Normalitas Hasil Belajar Siswa 

Model 

Pembelajaran 

Signifikansi 

Pretest 

Signifikansi 

Posttest 

Signifikansi 

Gain 

GI 0,063 0,064 0,200 

PBL 0.143 0,066 0,200 

 

Nilai signifikansi pretest kelas GI adalah 0,063 lebih tinggi dari taraf 

signifikansi 0,05; kelas PBL adalah 0.143 lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05. 

Nilai signifikansi posttest kelas GI adalah 0,064 lebih tinggi dari taraf signifikansi 

0,05; kelas PBL adalah 0,066 lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05. Nilai 

signifikansi gain kelas GI adalah 0,200 lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05; 

kelas PBL adalah 0.200 lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05.   Nilai signifikansi 

hasil pretest, posttest dan gain kedua kelas >0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua data berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui jenis varian data penelitian 

yang diperoleh. Berikut ini hasil uji homogenitas hasil belajar siswa menggunakan 

Levene Test. 

Tabel 23. Uji Homogenitas Hasil Belajar Siswa 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pretest 0,617 1 58 0,435 

Posttest 1,733 1 58 0,419 

Gain 1,069 1 58 0,315 

 

Tabel 23 menunjukkan uji homogenitas hasil belajar pretest, posttest dan 

gain siswa. Nilai Levene (Levene Statistic) yang diperoleh dari data pretest yaitu 

0,617 dengan df1 = 1, df2 = 58 dan signifikansi sebesar  0,435. Nilai Levene 

(Levene Statistic) yang diperoleh dari data posttest  yaitu 1,733 dengan df1 = 1, 

df2 = 58 dan signifikansi sebesar 0,419. Nilai Levene (Levene Statistic) yang 

diperoleh dari data gain  yaitu 1,069 dengan df1 = 1, df2 = 58 dan signifikansi 

sebesar 0,315 . Berdasarkan uji homogenitas di atas nilai signifikansi data pretest, 

posttest dan gain  >0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pretest, posttest 

dan gain  hasil belajar siswa dalam penelitian memiliki varian yang homogen atau 

tidak memiliki perbedaan varian. 

 

C. Pengujian hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara dari permasalahan 

penelitian yang ada sehingga perlu diuji kebenarannya agar diperoleh data yang 

bersifat empirik. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t. 

Pengujian hipotesis menggunakan bantuan program SPSS 25. Uji t dilakukan 
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pada data hasil pretest dan posttest siswa kelas eksperimen GI dan kelas kontrol 

PBL. Uji t pada data pretest bertujuan untuk mengetahui memastikan kedua kelas 

memiliki kemampuan yang setara sebelum dilakukan penelitian. Hasil uji t dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 24. Uji t Hasil Pretest Siswa 

Pretest Mean t df Sig. (2-tailed) Selisih Mean 

GI 53,67 
0,390 58 0,698 1,167 

PBL 54,83 

 

Berdasarkan Tabel 24 diketahui nilai t hitung pretest didapatkan 0,390, dan 

taraf signifikansi 0,698 sedangkan t tabel df30 sebesar 2,042. Hal ini menunjukkan 

adanya perbedaan hasil belajar posttest siswa pada kedua model pembelajaran 

tersebut. Adapun besarnya selisih nilai rata-rata antara kedua kelas adalah 1,167. 

Kemudian karena nilai t hitung (0,390) kurang dari t tabel (2,042) dan nilai 

signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan hasil uji t tersebut 

menunjukkan bahwa sebelum penelitian dilakukan tidak terdapat perbedaan hasil 

belajar kelas X pada kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran 

Dasar Listrik Elektronika di SMK N 1 Pleret. 

Tabel 25. Uji t Hasil Posttest Siswa 

posttest Mean t df Sig. (2-tailed) Selisih Mean 

GI 84,67 
3,037 58 0,004 5,333 

 PBL 79,33 

 

Berdasarkan Tabel 25 diketahui nilai t hitung posttest didapatkan 3,037 dan 

taraf signifikansi 0,004 sedangkan t tabel df30 sebesar 2,042. Hal ini menunjukkan 

adanya perbedaan hasil belajar posttest siswa pada kedua model pembelajaran 

tersebut. Adapun besarnya selisih nilai rata-rata antara kedua kelas adalah 5,333. 
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Kemudian karena nilai t hitung (3,037) lebih dari t tabel (2,042) dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan Ho di tolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antara model pembelajaran GI dan PBL terhadap pencapaian hasil belajar kelas X 

pada kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar Listrik 

Elektronika di SMK N 1 Pleret. 

