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ABSTRAK 

 

 

Penerapan Metode Pembelajaran Pair Check Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 

Oleh:  

Linda Yani 

NIM. E1E213107 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 

2017/2018. Masalah penelitian ini, adalah bagaimanakah penerapan metode 

pembelajaran Pair Check dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018. Tujuan penelitian ini, adalah 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 5 Kediri Selatan Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat 

tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah tes dan observasi. 

Faktor yang diteliti, adalah faktor siswa dan guru. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar pada setiap siklus. Aktivitas 

mengajar guru berkategori sangat baik dan aktivitas belajar siswa berkategori 

sangat aktif. Pada akhir siklus hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, 

yaitu dari siklus I dengan nilai rata-rata kelas 75,8 meningkat pada siklus II 

menjadi 85 dengan ketuntasan klasikal 79,3% menjadi 86,2%. Kesimpulan dari 

penelitian ini,  adalah penerapan metode Pair Check dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Kata-kata kunci: Pair Check, Hasil Belajar, IPA 
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ABSTRACT 

 

 

The Application Of The Method Of Pair Check Learning To Improve The 

Learning Outcomes Of Natural Science Students Grade V SDN 5 Kediri South In 

Academic Year 2017/2018 

 

By: 

 

Linda Yani 

NIM. E1E213107  

 

This research is based on the low learning outcomes of students in science 

subjects of grade 5 SDN 5 Kediri Selatan Lesson Year 2017/2018. The problem of 

this research, is how the application of Pair Check method can improve the 

learning outcomes of science students of grade 5 SDN 5 Kediri Selatan Lesson 

Year 2017/2018. The purpose of this study, is to improve the learning outcomes 

of science students of grade 5 SDN 5 Kediri Selatan Lesson Year 2017/2018. This 

study is a classroom action research. This study consists of two cycles, each cycle 

consists of four stages, namely: planning, implementation, observation and 

reflection. Data collection techniques used in this study, are tests and 

observations. Factors studied, is the factor of students and teachers. The results 

showed that there was an improvement in process quality and learning outcomes 

in each cycle. Teachers teaching activities are categorized very well and student 

learning activities are categorized very active. At the end of the cycle of student 

learning outcomes also experienced an increase, ie from cycle I with grade 

average grade 75,8 increased in cycle II to 85 with 79,3% classical completeness 

to 86,2%. The conclusion of this research, is the application of Pair Check method 

can improve the learning outcomes of science students of grade 5 SDN 5 Kediri 

Selatan Lesson Year 2017/2018. 

 

Keywords: Pair Check, Learning Results, Natural Science 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dalam menjamin keberlangsungan pembangunan 

bangsa. Jika pendidikan merupakan salah satu instrument utama 

pengembangan SDM, tenaga pendidik dalam hal ini guru sebagai salah satu 

unsur yang berperan penting di dalamnya, memiliki tanggung jawab untuk 

mengembangkan tugas dan mengatasi segala permasalahan yang muncul. 

Guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 

proses pembelajaran di dalam kelas sebagai unsur dari suatu keberhasilan 

pendidikan. Tentu saja keberhasilan pembelajaran di dalam kelas tergantung 

pada kepiawaian guru menggunakan metode, teknik dan strategi 

pembelajaran (Susanto, 2016). Akan tetapi pada kenyataannnya masih ada 

kekeliruan yang dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang terjadi selama ini kurang mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir peserta didik termasuk salah satunya dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Guru belum sepenuhnya  

menciptakan aktivitas belajar yang menarik dan menyenangkan, sehingga 

peserta didik menjadi kurang termotivasi dalam belajar dan  hasil belajarnya 

menjadi kurang maksimal, seperti yang tejadi di SDN 5 Kediri Selatan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa hasil 

belajar IPA siswa kelas V masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang menariknya proses 

pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih 

monoton. Guru terlihat lebih aktif dan dominan dalam proses pembelajaran, 

sedangkan siswa terlihat kurang aktif, sehingga kegiatan pembelajaran 

seakan hanya diarahkan pada pengembangan aspek kognitif dan 

mengabaikan aspek afektif dan psikomotor.  

