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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

untuk menerapkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif dalam proses 

pembelajaran. Penerapan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan 

siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat 

meraih prestasi belajar yang optimal. Profesi guru adalah profesi yang penuh 

dengan aktivitas ilmiah karenanya guru dituntut dapat mewujudkan suasana 

belajar yang demokratif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran di sekolah 

(Ramelan,2008). 

Salah satu penyebab rendahnya prestasi hasil belajar matematika 

karena adanya materi-materi yang relatif rumit yang tidak dipahami oleh 

siswa. Kesulitan dalam pembelajaran matematika tidak terjadi pada semua 

materi pelajaran (Muawanah,2015). Pengajaran matematika umumnya 

didominasi oleh pengenalan rumus-rumus dan materi.  

Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan ibu Nelcy 

Magdalena sebagai salah seorang guru bidang studi matematika kelas VIII 

SMPN 3 Lingsar, diperoleh beberapa permasalahan pembelajaran metematika 
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seperti perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran masih kurang 

karena pada saat proses pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa lebih 

memfokuskan pada hal-hal yang tidak relevan dengan kegiatan yang sedang 

dilakukan seperti berbicara dengan temannya, keluar masuk ruangan dan 

mondar-mandir mengganggu temannya yang lain. Siswa malu dan takut untuk 

bertanya karena takut untuk ditertawakan oleh temannya yang lain. Dan tidak 

jarang yang mendominasi bertanya ataupun menjawab pertanyaan serta 

mengerjakan soal didepan kelas adalah siswa yang sama. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran masih 

sangat rendah, walaupun ada sebagian kecil yang aktif dalam menanggapi apa 

yang disampaikan guru. 

Selain itu, proses pembelajaran juga masih berpusat pada guru dimana 

terlihat pada saat proses pembelajaran berlangsung dikelas, dimana metode 

yang digunakan yakni metode ekspositori. Pembelajaran seperti ini tentunya 

mempunyai dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Dalam metode 

ekspositori penyajian teori dan pembahasan soal lebih didominasi oleh guru 

sehingga aktivitas siswa didalam kelas hanya mendengarkan dan menerima 

begitu saja suatu konsep atau rumus yang diberikan oleh guru. Akibatnya 

siswa tidak mempunyai kesempatan untuk lebih memahami konsep yang 

diberikan guru. 
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Permasalahan-permasalahan tersebut di atas pada akhirnya bermuara 

pada rendahnya prestasi belajar matematika siswa. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 1.1 Hasil ulangan semester ganjil siswa kelas VIII tahun ajaran 

2015/2016 SMPN 3 Lingsar 

No Kelas Banyak Siswa Nilai Rata-Rata Ketuntasan 

Klasikal 

1 VIII B 37 59,03 16,22 % 

2 VIII C 37 72,03 45,95 % 

3 VIII D 37 65,08 16,22 % 

4 VIII E 37 58,65 10,81 % 

(Sumber data: daftar nilai dari guru matematika SMPN 3 Lingsar) 

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa hasil belajar matematika siswa kelas 

VIII SMP Negeri 3 Lingsar masih tergolong rendah, dimana setiap kelas 

mencapai ketuntasan klasikal yang kurang dari 75% yang berarti hanya 

sebagian kecil siswa yang tuntas untuk setiap kelas. Salah satu kelas yang 

memiliki nilai paling rendah yakni kelas  VIII-E  dengan nilai rata-rata 58,65 

dan ketuntasan klasikal 10,81 % sehingga dengan begitu peneliti ingin 

meneliti kelas VIII-E.  

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi diatas seperti siswa 

mendominasi bertanya ataupun menjawab pertanyaan serta mengerjakan soal 

didepan kelas adalah siswa yang sama. Oleh karena itu, diperlukan peran serta 

guru mengembangkan keterampilan sosial dalam kegiatan belajar untuk 
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mengawasi siswa yang mendominasi kegiatan pembelajaran, serta siswa yang 

malu dan takut untuk bertanya, melalui penyusunan tugas yang saling 

bergantung satu sama lain akan meredam semangat siswa yang ingin bekerja 

sendiri. Maka model pembelajaran yang memiliki karakteristik seperti 

dipaparkan diatas adalah model pembelajaran kooperatif. Salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa serta mengoptimalkan pembagian kerja dalam kelompoknya adalah 

Pair Checks (Pasangan Mengecek), karena dengan Pair Checks (Pasangan 

Mengecek) siswa tidak hanya bekerja dalam kelompok tetapi juga saling 

berbagi tugas dan pengetahuan. Selaras dengan pendapat Muawanah (2015) 

Salah satu tipe model pembelajatan kooperatif yaitu Pair Checks merupakan 

model pembelajaran yang menerapkan kemandirian dan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan persoalan. Penerapan model pembelajaran Pair Checks 

ini tidak terbatas  pada materi pokok tertentu tetapi mencakup semua materi 

pelajaran matematika termaksud materi pokok kubus dan balok. Model Pair 

Checks ini dilaksanakan dengan tujuan agar siswa lebih aktif dan tidak ada 

peserta didik yang memonopoli dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan 

perkembangan mental dan keaktifan setiap peserta didik. Dengan demikian 

diharapkan dapat membantu kesulitan peserta didik dalam mempelajari materi 

kubus dan balok, serta mampu mendorong setiap peserta didik dalam 

mengajukan, menerima dan berbagi gagasan dengan orang lain. Sehingga 



 
 

5 
 

siswa mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dan berdampak pada 

meningkatnya prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tindakan kelas yang berjudul “penerapan model kooperatif tipe pair 

checks (pasangan mengecek) pada pembelajaran materi kubus dan balok 

dalam upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa  VIII-E SMP 

negeri 3 Lingsar tahun ajaran 2015/2016”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan  aktivitas dan prestasi belajar 

siswa kelas VIII-E SMP Negeri 3 Lingsar dengan diterapkan model kooperatif 

tipe pair checks (pasangan mengecek) pada pembelajaran materi kubus dan 

balok tahun ajaran 2015/2016?”.  

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, agar hasil yang dicapai terarah maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kegiatan atau tingkah laku siswa selama pembelajaran dengan 

menggunakan model Pair Checks (Pasangan Mengecek). 

2. Prestasi belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai tes 

belajar yang berupa tes evaluasi pada tiap siklus pembelajaran. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII-E SMP Negeri 3 Lingsar 

pada pembelajaran materi kubus dan balok dengan diterapkan model 

kooperatif tipe pair checks (Pasangan Mengecek). 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII-E SMP Negeri 3 Lingsar 

pada materi kubus dan balok dengan diterapkan model kooperatif tipe pair 

checks (Pasangan Mengecek). 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran pair checks (Pasangan 

Mengecek) siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang menarik. 

Siswa akan lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan siswa akan 

lebih memahami konsep materi yang dipelajari. 

2. Bagi Guru  

Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan 

model pembelajaran, khususnya model pembelajaran pair checks 

(Pasangan Mengecek) dalam kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa. 
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3. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan 

pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan ke depannya. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk terus mengadakan perbaikan dan 

peningkatan keterampilan mengajar dikelas serta sebagai dasar 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

  



 
 

8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi teori 

1. Definisi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses 

belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk, seperti dalam 

bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan dan kemampuan, daya kreasi, daya 

penerimaan, dan lain-lain yang ada atau terjadi pada individu tersebut. 

( Sudjana , 2011) 

Selain itu, Slameto (2010) mengatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diperoleh dari 

pengalaman sendiri dalam suatu interksi. 

Dari pendapat para ahli di atas maka peneliti berpendapat 

bahwa  belajar adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan 
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tingkah laku pada diri individu sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian prestasi belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas belajar. Hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Djamarah ,1994). 

Pengukuran hasil belajar dilakukan dengan evaluasi. 

Evaluasi berarti pengungkapan dan pengukuran hasil belajar. Pada 

dasarnya evaluasi merupakan proses penyusunan deskripsi siswa, 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kebanyakan pelaksanaan 

evaluasi cenderung bersifat kuantitatif, lantaran penggunaan 

simbol angka atau skor untuk menentukan kualitas keseluruhan 

kinerja siswa (Syah, 2003). Menurut Tirtonegoro (2006), prestasi 

belajar juga dapat dilihat dari nilai siswa yang telah diperoleh, 

dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun simbol pada tiap-

tiap periode tertentu, misalnya tiap semester dinyatakan dalam 

buku raport. 

Berdasarkan pendapat tentang prestasi belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai 
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oleh siswa yang meliputi kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam batas 

waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi  Belajar. 

Menurut Syah (2003), mengatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik di sekolah, 

secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) faktor 

internal, (2) faktor eksternal dan (3) faktor pendekatan belajar 

(approach to learning). 

Faktor internal (faktor dari dalam diri peserta didik), yakni 

keadaan/kondisi jasmani atau rohani peserta didik, antara lain: 

1) Faktor fisiologis 

Keadaan fisik yang sehat dan segar serta kuat akan 

menguntungkan dan memberikan hasil belajar yang baik.  