Tabel 26. Uji t Hasil gain Siswa 

gain Mean t df Sig. (2-tailed) Selisih Mean 

GI 0,717 
2,862 58 0,006 0,136 

 PBL 0,512 

 

Berdasarkan Tabel 26 diketahui nilai t hitung gain didapatkan 2,862 dan 

taraf signifikansi 0,006 sedangkan t tabel df30 sebesar 2,042. Hal ini menunjukkan 

adanya perbedaan gain hasil belajar siswa pada kedua model pembelajaran 

tersebut. Adapun besarnya selisih nilai rata-rata antara kedua kelas adalah 0,205. 

Kemudian karena nilai t hitung (2,862) lebih dari t tabel (2,042) dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan Ho di tolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antara model pembelajaran GI dan PBL terhadap peningkatan hasil belajar kelas 

X pada kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar Listrik 

Elektronika di SMK N 1 Pleret. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan model pembelajaran 

GI dan PBL terhadap hasil belajar. Perbedaan model pembelajaran yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah perbandingan hasil belajar pretest-posttest siswa 

dalam aspek kognitif. Penelitian ini diterapkan pada mata pelajaran Dasar Listrik 

Elektronika dengan kompetensi dasar menganalisis sifat elemen pasif pada 

rangkaian listrik arus searah dan peralihan. 

PBL adalah model pembelajaran yang diterapkan guru pada kurikulum 

2013. Kelas dengan model pembelajaran PBL digunakan sebagai kelas kontrol. 

Kelas yang menerapkan model pembelajaran GI digunakan sebagai kelas 

eksperimen.  

Pencapaian kompetensi siswa diketahui berdasarkan hasil pretest dan 

posttest soal pilihan ganda yang diberikan kepada siswa. Pembelajaran di kelas 

dilakukan dalam dua pertemuan selama 4 jam pelajaran (2 x 45 menit). Kelas GI 

dan PBL diberikan pretest di awal pertemuan pertama, kemudian diberikan 

posttest di akhir pertemuan kedua. Pembahasan hasil penelitian disesuaikan 

dengan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. 

1. Perbedaan Hasil Belajar Kelas Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan Group Investigation (GI) 

Hasil nilai pretest siswa kelas eksperimen group investigation dan kelas 

kontrol problem based learning menunjukkan pencapaian ketuntasan hasil belajar 

siswa masih kurang. Hal ini berdasarkan hasil nilai pretest siswa di kedua kelas 

yang masih berada pada kategori rendah. Hasil pretest sendiri merupakan 
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gambaran kemampuan awal siswa dalam ranah kognitif sebelum diberikan materi 

dan perlakuan.  

Perbedaan pencapaian kompetensi dasar analisis sifat elemen pasif 

sebelum dilakukan perlakuan ini dapat dikeatahui menggunakan uji t. Berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan uji t untuk menguji hipotesis, diperoleh 

kesimpulan bahwa sebelum diberi perlakuan, tidak terdapat perbedaan hasil 

belajar pada kelas eksperimen GI dan kelas kontrol PBL. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil pengujian uji t posttest dengan nilai t hitung 0,390; df30, signifikansi 

(sig 2-tailed) 0,698. Karena nilai t hitung < t tabel (0,390 < 2,042) dan nilai 

signifikansi 0,698 > 0,05) maka dapat dinyatakan kedua kelas tidak memiliki 

perbedaan hasil belajar yang signifikan pada kompetensi menganalisis sifat elemen 

pasif pada rangkaian listrik arus searah dan peralihan. Hasil pretest kompetensi 

siswa baik kelas GI maupun kelas PBL dapat dilihat dalam diagram berikut. 

 
Gambar 9. Hasil Pretest Kelas GI-PBL 
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Eksperimen penelitian menyebabkan kenaikan pada rerata hasil belajar 

siswa kelas model pembelajaran problem based learning dan group investigation. 

Rerata hasil belajar kelas kontrol sebelum diberi perlakuan yaitu 54,83 dengan 

prosentase ketuntasan 6,67% meningkat menjadi 79,33 dengan prosentase 

ketuntasan 76,67%. Hal ini didukung oleh penelitian Giri Wahyu Pambudi (2019) 

yang menyatakan rerata hasil belajar dan prosentase ketuntasan siswa kelas model 

problem based learning naik setelah diberikan perlakuan.  

Adapun rerata hasil belajar kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan 

yaitu 53,67 dengan prosentase ketuntasan 3,33% meningkat menjadi 84,67 dengan 

prosentase ketuntasan 96,67%. Hal ini didukung oleh penelitian Afri Kartikawati 

Fajarini (2018) yang menyatakan rerata hasil belajar dan prosentase ketuntasan 

siswa kelas model group investigation naik setelah diberikan perlakuan. 