Berdasarkan uraian di atas perlu diadakan sebuah tindakan agar 

nantinya hasil belajar siswa dapat meningkat. Guru perlu untuk memberikan 

suatu metode yang tepat dalam pembelajaran IPA. Guru harus mampu 

menciptakan aktivitas belajar yang menarik dan menyenangkan,  tidak 

hanya mengembangkan aspek kognitif saja tetapi juga dapat 

mengembangkan aspek apektif dan psikomotorik. Salah satu alternatif 

metode pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran IPA, adalah metode 

pembelajaran Pair Check. 

Metode pembelajaran Pair Check merupakan metode pembelajaran 

yang dapat melibatkan semua siswa menjadi aktif pada proses pembelajaran 

yang menyenangkan. Metode ini melatih kemandirian dan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan persoalan, tanggung jawab sosial siswa, kerja 

sama, dan kemampuan memberi penilaian (Huda, 2014).  
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Adapun langkah-langkah metode pembelajaran Pair Check,  adalah 

sebagai berikut: 

1) Guru menjelaskan materi dan konsep pembelajaran 

2) Siswa dibagi ke dalam beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. 

Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing-masing satu peran yang berbeda: pelatih dan partner.  

3) Guru membagikan soal kepadan partner  

4) Partner menjawab soal, dan si pelatih mengecek jawabnnya. Partner 

yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu kupon 

dari pelatih.  

5) Pelatih dan partner saling bertukar peran. Pelatih menjadi partner dan 

partner menjadi pelatih.  

6) Guru membagikan soal kepada partner.  

7) Partner menjawab soal, dan si pelatih mengecek jawabannya. Partner 

yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu kupon 

dari pelatih.  

8) Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban satu 

sama lain.  

9) Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari berbagai 

soal.  

10) Setiap tim mengecek jawabannya.  

11) Tim yang paling banyak mendapatkan kupon diberi hadiah atau reward 

oleh guru (Huda, 2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan 

menerapkan metode pembelajaran Pair Check.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan di kelas V SDN 5 Kediri Selatan 

Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan subyek penelitian, yaitu semua siswa 

kelas V SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018, yang berjumlah 

29 siswa, yaitu terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai buruh tani. 

Dalam penelitian ini yang bertugas sebagai guru, adalah peneliti 

sendiri, dan yang menjadi observer atau pengamat, adalah Ibu Sumakyah 

guru kelas V SDN 5 Kediri Selatan yang akan menilai aktivitas guru dan 

Novianti Iswari yang akan menilai aktivitas siswa.  

Faktor yang diteliti, yaitu faktor guru dan faktor siswa. Faktor yang 

diteliti terhadap guru, yaitu melihat aktivitas guru saat melaksanakan 

metode pembelajaran Pair Check dalam meningkatkan hasil belajar IPA 
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siswa kelas V SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018. Sedangkan 

faktor siswa yang diteliti terhadap siswa, yaitu dengan melihat peningkatan 

hasil belajar IPA setelah melakukan evaluasi pembelajaran siswa kelas V 

SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan penerapan 

metode pembelajaran Pair Check. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu metode pembelajaran 

Pair Check dan hasil belajar. Definisi operasional metode pembelajaran 

Pair Check adalah metode yang diterapkan pada siswa kelas V SDN 5 

Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 dalam mata pelajaran IPA. 

Sedangkah definisi operasional hasil belajar adalah perubahan pencapaian 

nilai dalam bentuk angka yang diperoleh siswa kelas V SDN 5 Kediri 

Selatan dalam mata pelajaran IPA sebagai hasil penerapan metode Pair 

Check. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus 

I dan II. Setiap siklus penelitian ini, terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah tes dan observasi. Adapun tes yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data ini, yaitu tes hasil belajar yang berupa multiple choice 

item untuk mengukur hasil belajar siswa. Lembar observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini, adalah lembar observasi berupa aktivitas belajar siswa 

dan aktivitas mengajar guru selama proses pembelajaran dengan 

pelaksanaan metode pembelajaran Pair Check. 