2) Faktor psikologis 

Yang termasuk dalam faktor-faktor psikologis yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah intelegensi, sikap, minat, 

motivasi, dan bakat. 

Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), yakni 

kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Adapun yang termasuk 

faktor-faktor ini antara lain: 



 
 

11 
 

1) Faktor lingkungan sosial, yang terdiri atas lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

2) Faktor lingkungan nonsosial, yang meliputi keadaan dan letak 

gedung sekolah, alat-alat dan sumber belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

 Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni 

jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode 

yang digunakan peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 Sedangkan menurut Slameto (2010), faktor yang 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 

menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang 

belajar, sedangkan faktor ektern adalah faktor yang ada diluar 

individu. Faktor intern terdiri dari faktor jasmaniah, dan faktor 

fsikologis. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari: 

1. Faktor keluarga  

 Faktor keluarga yaitu cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, sarana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 
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2. Faktor sekolah 

 Faktor sekolah yaitu metode mengajar, kurikulum, 

relasi antar siswa dengan guru, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat dan bahan pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat 

 Faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam 

masyarakat, teman bergaul, dan bentuk masyarakat. 

3. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan 

sikap. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tugas guru sebagai fasilitator 

dan mediator dalam pembelajaran. Guru hendaknya mampu 

menciptakan pembelajaran yang dapat mengikut sertakan siswa secara 

aktif baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok (Hamalik, 

2003). 

Semakin tinggi aktivitas belajar siswa maka semakin tinggi 

peluang berhasilnya pembelajaran dan penilaian. Sehingga guru 

dituntut harus mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam melakukan 

aktivitas belajar dan memperoleh pengetahuan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, perlu adanya interaksi antara siswa dengan guru, siswa 
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dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan belajar. Interaksi ini akan 

terjadi dengan baik apabila siswa terlibat aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Untuk itulah diperlukan sebuah pendekatan 

pembelajaran yang dapat meransang aktivitas belajar siswa (Sudjana, 

1989). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aktivitas belajar 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan bakat dan minat siswa dalam belajar, 

dimana aktivitas belajar mempengaruhi prestasi belajar. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

guru adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu model pembelajaran dimana peserta didik 

diorganisasikan untuk bekerja dan belajar dalam kelompok yang 

memiliki aturan-aturan tertentu. Pada pembelajaran kooperatif peserta 

didik dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki 

kemampuan yang berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Tinzmann 

dan Ahern (dalam Jufri : 2010) yakni dalam pembelajaran kooperatif 

peserta didik dikondisikan untuk belajar bersama-sama dalam 

kelompok yang bersifat heterogen dari segi kemampuan akademik, 

etnis, dan jenis kelamin untuk membahas pertanyaan-pertanyaan atau 
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masalah-masalah yang terkait dengan pelajaran yang dihadapkan 

kepadanya. 

Tabel 2.1 Sintaks Umum Pembelajaran Kooperatif 

Fase 

ke 

Indikator Tingkah laku pendidik 

1. Penyampaian tujuan dan 

pemberian motivasi 

pada peserta didik 

Pendidik menyampaikan semua 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai 

pada pembelajaran tersebut dan 

memotivasi peserta didik belajar 

2. Penyajian informasi-

informasi terkait materi 

pelajaran 

Pendidik menyajikan informasi 

kepada peserta didik dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan  

3. Pengorganisasian 

peserta didik ke dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

pendidik menjelaskan kepada 

peserta didik bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien 

4. Pembimbingan 

kelompok peserta didik 

untuk bekerja dan 

belajar 

Pendidik membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas 

5. Penilaian hasil belajar 

(evaluasi) 

Pendidik mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 

6. Pemberian penghargaan Pendidik memberikan 

penghargaan tertentu atas hasil 

belajar individu maupun kelompok 

                  (sumber: Jufri, 2010) 

Pada pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan cara belajar 

siswa menuju belajar lebih baik, sikap tolong-menolong dalam 
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beberapa perilaku sosial. Dengan melaksanakan model pembelajaran 

kooperatif, memungkinkan siswa untuk dapat meraih keberhasilan 

dalam belajar, disamping itu juga bisa melatih siswa untuk memiliki 

keterampilan, baik keterampilan berpikir maupun keterampilan sosial 

(Isjoni, 2014). 

Dalam cooperative learning terdapat beberapa variasi model 

yang dapat diterapkan, yaitu di antaranya: 1) Student Team 

Achievement Division (STAD), 2) jingsaw, 3) Group Investigation 

(GI), 4) Rotating Trio Exchange, dan 5) Group Resume.  

5. Model Pair Checks 

Menurut Herdian (dalam Shoimin, 2014) Pembelajaran Pair 

Checks merupakan salah satu model pembelajaran dimana siswa saling 

berpasangan dan menyelesaikan persoalan yang di berikan. 

Pair Check ini melibatkan enam langkah yang 

direkomendasikan oleh Ibrahim (dalam Tiva, 2013) yaitu: 

1. Bekerja Berpasangan. Tim atau kelompok dibagi dalam pasangan 

pasangan. Satu siswa dalam pasangan itu mengerjakan lembar 

kegiatan atau masalah sementara siswa lain membantu atau 

melatih. 

2. Pelatih Mengecek. Siswa yang menjadi pelatih mengecek 

pekerjaan partnernya. Apabila pelatih dan partnernya itu tidak 
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sependapat terhadap suatu jawaban atau ide, mereka boleh 

meminta petunjuk dari pasangan lain. 

3. Pelatih Memuji. Apabila partnernya setuju, pelatih memberikan 

pujian. 

4. Bertukar Peran. Seluruh partner bertukar peran mengulangi 

langkah 1-3. 

5. Pasangan Mengecek. Seluruh pasangan tim kembali bersama dan 

mencocokkan jawaban. 

6. Penegasan Guru 

Guru menyamakan persepsi siswa terhadap jawaban dari 

pengerjaan lembar kegiatan. 

 

Sintaks pembelajaran Pair Checks adalah: 

1) Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri 

dari 4 orang. Dalam satu kelompok ada dua pasangan, setiap 

pasangan ada patner A dan patner B . 

2) Guru membagikan soal LKS. 

3) Diberikan kesempatan kepada si patner A untuk mengerjakan soal 

nomor 1, sementara patner B mengamati, memberi motivasi, 

membimbing (bila diperlukan) patner A selama mengerjakan soal 

nomor 1. 
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4) Selanjutnya bertukar peran, patner B mengerjakan soal nomor 2, 

dan patner A mengamati, memberi motivasi, membimbing (bila 

diperlukan) patner B selama mengerjakan soal nomor 2. 

5) Setelah dua soal diselesaikan, pasangan tersebut mengecek hasil 

pekerjaan mereka berdua dengan pasangan lain yang satu 

kelompok dengan mereka. 

6) Setiap kelompok yang memperoleh kesepakatan (kesamaan 

pendapat/cara memecahkan masalah/menyelesaiakan soal) 

merayakan keberhasilan mereka, atau guru memberikan 

penghargaan. Guru dapat memberikan bimbingan bila kedua 

pasangan dalam kelompok tidak menemukan kesepakatan. 

7) Langkah nomor 4,5, dan 6 diulang lagi untuk meneyelasaikan soal 

nomor selanjutnya sampai semua soal pada LKS selesai dikerjakan 

setiap kelompok. 

(Shoimin, 2014) 

6. Konsep Kubus dan Balok 

Pada penelitian ini pembelajaran akan difokuskan pada Kubus 

dan Balok.   Rincian materi sebagai berikut: 

a. Kubus 

Kubus adalah bangun ruang yang permukaannya berbentuk 

persegi yang sama dan kongruen. Berikut adalah gambar kubus 

beserta unsur-unsurnya: 
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        Gambar 2.1. Kubus dan unsur-unsurnya 

1) Sifat-sifat kubus ABCD.EFGH 

Kubus           di atas memiliki sifat-sifat yaitu sebagai 

berikut: 

a) Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi yang saling 

kongruen. Sisi (bidang) pada kubus di atas adalah bidang 

                        , dan       

b) Memiliki 12 rusuk yang sama panjang yaitu    ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , 

  ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

c) Rusuk–rusuk yang sejajar diantaranya   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  //   ̅̅ ̅̅  // 

  ̅̅ ̅̅ . 

d) Memiliki 8 titik sudut yaitu titik  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , dan  . 

e) Memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang 

diantaranya   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅̅̅ . 

f) Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan 

berpotongan di satu titik yaitu   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 
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g) Memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang 

yang saling kongruen yaitu     ,     ,     , dan 

    . 

2) Jaring-jaring kubus 

Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang 

jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada dua daerah persegi 

yang berdekatan akan membentuk bangun kubus. Berikut 

salah satu contoh bentuk jaring-jaring kubus: 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.2. Jaring-jaring kubus 

 

3) Luas Permukaan kubus 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh 

daerah sisi kubus. Sebuah kubus memiliki 6 buah sisi yang 

setiap rusuknya sama panjang. Karena panjang setiap rusuk 
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C 
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kubus adalah  , maka luas tiap daerah sisi kubus adalah   . 

