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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perbedaan hasil belajar kimia 
siswa dengan menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share dengan Group Investigation menggunakan media kartu kata. Populasi 
dalam penelitian ini seluruh siswa kelas X IPA SMA Negeri 15 Medan. Sampel 
penelitian kelas eksperimen I berjumlah 32 siswa dan kelas eksperimen II 
berjumlah 32 siswa. Kelas eksperimen I yang dibelajarkan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share menggunakan media kartu kata, 
sedangkan kelas eksperimen II yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation menggunakan media kartu kata. Instrumen  
tes yang digunakan adalah pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri 
dari 20 soal. Data yang diperoleh, rata-rata nilai pretes kelas eksperimen I sebesar 
31,093 dan rata-rata nilai postes sebesar 82,656. Rata-rata nilai pretes kelas 
eksperimen II adalah 33,593 dan rata-rata nilai postes adalah 77,343. Rata-rata 
gain kelas eksperimen I adalah 0,739 dan rata-rata gain kelas eksperimen II adalah 
0,656.  Hasil perhitungan uji hipotesis, diperoleh thitung = 3,192 dan ttabel pada dk = 
62 taraf  nyata = 0,025 adalah 1,999. Diperoleh thitung > ttabel (3,192 > 1,999), maka 
Ha diterima berarti ada perbedaan hasil belajar dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share dengan Group Investigation menggunakan media 
kartu kata. Analisis data hasil belajar diperoleh persen peningkatan hasil belajar 
kelas eksperimen I sebesar 73,9% dan kelas eksperimen II sebesar 65,6%. Maka 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 15 Medan dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa kelas X SMA yang 
dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
menggunakan media kartu kata dan yang dibelajarkan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation menggunakan media kartu kata 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 