Indikator keberhasilan merupakan pedoman dalam menentukan 

kebenaran hipotesis dan penarikan kesimpulan terhadap suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu hasil belajar 

siswa, aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran, dan aktivitas 

mengajar guru selama pembelajaran berlangsung.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Siklus I 

dilaksanakan 2 kali pertemuan pada tanggal  1 dan 3 Agustus tahun 2017, 

siklus II pada tanggal 8 dan 10 Agustus tahun 2017. Lokasi penelitian 

tindakan kelas ini, adalah di SDN 5 Kediri Selatan pada semester I Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Adapaun tahap-tahap pada saat penelitian ini baik 

pada siklus I dan siklus II, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. 
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Hasil Penelitian  

Siklus I 

Pada suklus I penerapan metode pembelajaran Pair Check baik pada 

pertemuan pertama dan kedua sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih 

ada kekurangan-kekurangan yang tentunya akan diperbaiki pada siklus II. 

Keberhasilan belajar siswa pada siklus I hanya mencapai 79,3%. 

Keberhasilan belajar belum mencapai standar indikator kinerja sebesar 85%. 

Oleh sebab itu, dilakukan perbaikan pada siklus II. 

 

Siklus II 

Tahap pelaksanaan pada siklus II sama dengan tahap pelaksanaan 

siklus sebelumnya. Pada pelaksanaan siklus II dilakukan perbaikan atas 

kekurangan yang ada pada siklus sebelumnya.. Adapun tindakan perbaikan 

yang dilakukan pada siklus II, antara lain: 

1. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya 

ataupun dengan kehidupan sehari-hari siswa sebagai penanaman konsep 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran setiap kali pertemuan agar 

siswa mengetahui apa yang harus dimengerti dan dipahami 

3. Guru menugaskan setiap pasangan kembali ke tim awal dan 

mencocokkan jawaban satu sama lain 

4. Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari berbagai 

soal 

5. Guru menugaskan setiap tim mengecek jawabannya 

6. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menarik kesimpulan 

Adapaun keberhasilan belajar siswa pada siklus II yaitu sebesar 

86,2%,  sehingga tidak perlu dilakukan tindakan lanjut ke siklus berikutnya. 

 

Pembahasan 

Setelah diterapkannya metode pembelajaran Pair Check pada mata 

pelajaran IPA kelas V SDN 5 Kediri Selatan dapat dikatakan berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa, baik dalam proses maupun hasil. Hal ini 

dapat dilihat dari ringkasan hasil penelitian dari siklus I dan siklus II yang 

memuat skor aktivitas siswa, aktivitas guru, hasil belajar, dan persentase 

ketuntasan belajar yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 5.1:  Tabel Hasil Observasi Aktivitas Siswa, Aktivitas Guru dan 

Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II dalam Metode 

Pembelajaran Pair Check. 

 

Siklus Aktivitas mengajar 

guru  

Aktivitas belajar 

siswa 

Hasil 

belajar 

Persentase 

ketuntasan 

belajar Skor Kriteria Skor Kriteria Nilai rata-rata 

kelas 

I 16 Baik 58 Aktif 75,8 79,3% 

II 21 Sangat 

baik 

82 Sangat 

aktif 

85 86,2% 

 

Pada siklus I aktivitas mengajar guru terlaksana dengan baik, terlihat 

dari skor aktivitas yang diperoleh guru sebesar 16 dengan kriteria baik. 

Sedangkan skor aktivitas belajar siswa, adalah 58 dengan kriteria aktif. 

Hasil penelitian pada siklus I sebagian siswa masih belum menguasai materi 

yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi 

siklus I, dimana masih banyak siswa yang salah dalam mengerjakan soal 

evaluasi. Hal ini menyebabkan rendahnya persentase ketuntasan belajar 

siswa pada siklus I, yaitu 79,3%. 

Pada hasil observasi siklus I terdapat beberapa kekurangan, yaitu 

guru guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 

guru tidak mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya, 

guru tidak menugaskan setiap pasangan kembali ke tim awal dan 

mencocokkan jawaban satu sama lain, guru tidak membimbing dan 

memberikan arahan atas jawaban dari berbagai soal, guru tidak menugaskan 

setiap tim mengecek jawabannya, guru tidak melakukan tanya jawab dengan 

siswa dalam menarik kesimpulan.  