Dengan demikian luas permukaan kubus adalah: 

         

dengan   = Luas permukaan kubus 

  = panjang rusuk kubus 

4) Volume kubus 

 Untuk menentukan volume sebuah kubus perhatikan 

gambar dibawah ini. Gambar tersebut menunjukkan sebuah 

kubus dengan panjang rusuk 2 satuan panjang. 

 

 

Gambar 2.3. kubus dengan panjang rusuk 2 satuan 

Jumlah kubus satuan yang bisa mengisi penuh kubus 

dengan panjang rusuk 2 satuan panjang adalah 8 buah kubus 

satuan, sehingga volume kubus di atas adalah 8 satuan volume. 

Volume kubus tersebut = banyaknya kubus satuan pada bagian 

alas   banyaknya tingkat kubus 

satuan 

 = 4   2 
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                   = 2   2   2 

                             =    satuan volum 

Dengan demikian, dengan memperhatikan panjang 

rusuk pada kubus diatas, yaitu 2 satuan panjang, maka volume 

kubus di atas adalah    satuan volume. Oleh karena itu, rumus 

volume kubus ( ) dengan panjang rusuk   adalah sebagai 

berikut.: 

                                                   

                

      

b. Balok 

Balok adalah bangun ruang yang permukaannya berbentuk 

persegi panjang. Berikut adalah gambar balok beserta unsur-

unsurnya. 

 

Gambar 2.4. balok dan unsur-unsurnya 

1) Unsur-unsur balok 

Balok           di atas memiliki unsur-unsur, yaitu: 
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a) Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi panjang yang 

tiap pasangnya kongruen. Sisi (bidang) tersebut adalah 

bidang     ,     ,     ,     ,     , dan 

    .  

b) Memiliki 12 rusuk, dengan kelompok rusuk yang sama 

panjang sebagai berikut: 

1. Rusuk   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅ ̅ 

2. Rusuk   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅̅̅  =   ̅̅ ̅̅ ̅ 

3. Rusuk   ̅̅̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅̅̅̅ 

c) Memiliki 8 titik sudut , yaitu titik  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , dan 

 . 

d) Memiliki 12 diagonal bidang diantaranya   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ̅, 

  ̅̅̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

e) Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan 

berpotongan di satu titik, yaitu diagonal   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅̅ , 

dan   ̅̅ ̅̅ . 

f) Memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi 

panjang. Keenam bidang diagonal tersebut adalah     , 

    ,     ,     ,     , dan     . 

 

 



 
 

23 
 

2) Jaring – jaring balok 

 Jaring-jaring balok adalah sebuah bangun datar yang 

jika dilipat menurut ruas garis pada dua daerah persegi 

panjang yang berdekatan akan membentuk bangun balok. 

Salah satu contoh bentuk jaring-jaring balok yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. jaring-jaring balok 

3) Luas permukaan balok 

 Untuk luas permukaan balok, perhatikan gambar jaring-

jaring balok            di atas. Balok tersebut 

mempunyai tiga pasang sisi yang tiap pasangnya sama dan 

sebangun, yaitu: 

a) Sisi      sama dan sebangun dengan sisi     . 

b) Sisi      sama dan sebangun dengan sisi     . 

c) Sisi      sama dan sebangun dengan sisi     . 

Akibatnya diperoleh 
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1. Luas permukaan      = luas permukaan      = 

      

2. Luas permukaan      = luas permukaan      = 

      

3. Luas permukaan      = luas permukaan      = 

      

Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan 

jumlah luas ketiga pasang sisi yang sama dan sebangun pada 

balok tersebut. Sehingga luas permukaan balok dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

                               

    {                   } 

Dengan   = luas permukaan balok 

  = panjang balok 

  = lebar balok 

  = tinggi balok 

4) Volume balok 

Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah balok 

dengan ukuran panjang 4 satuan panjang, lebar 2 satuan 

panjang, dan tinggi 2 satuan panjang. 
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Gambar 2.6. balok dengan ukuran    = 4 satuan panjang, 

 = 2 satuan panjang, dan   = 2 satuan panjang 

 

Jumlah kubus satuan yang bisa mengisi penuh balok 

dengan ukuran panjang 4 satuan panjang, lebar 2 satuan 

panjang, dan tinggi 2 satuan panjang adalah 16 buah kubus 

satuan, sehingga volume balok di atas adalah 16 satuan 

volume. 

Volume balok tersebut = banyaknya kubus satuan pada 

bagian alas   banyaknya tingkat kubus satuan 

= 8  2 

= 4  2   2satuan volume 

 Dengan demikian, dengan memperhatikan ukuran 

rusuk pada balok diatas, yaitu ukuran panjang 4 satuan 

panjang, ukuran lebar 2 satuan panjang, dan ukuran tinggi 2 

satuan panjang, maka volume balok di atas adalah 16 satuan 

volume atau            satuan volume. Oleh karena itu, 



 
 

26 
 

rumus volume balok ( ) dengan ukuran panjang  , lebar  , 

dan tinggi   adalah sebagai berikut: 

                

(Nuharini dan Wahyuni, 2008). 

 

 

B. Penelitian yang Relevan  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Irawati (2015) yang berjudul 

“Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pairs Check 

(PC), Think Pair Share (TPS), Dan Problem Based Learning (PBL) 

Pada Materi Kubus Dan Balok Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri Se-Kota Surakarta”. Hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini adalah prestasi belajar matematika siswa yang dikenai 

PC lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa yang dikenai 

TPS dan PBL. 

Langkah-langkah Pairs Check yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bekerja berpasangan 

b. Pelatih mengecek 

c. penghargaan 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiva Rahmadayanti (2013) yang 

berjudul “Penerapan Cooperative Learning Tipe Pair Check Dalam 

Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 

Kubung Kabupaten Solok”.  Hasil yang diperoleh pada penelitian ini 

adalah aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat dengan 

diterapkannya Cooperative Learning Tipe Pair Check. 

Langkah-langkah Pairs Check yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bekerja berpasangan  

b. Bertukar peran 

c. Presentasi 

d. Penghargaan 

C. Kerangka berfikir 

Permasalahan pembelajaran matematika yang terjadi di SMPN 3 

Lingsar yakni perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

masih kurang karena siswa lebih sering berbicara dengan temanya, serta 

mondar-mandir mengganggu temannya yang lain. Dan proses 

pembelajaran juga masih berpusat pada guru, hal ini berkaitan dengan 

metode pembelajaran yang digunakan yakni metode ekspositori. 

Oleh sebab itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematikan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan aktivitas dan 
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hasil belajar siswa adalah Pair Checks (Pasangan Mengecek), karena 

dengan Pair Checks (Pasangan Mengecek) siswa bekerja dengan 

pasangannya dan saling mengoreksi satu sama lain. Sehingga siswa yang 

dulunya lebih sering berbicara dengan temanya, mondar-mandir 

mengganggu temannya yang lain pada saat proses pembelajaran bisa di 

atasi dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Pair 

Checks (Pasangan Mengecek). 

Materi pelajaran geometri pada bahasan Kubus dan Balok memiliki 

konsep yang abstrak. Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik yakni 

ketepatan penggunaan model pembelajaran dan alat peraga yang dipilih 

oleh guru. Tujuannya agar siswa dapat berperan aktif antar sesamanya dan 

dapat meningkatkan penguasaan mereka terhadap konsep-konsep yang 

sulit. Hal ini dapat dimungkinkan melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe pair checks (Pasangan Mengecek). Dengan menggunakan model 

kooperatif siswa dapat berperan aktif, karena siswa lebih banyak belajar 

dari satu teman ke teman yang lain diantara sesama siswa daripada belajar 

dari guru. 

Interaksi antar sekelompok siswa melibatkan proses berbagai ide 

dan pendapat serta saling tukar pengalaman. Hal ini dilakukan melalui 

proses saling berargumentasi yang dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dan pemahaman tentang suatu konsep yang sulit. 
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Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran kooperatif tipe pair 

checks (Pasangan Mengecek) pada penerapannya diharapkan akan dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran 

dengan materi kubus dan balok. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah di 

uraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah : ” penerapan model pembelajaran kooperatif tipe pair chekcs 

(Pasangan Mengecek) dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

siswa pada pembelajaran dengan materi kubus dan balok siswa kelas VIII-

E SMP Negeri 3 Lingsar”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (clasroom action 

research). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau disebut juga Classroom 

Action Research (CAR) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2008). 

B. Tempat dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Lingsar. Subjek dari 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII-E semester II tahun ajaran 2015/2016 

yang berjumlah 37 orang. 