Perbedaan hasil belajar pada kompetensi menganalisis sifat elemen pasif 

pada rangkaian listrik arus searah dan peralihan kelas X TITL di SMK Negeri 1 

Pleret. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian uji t posttest dengan nilai t hitung 

3,037; df30, signifikansi (sig 2-tailed) 0,004 < 0,05. Karena nilai t hitung > t tabel 

(3,037 > 2,042) dan nilai signifikansi 0,004 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil posttest kompetensi siswa baik kelas GI maupun kelas PBL dapat 

dilihat dalam diagram berikut: 
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Gambar 10. Hasil Posttest Kelas GI-PBL 

Berdasarkan analisis data hasil posttest dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran GI 

dibandingkan dengan siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran PBL. 

Kesimpulan ini sesuai dengan jurnal Yeni Ernawati (2016: 8) yang menyatakan 

terdapat perbedaan rerata hasil belajar kelas model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan kelas model pembelajaran Group Investigation (GI). 

2. Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar Kelas Model Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan Group Investigation (GI) 

Pada pelaksanaan pembelajaran model problem based learning siswa 

dituntut lebih aktif mencari informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hal 

ini menyebabkan siswa lebih banyak mendapatkan pengetahuan dan 

bereksperimen dengan cara mencari pengetahuan di sekitarnya. Peningkatan hasil 

belajar siswa karena model pembelajaran ini dapat terlihat dari nilai gain yang 

bernilai positif yaitu 0,51 yang berarti model pembelajaran problem based 
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learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa karena keaktifan dan 

kemandirian siswa meningkat. Hal ini sesuai dengan pandangan Fathurrohman 

(2015: 112) bahwa model problem based learning memberikan kesempatan siswa 

berkembang karena menghadapi masalah nyata yang tidak terstruktur dan bersifat 

terbuka, yang juga berarti membangun pengetahuan mereka. 

Adapun pembelajaran group investigation juga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa karena dalam penerapannya siswa dituntut bekerja sama dalam 

kelompok yang heterogen. Penerapan pembelajaran model group investigation  ini 

menyebabkan siswa yang kurang aktif dan memiliki hasil belajar rendah 

berinteraksi dengan siswa yang lebih aktif dan memiliki hasil belajar yang lebih 

baik. Hal ini berarti siswa secara aktif mencari informasi dan pengetahuan 

bersama yang berarti setiap pengetahuan dan informasi pembelajaran akan 

melewati siswa. Pada penelitian ini model group investigation terbukti efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang dibuktikan dengan hasil nilai gain 

0,717. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (2005: 215) yang menjelaskan 

bahwa di dalam model group investigation siswa menjadi lebih aktif dan mandiri 

dalam berpikir kritis karena siswa bekerja memilih dan mengidentifikasi topik, 

merencanakan tugas, menginvestigasi, melaporkan hasil dan mengevaluasi proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan guru. 

 Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji t pada gain, diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar pada kelas 

eksperimen GI dan kelas kontrol PBL. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian 

uji t gain dengan nilai t hitung 2,862; df30, signifikansi (sig 2-tailed) 0,006. Karena 
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nilai t hitung > t tabel (2,862 > 2,042) dan nilai signifikansi 0,006 < 0,05 maka dapat 

dinyatakan kedua kelas memiliki perbedaan peningkatan hasil belajar yang 

signifikan pada kompetensi menganalisis sifat elemen pasif pada rangkaian listrik 

arus searah dan peralihan.  

Hasil gain kompetensi siswa baik kelas GI maupun kelas PBL dapat 

dilihat dalam diagram berikut. 

 

 
Gambar 11. Hasil Gain Kelas GI-PBL 

 

Nilai rerata gain dari masing-masing kelas yaitu kelas GI 0,717 masuk 

dalam kategori tinggi dan kelas PBL 0,512 masuk dalam kategori sedang, 

sehingga kelas yang menggunakan model GI mempunyai peningkatan hasil 

belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelas yang menggunakan metode PBL. 

Kesimpulan ini sesuai dengan jurnal Yeni Ernawati (2016: 8) yang menyatakan 

rerata hasil belajar kelas model pembelajaran Group Investigation (GI) lebih 

tinggi dari kelas model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Dengan 
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demikian dapat diasumsikan model GI lebih sesuai untuk kompetensi dasar 

analisis sifat elemen pasif mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika pada kelas X 

TITL di SMK N 1 Pleret. 
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