Pada siklus II guru melakukan perbaikan-perbaikan terhadap 

kekurangan yang terdapat pada proses pembelajaran siklus I, yaitu guru 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya, guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran setiap kali pertemuan, sehingga siswa 

mengetahui apa yang harus dipahami,  menugaskan setiap pasangan kembali 

ke tim awal dan mencocokkan jawaban satu sama lain, membimbing dan 

memberikan arahan atas jawaban dari berbagai soal, menugaskan setiap tim 

mengecek jawabannya, guru juga melakukan tanya jawab dengan siswa 

dalam menarik kesimpulan untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari. 

Walaupun pada siklus I aktivitas guru dan siswa sudah mencapai 

indikator keberhasilan, tetapi proses pembelajaran pada siklus II aktivitas 
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guru dan siswa mengalami peningkatan. Aktivitas mengajar guru dari skor 

16 menjadi 21 dengan kategori sangat baik, begitu juga dengan aktivitas 

siswa dari skor 58 menjadi 82 dengan kategori sangat aktif. Hasil belajar 

siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 75,8 

menjadi 85 dan persentase ketuntasan belajar dari 79,3% menjadi 86,2%. 

Hal ini berarti bahwa indikator keberhasilan penelitian telah tercapai.  

Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan penggunaan metode 

pembelajaran Pair Check dalam pembelajaran Penyesuaian Makhluk Hidup 

dengan Lingkungannya dilakukan secara optimal, menjadikan siswa lebih 

aktif dan lebih memahami materi yang diajarkan. Metode pembelajaran Pair 

Check, adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan semua siswa 

aktif dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik dan meningkat.  

Penelitian ini didukung dengan pendapat beberapa ahli diantaranya: 

1) Menurut Sanjaya (dalam Budiyanto, 2016), metode pembelajaran Pair 

Check, adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang berpasangan 

(kelompok sebangku) yang bertujuan untuk mendalami atau melatih materi 

yang telah dipelajarinya, 2) Menurut Huda (2014), metode pembelajaran 

Pair Check merupakan metode pembelajaran berkelompok antar dua orang 

atau berpasangan. Metode ini menerapkan pembelajaran kooperatif yang 

menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

persoalan, 3) Menurut Nawawi (dalam Susanto, 2016) hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari 

hasil tes mengenai sejumlah materi tertentu. Adapun hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai peserta didik dalam 

pembelajaran IPA baik dalam proses maupun hasil. 

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan 

bahwa penggunaan metode pembelajaran Pair Check dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian 

dapat disimpulkan, bahwa dengan penerapan metode pembelajar Pair 

Check yang dilakukan secara optimal pada mata pelajaran IPA kelas 5 

SDN 5 Kediri Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018: 

1. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari siklus I dengan nilai 

rata-rata kelas 75,8 meningkat pada siklus II menjadi 85, dengan 
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persentasi ketuntasan belajar siswa dari siklus I, adalah 79,3%, 

meningkat pada  siklus II, yaitu 86,2%  

2. Dapat meningkatkan aktivitas siswa dari siklus I dengan skor 58 

kategori aktif, meningkat pada siklus II dengan skor 82 kategori 

sangat aktif 

3. Dapat meningkatkan aktivitas guru dari siklus I dengan skor 16 

kategori baik, meningkat pada siklus II dengan skor 21 kategori 

sangat baik  

 

B. Saran  

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode pembelajaran Pair Check dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, maka diharapkan kepada siswa agar lebih aktif 

lagi dan termotivasi untuk memahami materi pembelajaran IPA 

secara mandiri maupun kerjasama kelompok. 

2. Disarankan kepada semua guru untuk menerapkan metode 

pembelajaran ini secara maksimal, hendaknya guru lebih aktif dan 

kreatif dalam mencari bahan ajar yang relevan bagi siswa, serta 

diharapkan kepada semua guru untuk memberikan pelajaran 

tambahan bagi siswa yang belum mencapai target. 

3. Diharapkan kepada kepala sekolah, hendaknya mengontrol 

kegiatan belajar mengajar dan mempersiapkan sarana media yang 

dapat menunjang proses belajar mengajar di kelas. 
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