C. Faktor yang Diteliti 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan ada beberapa faktor 

yang ingin diselidiki yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor siswa: 

a. Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. 

b. Prestasi belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe pair checks. 
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2. Faktor guru: 

Kegiatan yang dilakukan oleh guru selama proses belajar mengajar apakah 

sesuai skenario pembelajaran yang dibuat. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 2 siklus, 

setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Setiap 

siklus dilaksankan dalam lima tahap kegiatan yaitu perecanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. 

1. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain: 

1) Membuat skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

pair checks. 

2) Membuat lembar observasi untuk mengetahui kegiatan guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

3) Membuat LKS. 

4) Menyusun tes hasil belajar dalam bentuk tes essay untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. 

5) Merencanakan analisis hasil evaluasi dan hasil observasi aktivitas 

siswa. 
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2. Pelaksaan tindakan 

Kegiatan yang dilaksankan pada tahap ini adalah melaksanakan 

skenario pembelajaran yang dilaksanakan. Tahap-tahap pelaksanaan 

tindakan kegiatan ini adalah: 

a. Tahap pendahuluan 

1) Guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi yang 

akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan pemberian motivasi agar 

siswa tertarik pada materi yang disampaikan. 

2) Guru memberikan apersepsi berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

3) Guru membentuk siswa ke dalam kelompok yang sudah 

direncanakan. 

4) Mensosialisasikan kepada siswa tentang model pembelajaran  yang 

digunakan dengan tujuan agar siswa dapat mengenal dan 

memahaminya. 

b. Tahap inti 

1) Guru membagi kelompok menjadi pasangan-pasangan dan setiap 

pasangan dibagikan LKS. Satu siswa diantara pasangan tersebut 

mengerjakan LKS dan yang lainya membantu/menjadi pelatih. 

2) Setelah satu diantara pasangan siswa selesai mengerjakan LKS, 

setiap pasangan diberi kesempatan untuk bertukar peran. 
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3) Guru memantau kerja dari tiap-tiap kelompok dan membimbing 

siswa yang mengalami kesulitan. 

4) Setelah siswa selesai mengerjakan soal dan mencocokan jawaban 

dengan pasangan dalam kelompoknya, LKS dikumpulan untuk 

dinilai. 

5) Memanggil siswa secara acak untuk mempesentasikan jawaban 

kelompoknya didepan kelas, supaya siswa selalu mempersiapkan 

diri sebaik-baiknya. 

c. Tahap akhir 

1) Guru meluruskan pemahaman siswa dengan mengomentari 

jawaban  yang dikerjakan oleh siswa. 

2) Guru dan siswa brsama-sama membuat kesimpulan. 

3. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan proses observasi terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah di buat 

peneliti, dimana dalam tahap ini guru dan siswa di observasi oleh observer 

tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

4. Evaluasi 

Evaluasi hasil belajar siswa dilakukan pada tiap akhir siklus dengan 

memberikan tes hasil belajar berbentuk soal uraian (essay). 
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5. Refleksi 

Hasil yang diperoleh dalam tahap observasi dikumpulkan dan di 

analisa pada tahap ini. Dari hasil evaluasi dan observasi siklus I guru 

mengidentifikasi kekurangan, menganalisis sebab kekurangan dan 

merefleksi diri untuk malakukan persiapan dan perbaikan untuk 

melaksanakan siklus II. 

Adapun pembagian waktu untuk setiap siklus pada materi kubus 

dan balok dapat diliht pada  tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Pembagian waktu untuk setiap siklus pada materi kubus dan 

balok 

 

 

 

 

 

 

  

Siklus Pertemuan Materi Waktu 

I 

1 

Unsur-unsur kubus dan balok 

(sisi, rusuk, titik sudut, diagonal 

sisi, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal) 

2 x 40 menit 

2 Jaring-jaring kubus dan balok 2 x 40 menit 

3 Evaluasi Siklus I 1 x 40 menit 

II 

1 
Luas Permukaan Kubus dan 

balok 
2 x 40 menit 

2 Volume kubus dan balok 2 x 40 menit 

3 Evaluasi Siklus II 1 x 40 menit 

JUMLAH 
10 x 40 

menit 
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E. Pengumpulan Data 

Data yang didapat pada penelitian ini adalah: 

1. Data aktivitas siswa pada saat dilakukannya tindakan diperoleh melakui 

lembar observasi 

2. Data prestsi belajar siswa diperoleh melalui pemberian tes kepada siswa 

yang diberikan setiap akhir siklus 

3. Data tentang kegiatan guru pada saat dilaksanakannya proses belajar 

mengajar diperoleh dari lembar observasi. 

F. Instrumen Penelitian  

Data-data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan dua 

instrumen penelitian, yaitu: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang dirancang bertujuan untuk memperoleh data 

aktivitas belajar siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam 

lembar observasi aktivitas belajar siswa termuat beberapa indikator 

dengan masing-masing deskriptor, yaitu: 

a. Kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

1) Masuk kelas tepat waktu 

2) Menyiapkan perlengkapan pembelajaran 

3) Ketika guru masuk siswa dalam keadaan tertib. 

b. Perhatian siswa di awal kegiatan pembelajaran. 

1) Memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
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2) Memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. 

3) Tidak mengerjakan pekerjaan lain saat pembelajaran 

berlangsung. 

c. Interaksi siswa dengan guru. 

1) Menanyakan hal-hal yang belum jelas. 

2) Berusaha menjawab pertanyaan guru dengan benar. 

3) Meminta bimbingan kepada guru. 

d. Interaksi siswa dengan siswa. 

1) Siswa bertanya pada siswa yang lebih mampu. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan temannya. 

3) Siswa tidak mengganggu temannya ketika belajar. 

e. Aktivitas siswa dalam kelompok. 

1) Adanya pembagian tugas dalam kelompok. 

2) Mengerjakan tugas kelompok dengan seksama. 

3) Saling membantu antar anggota kelompok. 

f. Aktivitas siswa dalam diskusi dengan pasangannya. 

1) Siswa mengamati pekerjaan temannya. 

2) Siswa mengecek jawaban temannya. 

3) Siswa memberikan motivasi, dan membimbing temannya. 

g. Aktivitas siswa saat presentasi 

1) Siswa mencoba mengemukakan pendapat. 

2) Siswa mencoba menanggapi pendapat dari temannya. 
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3) Siswa berusaha untuk mencocokan jawaban yang benar. 

h. Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran. 

1) Menyimpulkan materi yang dibahas.  

2) Menanggapi dan melengkapi kesimpulan yang belum tepat. 

3) Mencatat tugas rumah yang diberikan. 

 

Sedangkan dalam lembar observasi aktivitas guru termuat 

beberapa indikator dengan masing-masing deskriptor, yaitu: 

a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

1) Mengecek kehadiran siswa 

2) Mengecek kesiapan siswa 

3) Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran 

b. Pemberian motivasi dan informasi kepada siswa 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran 

2) Menyampaikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 

3) Memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali konsep 

awal siswa 

c. Pemberian materi pembelajaran 

1) Menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 
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2) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai skenario 

pembelajaran 

3) Memberikan LKS sesuai dengan materi yang sedang dibahas 

d. Kemampuan menciptakan suasana kelas yang kondusif 

1) Guru dapat mengendalikan kondisi yang dapat mengganggu 

proses belajar mengajar  

2) Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan 

3) Mengawasi kegiatan pembelajaran 

e. Pendampingan siswa selama proses diskusi berlangsung 

1) Mendatangi setiap kelompok dalam menyelesaikan LKS 

2) Memfasilitasi kelompok yang kesulitan mengerjakan LKS 

3) Menganjurkan siswa untuk memaksimalkan bekerja 

berpasangan dalam kelompok 

f. Membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran 

1) Guru mendatangi setiap siswa 

2) Memantau pekerjaan siswa bersama pasangannya 

3) Membimbing siswa yang mengalami kesulitan 

g. Evaluasi dan pemberian penghargaan kepada siswa 

1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya 

2) Memberikan respon terhadap setiap pendapat siswa 

3) Memberikan penghargaan kepada siswa 
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h. Menutup pelajaran 

1) Memberikan latihan soal 

2) Membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran 

3) Menginformasikan kepada siswa materi berikutnya 

2. Tes Evaluasi Hasil Belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa digunakan instrumen berupa 

tes dalam bentuk essay atau uraian. Hal ini dilaksanakan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang telah diberikan. 

G. Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas ini dianalisa 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Data Prestasi Belajar Siswa 

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa, hasil tes dianalisis secara 

deskriptif, yaitu dengan menentukan nilai rata-rata hasil tes dan 

menentukan ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Analisis untuk 

mengetahui prestasi belajar dirumuskan sebagai berikut : 

a. Rata-rata hasil evaluasi 

Untuk menghitung nilai rata-rata hasil tes tiap siklus dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 ̅   
∑   
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Keterangan : 

 ̅                   

                                             

                

(Sudjana, 2005) 

b. Ketuntasan klasikal 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara klasikal dianalisis 

dengan rumus : 

    
 

 
        

Keterangan : 

                                 

                                         

                             

 

2. Data Aktivitas Siswa dan Guru 

Setelah diperoleh data dari lembar observasi, data aktivitas siswa 

dan guru tersebut kemudian dianalisis. Analisis data dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 
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1) Menentukan rata-rata skor masing-masing indikator aktivitas siswa.  

Setelah diperoleh data dari lembar observasi aktivitas belajar 

siswa selanjutnya menentukan rata-rata skor masing-masing indikator 

aktivitas belajar siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 ̅  
∑  

 
   

Keterangan : 

 ̅                 

∑                                                 

                    

(Nurkancana, 1990) 

2) Menentukan skor aktivitas guru 

Skor aktivitas guru diperoleh dengan menjumlahkan semua 

skor tiap-tiap indikator yang ada pada lembar observasi. Secara 

sistematis skor aktivitas guru dihitung sebagai berikut: 

  ∑   
 
      

Keterangan : 

                      

∑                             
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3) Menentukan skor maksimal ideal (SMI) 

Banyaknya indikator   = 8 

Skor maksimal tiap indikator  = 3 

Skor minimal tiap indikator  = 0 

Jadi skor maksimal semua indikator = 8 x 3 = 24 

Skor minimal semua indikator = 8 x 0 = 0 

4) Menentukan MI (Mean Ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal) 

     
 

 
                                

         
 

 
         

       = 12 

     
 

 
      

   
 

 
     

                                                             

(Nurkancana, 1990) 

5) Menentukan kriteria aktivitas siswa dan guru 

Kriteria untuk menentukan aktivitas belajar siswa diberikan 

pada table berikut ini: 
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Tabel 3.2 Pedoman Kriteria Aktivitas Siswa 

Interval Interval Skor Kriteria 

                    Sangat Aktif 

                                    Aktif 

                                    Cukup Aktif 

                                   Kurang Aktif 

                   Sangat Kurang 

Aktif 

 

Sedangkan untuk kriteria aktivitas mengajar guru diberikan 

pada table berikut : 

Tabel 3.3 Pedoman Kriterian Aktivitas Guru 

Interval Interval Skor Kriteria 

                    Sangat Baik 

                                    Baik 

                                    Cukup 

                                  Kurang Baik 

                   Sangat Kurang 

Baik 
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H. Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah peningkatan skor 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Tindakan dikatakan berhasil jika memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa meningkat apabila minimal berkategori aktif 

2. Prestasi belajar siswa dikatakan meningkat apabila presentase ketuntasan 

belajar klasikal (KKM) minimal mencapai 85%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 21 Januari 2016 sampai 5 Februari 

2016 dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas 

VIII-E SMP Negeri 3 Lingsar pada materi pokok Kubus dan Balok dengan 

menerapkan model pembelajaran Pair Checks (Pasangan Mengecek). Data 

prestasi belajar diperoleh dari tes evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir 

siklus, dan data aktivitas belajar yang diambil melalui observasi aktivitas 

belajar siswa selama pelaksanaan pembelajaran. 

Adapun rincian pelaksanaan penelitian dan hasil dari tiap siklus adalah 

sebagai berikut. 

1. Siklus I 

Adapun beberapa tahapan pada pelaksanaan siklus I antara lain: 

a. Perencanaan  

Pertemuan pertama berlangsung pada tanggal 21 Januari 2016 

dengan alokasi waktu 2 40 menit, materi yang dibahas yakni unsur-

unsur kubus dan balok. 

Pada tahap perencanaan dihasilkan perangkat pembelajaran 

sebagai berikut: 

1) Rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 
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pembelajaran pair checks (lampiran 1) 

2) Lembar Kerja Siswa dan Lembar Latihan Siswa (Lampiran 2) 

3) Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa (Lampiran 3) 

4) Lembar Observasi Aktivitas Guru (Lampiran 4) 

5) Instrumen Evaluasi Siklus 1  

- Kisi-kisi soal evaluasi (Lampiran 11) 

- Soal evaluasi (Lampiran 12) 

- Rubrik penilaian (Lampiran 12) 

6) Daftar Nama Kelompok (Lampiran 30) 

 

Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 22 Januari 2016 

dengan alokasi waktu 2 40 menit, materi yang dibahas yakni jaring-

jaring kubus dan balok. 

Pada tahap perencanaan dihasilkan perangkat pembelajaran 

sebagai berikut: 

1) Rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran pair checks (lampiran 6) 

2) Lembar Kerja Siswa dan Lembar Latihan Siswa (Lampiran 7) 

3) Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa (Lampiran 8) 

4) Lembar Observasi Aktivitas Guru (Lampiran 9) 

5) Instrumen Evaluasi Siklus 1  
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- Kisi-kisi soal evaluasi (Lampiran 11) 

- Soal evaluasi (Lampiran 12) 

- Rubrik penilaian (Lampiran 12) 

 

b. Pelaksanaan tindakan  

Tahap pelaksanaan tindakan untuk pertemuan pertama 

dilakukan pada tanggal 21 Januari 2016 dari pukul 08.50-10.10 WITA 

dan semua siswa hadir yakni sebanyak 36 siswa. Pada tahap ini 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan RPP yang telah disusun dengan 

masing-masing tahapan sebagai berikut: 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

Awal kegiatan pembelajaran sebagian besar siswa sudah 

siap untuk`memulai pembelajaran. Pada saat guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yakni tentang unsur-

unsur kubus dan balok sebagian besar siswa memperhatikan. Guru  

terlihat tidak memberikan apersepsi kepada siswa sehingga siswa 

kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru. 

2. Penyajian Informasi 

Pada pertemuan pertama, guru kurang menggali 

pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dipelajari seperti 

contohnya dalam kehidupan nyata dan memberikan pertanyaan.  
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3. Pengorganisasian Siswa 

Pada tahap ini guru kesusahan untuk mengatur siswa 

terutama pada saat pembagian kelompok. Dikerenakan siswa tidak 

mau dengan anggota kelompok yang sudah ditentukan. Sehingga 

pada tahap ini banyak menghabiskan banyak waktu. Pada saat guru 

menjelaskan tugas dari masing-masing kelompok dan apa yang 

akan dilakukan sebagian siswa memperhatikan. 

4. Pembimbingan Kelompok 

Saat diskusi kelompok semua siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya. Dan guru mendampingi siswa selama proses diskusi 

berlangsung yakni dengan mendatangi setiap kelompok, 

menfasilitasi setiap kelompok yang mengalami kesulitan, dan 

membimbing siswa untuk memaksimalkan bekerja berpasangan.  

5. Mempresentasikan Hasil 

Untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya siswa 

ditunjuk untuk membacakan didepan kelas, dan hanya sebagian 

siswa yang ingin maju untuk mempresentasikan jawaban. Pada 

saat presentasi siswa disuruh untuk mencoba menanggapi pendapat 

dari temannya dan mencocokkan jawaban yang benar. 

6. Pemberian Penghargaan 

Siswa diberikan pujian dan applause bagi yang bisa 

menjawab dengan benar sehingga memotivasi siswa untuk lebih 
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baik lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan dukungan bagi siswa 

yang tidak bisa. 

 

Tahap pelaksanaan tindakan untuk pertemuan kedua dilakukan 

pada tanggal 22 Januari 2016 dari pukul 09.10 – 10.30 WITA dan 

semua siswa hadir yakni sebanyak 36 siswa. Pada tahap ini kegiatan 

yang dilakukan berdasarkan RPP yang telah disusun dengan masing-

masing tahapan sebagai berikut: 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

Awal kegiatan pembelajaran semua siswa sudah siap 

untuk`memulai pembelajaran. Pada saat guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yakni tentang jaring-

jaring kubus dan balok sebagian besar siswa memperhatikan. Pada 

saat kegiatan apersepsi terlihat siswa antusias untuk menjawab 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru. 

2. Penyajian Informasi 

Pertemuan kedua, guru kurang memberikan contohnya 

dalam kehidupan nyata terkait meteri yang dipelajari. Namun, guru 

sudah menyampaikan informasi-informasi dan mengajukan 

pertanyaan kepada siswa terkait materi yang dipelajari  untuk 

menggali pengetahuan awal siswa, dan sebagian siswa berusaha 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. 
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3. Pengorganisasian Siswa 

Pada tahap ini siswa sudah bisa diatur dan sudah berada 

pada kelompoknya masing-masing, dan siswa sudah paham 

dengan tugasnya masing-masing. Sehinnga tidak terlalu 

menghabiskan banyak waktu. 

4. Pembimbingan Kelompok 

Saat diskusi kelompok semua siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya. Dan guru mendampingi siswa selama proses diskusi 

berlangsung yakni dengan mendatangi setiap kelompok, 

menfasilitasi setiap kelompok yang mengalami kesulitan, dan 

membimbing siswa untuk memaksimalkan bekerja berpasangan.  

5. Mempresentasikan Hasil 

Pada saat ditunjuk perwakilan untuk mempresentasikan 

terlihat hampir semua siswa ingin maju untuk mempresentasikan 

sehingga suasana kelas menjadi ribut. 

6. Pemberian Penghargaan 

Siswa diberikan pujian dan applause bagi yang bisa 

menjawab dengan benar sehingga memotivasi siswa untuk lebih 

baik lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan dukungan bagi siswa 

yang tidak bisa. 
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c. Observasi 

1. Analisis Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil lembar observasi  aktivitas belajar siswa pada 

pertemuan pertama diperoleh 17,33 dengan kategori aktif. Dan 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan kedua diperoleh 18,33 dengan 

kategori sangat aktif. Data aktivitas belajar siswa untuk pertemuan 

pertama dan kedua dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Analisis hasil observasi aktivitas belajar siswa pertemuan 

pertama dan kedua. 

No INDIKATOR 
SKOR AKTIVITAS 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 

Kesiapan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

2.00 2.67 

2 
Perhatian siswa di awal 

kegiatan pembelajaran. 
2.33 2.33 

3 Interaksi siswa dengan guru. 2.33 2.00 

4 Interaksi siswa dengan siswa 1.67 2.33 

5 
Aktivitas siswa dalam 

kelompok. 
2.67 2.67 

6 
Aktivitas siswa dalam 

diskusi dengan pasangannya. 
2.67 2.33 

7 
Aktivitas siswa saat 

presentasi 
2.67 2.67 

8 

Partisipasi siswa dalam 

menutup kegiatan 

pembelajaran. 

1.00 1.33 

TOTAL SKOR 17,33 18,33 

KATEGORI AKTIF 
SANGAT 

AKTIF 

  Hasil dan analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3 dan 8 
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat untuk pertemuan pertama bahwa 

indikator kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

diperoleh skor 2 dan perhatian siswa di awal kegiatan pembelajaran, 

Interaksi siswa dengan guru. diperoleh skor 2,33 dan yang berarti lebih 

dari 50% siswa melakukan indikator. Interaksi siswa dengan siswa 

diperoleh skor 1,67 berarti lebih dari 25% yang melakukan indikator. 

Pada indikator aktivitas siswa dalam kelompok, aktivitas siswa dalam 

diskusi dengan pasangannya, dan aktivitas siswa saat presentasi 

diperoleh skor 2,67 berarti lebih dari 75% yang melakukan indikator. 

Pada indikator partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran 

diperoleh skor 1 berarti kurang dari 25% yang melakukan indikator. 

Sehingga diperoleh skor aktivitas belajar siswa pada pertemuan 

pertama yaitu 17,33 dengan kategori aktif. 

Dari tabel 4.1 juga dapat dilihat untuk pertemuan kedua bahwa 

indikator kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

aktivitas siswa dalam kelompok, dan  aktivitas siswa saat presentasi 

diperoleh skor 2,67 berarti lebih dari 75% yang melakukan indikator. 

Pada indikator perhatian siswa di awal kegiatan pembelajaran, 

interaksi siswa dengan siswa, dan aktivitas siswa dalam diskusi 

dengan pasangannya diperoleh skor 2,33 berarti lebih dari 50% yang 

melakukan indikator. Dan indikator partisipasi siswa dalam menutup 
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kegiatan pembelajaran diperoleh skor 1,33 berarti lebih dari 25% yang 

melakukan indikator. Sehingga diperoleh skor aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan pertama yaitu 18,33 dengan kategori sangat aktif. 

2. Analisis Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas guru pada 

pertemuan pertama diperoleh 19 dengan kategori sangat baik. Dan 

aktivitas guru pada pertemuan kedua diperoleh 20 dengan kategori 

sangat baik. Data aktivitas guru untuk pertemuan pertama  dan 

pertemuan kedua dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Analisis hasil observasi aktivitas guru pertemuan pertama 

dan kedua. 

No INDIKATOR 
SKOR AKTIVITAS 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 
Persiapan penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran. 
3 3 

2 
Pemberian motivasi dan 

informasi kepada siswa. 
1 1 

3 
Pemberian materi 

pembelajaran. 
3 3 

4 

Kemampuan menciptakan 

suasana kelas yang 

kondusif. 

1 3 

5 
Pendampingan siswa selama 

proses diskusi berlangsung. 
3 3 

6 
Membimbing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 
3 3 

7 
Evaluasi dan pemberian 

penghargaan kepada siswa. 
2 2 

8 Menutup pelajaran. 3 2 

TOTAL SKOR 19 20 
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KATEGORI 
SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 
                       Hasil dan analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 dan 9 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat untuk pertemuan pertama bahwa 

indikator persiapan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, 

pemberian materi pembelajaran, pendampingan siswa selama proses 

diskusi berlangsung, membimbing siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, dan menutup pelajaran diperoleh skor 3 yang berarti 

semua indikator sudah dilakukan. Pada indikator pemberian motivasi 

dan informasi kepada siswa, kemampuan menciptakan suasana kelas 

yang kondusif diperoleh skor 1 dan evaluasi dan pemberian 

penghargaan kepada siswa diperoleh skor 2 yang berarti belum semua 

indikator dilakukan. Sehingga diperoleh skor aktivitas guru pada 

pertemuan pertama yaitu 19 dengan kategori sangat baik. 

Dari tabel 4.2 juga dapat dilihat untuk pertemuan kedua bahwa 

indikator persiapan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, 

pemberian materi pembelajaran, kemampuan menciptakan suasana 

kelas yang kondusif, pendampingan siswa selama proses diskusi 

berlangsung, membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran 

diperoleh skor 3 yang berarti semua indikator sudah dilakukan. Pada 

indikator pemberian motivasi dan informasi kepada siswa diperoleh 

skor 1, evaluasi dan pemberian penghargaan kepada siswa dan 
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menutup pelajaran diperoleh skor 2 yang berarti belum semua 

indikator dilakukan. Sehingga diperoleh skor aktivitas guru pada 

pertemuan pertama yaitu 20 dengan kategori sangat baik. 

d. Evaluasi  

Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada tanggal 28 Januari 2016 

selama 1   40 menit. Soal tes evaluasi berupa tes essay yang 

berjumlah 4 soal yang terdiri dari materi unsur-unsur kubus dan balok 

serta jaring-jaring kubus dan balok. Data hasil evaluasi siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Data hasil belajar siswa siklus I 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah siswa seluruhnya 36 

2 Jumlah siswa yang ikut evaluasi 34 

3 Jumlah siswa yang tuntas 28 

4 Jumlah siswa yang tidak tuntas 6 

5 Nilai tertinggi 91,8 

6 Nilai terendah 48,15 

7 Nilai rata-rata 79,45 

8 Presentase ketuntasan klasikal 82,35% 
Hasil dan analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13 

Dilihat dari analisis hasil evaluasi terlihat bahwa dari 34 siswa 

yang mengikuti tes evaluasi, terdapat 6 siswa yang tidak mencapai 

KKM. Sedangkan untuk presentase ketuntasan klasikal kelas diperoleh 

82.35% dengan nilai rata-rata 79,45. Artinya pada siklus ini hasil 
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belajar siswa dikatakan belum memenuhi indikator keberhasilan yakni 

prestasi belajar siswa dikatakan meningkat apabila presentase 

ketuntasan belajar klasikal (KKM) minimal mencapai 85%. 

e. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui apakah proses 

pembelajaran siklus satu berhasil atau belum berhasil dengan 

penggunaan model kooperatif tipe pair checks (Pasangan Mengecek). 

Pada pelaksanaan siklus I terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. 

Kekurangan tersebut antara lain: 

1. Guru kurang memberikan motivasi kepada siswa 

2. Guru kurang menciptakan suasana kelas yang kondusif serta 

pengalokasian waktu yang masih kurang  

3. Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran seperti 

menyimpulkan materi yang dibahas 

Beberapa kekurangan diatas seperti guru kurang 

menciptakan suasana kelas yang kondusif disebabkan pada saat 

awal pembagian kelompok siswa tidak ingin dipasangkan dengan 

anggota kelompok yang sudah ditentukan sehingga membuat 

suasana kelas menjadi kurang kondusif, oleh karena pembagian 

kelompok yang terlalu lama sehingga menghabiskan banyak waktu 

dan lupa untuk memberikan motivasi, dan pada akhir kegiatan 
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pembelajaran yang seharusnya di harapkan partisipasi siswa dalam 

menutup kegiatan pembelajaran seperti menyimpulkan materi yang 

dibahas tidak terlaksana dengan baik karena pergantian waktu. 

Kekurangan tersebut diperbaiki pada siklus II, adapun 

perbaikan yang perlu dilakukan antara lain: 

1. Guru harus lebih memberikan motivasi kepada siswa agar 

siswa termotivasi dengan apa yang sedang dipelajari. 

2. Guru sebaiknya menginformasikan kepada siswa untuk sudah 

berada pada kelompoknya masing-masing sebelum 

pembelajaran dimulai dan memperingatkan siswa yang 

mengganggu temannya. 

3. Guru sebaiknya lebih banyak bertanya tentang materi yang 

sudah dipelajari sehingga siswa bisa menyimpulkan apa yang 

sudah mereka pelajari diakhir pembelajaran. 

 

2. Siklus II 

Adapun beberapa tahapan pada pelaksanaan siklus I antara lain: 

a. Perencanaan  

Pertemuan pertama berlangsung pada tanggal 29 Januari 2016 

dengan alokasi waktu 2 40 menit, materi yang dibahas yakni luas 

daerah permukaan kubus dan balok. 
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Pada tahap perencanaan dihasilkan perangkat pembelajaran 

sebagai berikut: 

1) Rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran pair checks (lampiran 15) 

2) Lembar Kerja Siswa dan  Lembar Latihan Siswa (Lampiran 16) 

3) Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa (Lampiran 17) 

4) Lembar Observasi Aktivitas Guru (Lampiran 18) 

5) Instrumen Evaluasi Siklus 1  

- Kisi-kisi soal evaluasi (Lampiran 25) 

- Soal evaluasi (Lampiran 26) 

- Rubrik penilaian (Lampiran 26) 

 

Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 4 Februari 2016 

dengan alokasi waktu 2 40 menit, materi yang dibahas yakni volume 

kubus dan balok. 

Pada tahap perencanaan dihasilkan perangkat pembelajaran 

sebagai berikut: 

1) Rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran pair checks (lampiran 20) 

2) Lembar Kerja Siswa dan Lembar Latihan Siswa (Lampiran 21) 

3) Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa (Lampiran 22) 
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4) Lembar Observasi Aktivitas Guru (Lampiran 23) 

5) Instrumen Evaluasi Siklus II  

- Kisi-kisi soal evaluasi (Lampiran 25) 

- Soal evaluasi (Lampiran 26) 

- Rubrik penilaian (Lampiran 26) 

 

b. Pelaksanaan tindakan  

Tahap pelaksanaan tindakan untuk pertemuan pertama 

dilakukan pada tanggal 29 Januari 2016 dari pukul 09.10 – 10.30 WITA 

dan semua siswa hadir yakni sebanyak 36 siswa. Pada tahap ini 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan RPP yang telah disusun dengan 

masing-masing tahapan sebagai berikut: 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

Pada pertemuan pertama, awal kegiatan pembelajaran 

semua siswa sudah siap untuk`memulai pembelajaran. Pada saat 

guru menyampaikan tujuan pembelajara yang hendak dicapai 

yakni tentang luas daerah permukaan kubus dan balok semua 

siswa memperhatikan. Guru  juga sudah terlihat memberikan 

apersepsi dan motivasi kepada siswa sehingga siswa tidak 

kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru. 
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2. Penyajian Informasi 

Guru sudah menyampaikan informasi-informasi dan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang dipelajari  

untuk menggali pengetahuan awal siswa, dan sebagian siswa 

berusaha untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.  

3. Pengorganisasian Siswa 

Pada tahap ini guru sudah tidak lagi kesusahan untuk 

mengatur siswa terutama pada saat pembagian kelompok. 

Dikarenakan siswa sudah berada pada kelompoknya masing-

masing. 

4. Pembimbingan Kelompok 

Saat diskusi kelompok semua siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya. Dan guru mendampingi siswa selama proses diskusi 

berlangsung yakni dengan mendatangi setiap kelompok, 

menfasilitasi setiap kelompok yang mengalami kesulitan, dan 

membimbing siswa untuk memaksimalkan bekerja berpasangan.  

5. Mempresentasikan Hasil 

Untuk  mempresentasikan hasil pekerjaannya siswa ditunjuk 

untuk membacakan didepan kelas, dan terlihat hampir semua siswa 

ingin maju mempresentasikan jawaban. Pada saat presentasi siswa 

menanggapi pendapat dari temannya dan mencocokkan jawaban 

yang benar. 
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6. Pemberian Penghargaan 

Pertemuan pertama, guru kurang menanggapi jawaban dari 

hasil presentasi siswa.  

 

Tahap pelaksanaan tindakan untuk pertemuan kedua  dilakukan 

pada tanggal 4 Februari 2016 dari pukul 08.50-10.10 WITA dan semua 

siswa hadir yakni sebanyak 36 siswa. Pada tahap ini kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan RPP yang telah disusun dengan masing-masing 

tahapan sebagai berikut: 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

Pada pertemuan kedua semua siswa sudah siap 

untuk`memulai pembelajaran. Pada saat guru menyampaikan 

tujuan pembelajara yang hendak dicapai yakni tentang volume 

kubus dan balok semua siswa memperhatikan. Guru  juga sudah 

terlihat memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa sehingga 

siswa tidak kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru.  

2. Penyajian Informasi 

Guru sudah menyampaikan informasi dan mengajukan 

pertanyaan kepada siswa terkait materi yang dipelajari  untuk 

menggali pengetahuan awal siswa, dan sebagian siswa berusaha 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.  
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3. Pengorganisasian Siswa 

Pada tahap ini siswa sudah berada pada kelompoknya 

masing-masing. Sehingga guru tidak kesusahan mengatur lagi. 

4. Pembimbingan Kelompok 

Pada saat diskusi kelompok semua siswa bekerja sama 

dengan kelompoknya. Dan guru mendampingi siswa selama proses 

diskusi berlangsung yakni dengan mendatangi setiap kelompok, 

menfasilitasi setiap kelompok yang mengalami kesulitan, dan 

membimbing siswa untuk memaksimalkan bekerja berpasangan. 

5. Mempresentasikan Hasil 

Untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya siswa ditunjuk 

untuk membacakan didepan kelas, dan terlihat hampir semua siswa 

ingin maju mempresentasikan jawaban. Pada saat presentasi siswa 

menanggapi pendapat dari temannya dan mencocokkan jawaban 

yang benar. 

6. Pemberian Penghargaan 

Pada pertemuan kedua siswa diberikan pujian dan applause 

bagi yang bisa menjawab dengan benar sehingga memotivasi siswa 

untuk lebih baik lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan dukungan 

bagi siswa tidak bisa.  

 

 



 
 

63 
 

c. Observasi 

1. Analisis Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil lembar observasi  aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan pertama diperoleh 19,33 dengan kategori sangat 

aktif. Dan pertemuan kedua diperoleh 22 dengan kategori sangat 

aktif.  Data aktivitas belajar siswa untuk pertemuan pertama  dan 

pertemuan  kedua dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Analisis hasil observasi aktivitas belajar siswa 

pertemuan pertama dan pertemuan  kedua. 

No. INDIKATOR 
SKOR AKTIVITAS 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 

Kesiapan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

2.67 3.00 

2 
Perhatian siswa di awal 

kegiatan pembelajaran. 
2.67 3.00 

3 
Interaksi siswa dengan 

guru. 
1.33 2.00 

4 
Interaksi siswa dengan 

siswa 
2.00 2.67 

5 
Aktivitas siswa dalam 

kelompok. 
3.00 3.00 

6 

Aktivitas siswa dalam 

diskusi dengan 

pasangannya. 

2.67 3.00 

7 
Aktivitas siswa saat 

presentasi 
3.00 3.00 

8 

Partisipasi siswa dalam 

menutup kegiatan 

pembelajaran. 

2.00 2.33 

TOTAL SKOR 19,33 22 

KATEGORI 
SANGAT 

AKTIF 

SANGAT 

AKTIF 

     Hasil dan analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17,22. 
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Dari tabel 4.4 dapat dilihat untuk pertemuan pertama bahwa 

indikator kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

dan perhatian siswa di awal kegiatan pembelajaran serta aktivitas 

siswa dalam diskusi dengan pasangannya.diperoleh skor 2,67 

berarti lebih dari 75% yang melakukan indikator. Pada indikator 

interaksi siswa dengan guru diperoleh skor 1,33 berarti kurang dari 

25% yang melakukan indikator. Indikator interaksi siswa dengan 

siswa dan partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran 

diperoleh skor 2 yang berarti lebih dari 50% siswa melakukan 

indikator. Pada indikator aktivitas siswa dalam kelompok dan 

aktivitas siswa saat presentasi diperoleh skor 3 berarti lebih dari 

75% yang melakukan indikator. Sehingga diperoleh skor aktivitas 

belajar siswa pada pertemuan pertama yaitu 19,33 dengan kategori 

sangat aktif. 

Dari tabel 4.4 juga dapat dilihat untuk pertemuan kedua 

bahwa indikator kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, perhatian siswa di awal kegiatan pembelajaran, 

aktivitas siswa dalam kelompok, aktivitas siswa dalam diskusi 

dengan pasangannya, dan aktivitas siswa saat presentasi diperoleh 

skor 3 berarti lebih dari 75% yang melakukan indikator. Pada 

indikator interaksi siswa dengan guru diperoleh skor 2 berarti lebih 

dari 50% yang melakukan indikator. Pada indikator interaksi siswa 
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dengan siswa diperoleh skor 2,67 berarti lebih dari 75% yang 

melakukan indikator. Dan indikator partisipasi siswa dalam 

menutup kegiatan pembelajaran diperoleh skor 2,33 berarti lebih 

dari 50% yang melakukan indikator. Sehingga diperoleh skor 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan kedua yaitu 22 dengan 

kategori sangat aktif. 

2. Analisis Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas guru pada 

pertemuan pertama diperoleh 21 dengan kategori sangat baik. Dan 

aktivitas guru pada pertemuan kedua diperoleh 23 dengan kategori 

sangat baik. Data aktivitas guru untuk pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Analisis hasil observasi aktivitas guru pertemuan 

pertama dan kedua 

No INDIKATOR 
SKOR AKTIVITAS 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 
Persiapan penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran. 
3 3 

2 
Pemberian motivasi dan 

informasi kepada siswa. 
2 3 

3 Pemberian materi pembelajaran. 3 3 

4 
Kemampuan menciptakan 

suasana kelas yang kondusif. 
3 3 

5 
Pendampingan siswa selama 

proses diskusi berlangsung. 
3 3 

6 
Membimbing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 
3 3 

7 Evaluasi dan pemberian 1 2 
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penghargaan kepada siswa. 

8 Menutup pelajaran. 3 3 

TOTAL SKOR 21 23  

KATEGORI 
SANGAT 

BAIK 

SANGAT 

BAIK 
                                 Hasil dan analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18 dan 23 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat unutk pertemuan pertama 

bahwa indikator persiapan penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran, pemberian materi pembelajaran, kemampuan 

menciptakan suasana kelas yang kondusif, pendampingan siswa 

selama proses diskusi berlangsung, membimbing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, dan menutup pelajaran diperoleh skor 3 

yang berarti semua indikator sudah dilakukan. Pada indikator 

pemberian motivasi dan informasi kepada siswa diperoleh skor 2 

yang berarti belum semua indikator dilakukan. Dan indikator 

evaluasi dan pemberian penghargaan kepada siswa diperoleh skor 

1 yang berarti belum semua indikator dilakukan. Sehingga 

diperoleh skor aktivitas guru pada pertemuan pertama yaitu 22 

dengan kategori sangat baik. 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat untuk pertemuan kedua bahwa 

semua indikator sudah dilakukan, dan evaluasi dan pemberian 

penghargaan kepada siswa yang memperoleh skor 2 yang berarti 

belum semua indikator dilakukan. Sehingga diperoleh skor 
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aktivitas guru pada pertemuan kedua yaitu 23 dengan kategori 

sangat baik 

d. Evaluasi  

Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016 

selama 1   40 menit. Soal tes evaluasi berupa tes essay yang 

berjumlah 4 soal yang terdiri dari materi luas daerah permukaan kubus 

dan balok serta volume kubus dan balok. Data hasil evaluasi siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 Data hasil belajar siswa siklus II 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah siswa seluruhnya 36 

2 Jumlah siswa yang ikut evaluasi 36 

3 Jumlah siswa yang tuntas 32 

4 Jumlah siswa yang tidak tuntas 4 

5 Nilai tertinggi 100 

6 Nilai terendah 65 

7 Nilai rata-rata 92,78 

8 Presentase ketuntasan klasikal 88,89% 
 Hasil dan analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 27 

Dilihat dari analisis hasil evaluasi terlihat bahwa dari 36 siswa 

yang mengikuti tes evaluasi, terdapat 4 siswa yang tidak mencapai 

KKM. Sedangkan untuk presentase ketuntasan klasikal kelas diperoleh 

88,89% dengan nilai rata-rata 92,78. Artinya pada siklus ini hasil 

belajar siswa dikatakan sudah memenuhi indikator keberhasilan yakni 
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prestasi belajar siswa dikatakan meningkat apabila presentase 

ketuntasan belajar klasikal (KKM) minimal mencapai 85%. 

 

e. Refleksi 

Dari hasil observasi dan evaluasi yang telah dilakukan pada 

siklus II ini terlihat bahwa pencapaian aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan. Namun pada 

pertemuan pertama, guru kurang menanggapi jawaban dari hasil 

presentasi siswa.  

 

B.  Pembahasan  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni untuk meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VIII-E SMP Negeri 3 Lingsar pada 

materi pokok Kubus dan Balok dengan menerapkan model pembelajaran Pair 

Checks (Pasangan Mengecek). Penelitian ini dilaksanaakan sebanyak dua 

siklus yang dimana setiap siklus terdiri dari dua pertemuan untuk membahas 

materi dan satu pertemuan untuk evaluasi. Materi yang dibahas pada silkus I 

yakni nsur-unsur kubus dan balok serta jaring-jaring kubus dan balok, 

sedangkan materi untuk siklus II yakni luas daerah permukaan kubus dan 

balok serta volume kubus dan balok. Hasil dari penelitian ini berupa lembar 

observasi aktivitas siswa dan lembar observasi aktivitas guru serta hasil 

evaluasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 Ringkasan data hasil evaluasi, data observasi aktivitas siswa dan 

data aktivitas guru siklus I dan siklus II 

Siklus 

 

Pert. 

 

Aktivitas Guru 
Aktivitas Belajar 

Siswa 

Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Skor Kategori Skor Kategori 
Nilai 

Rata-rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

I 

1 19 
Sangat 

Baik 
17,33 Aktif 

79,45 82,35 % 

2 20 
Sangat 

Baik 
18,33 

Sangat 

Aktif  

II 

1 21 
Sangat 

Baik 
19,33 

Sangat 

Aktif 
92,78 88,89 % 

2 23 
Sangat 

Baik 
22 

Sangat 

Aktif 

 

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa skor aktivitas guru untuk siklus I 

mengalami peningkatan dari pertemuan pertaman dan kedua diperoleh skor 19 

dan 20 dengan kategori sangat baik begitupun untuk aktivitas belajar siswa 

dari pertemuan pertaman dan kedua diperoleh skor 17,33 dan 18,33 dari 

kategori aktif menjadi sangat aktif. Dan berdasarkan hasil evaluasi berupa tes 

essay didapatkan nilai rata-rata 79,45 dengan ketuntasan klasikal 82,35% yang 

artinya pada siklus ini hasil belajar siswa dikatakan belum memenuhi 

indikator keberhasilan yakni prestasi belajar siswa dikatakan meningkat 

apabila presentase ketuntasan belajar klasikal (KKM) minimal mencapai 85%. 

Skor aktivitas guru untuk siklus II juga mengalami peningkatan dari 

pertemuan pertaman dan kedua diperoleh skor 21 dan 23 dengan kategori 

sangat baik yang artinya hampir semua indikator sudah dilakukan. Aktivitas 
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belajar siswa juga mengalami peningkatan yakni dari pertemuan pertaman dan 

kedua diperoleh skor 19,33 mdan 22 dengan kategori sangat aktif.  Dan 

berdasarkan hasil evaluasi berupa tes essay didapatkan nilai rata-rata 92,78 

yang dimana sebelumnya diperoleh 79,45. Dan ketuntasan klasikal 88,89% 

artinya pada siklus ini hasil belajar siswa dikatakan sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yakni prestasi belajar siswa dikatakan meningkat apabila 

presentase ketuntasan belajar klasikal (KKM) minimal mencapai 85%. 

Belum tercapainya indikator pada siklus I disebabkan oleh beberapa 

faktor baik dari siswa itu sendiri maupun faktor dari guru. Faktor dari guru 

sendiri meliputi: dari pelaksanaan RPP sendiri yang belum dilaksanakan oleh 

guru yakni terlihat guru kurang memberikan apersepsi dan motivasi kepada 

siswa. Dan juga guru kurang mampu menciptakan suasana kelas menjadi 

kondusif dan pengalokasian waktu yang kurang. Dari segi siswa terlihat 

partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran seperti 

menyimpulkan materi yang dibahas masing kurang. 

Dari beberapa permasalah diatas lebih terlihat pada pertemuan pertama 

seperti  guru kurang memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. 

dimana salah satu tantangan terbesar yang dihadapi guru adalah memotivasi 

siswa. motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut 

yang mendorong siswa untuk melakukan belajar. Guru lebih memberikan 

motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran berlangsung dengan 

melibatkan siswa lagi agar siswa lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. 
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Dan juga guru membuat persaingan diantara siswa, persaingan ini bertujuan 

agar siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar dan siswa akan mendapatkan 

nilai tambahan jika siswa berani untuk menjawab setiap pertanyaan yang 

diberikan, sehingga dengan begitu siswa akan berlomba-lomba untuk 

menyampaikan pendapat dan menjawab setiap pertanyaan. Motivasi juga 

harus ada pada diri siswa. Dengan adanyan dorongan dalam diri siswa, akan 

timbul inisiatif sehingga menekuni pelajaran. (Hamdani, 2010) 

Keberhasilan proses belajar pada dasarnya terletak pada siswa itu 

sendiri dan guru harus memberikan motivasi agar siswa aktif belajar dengan 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan suasana kelas yang 

menyenangkan akan membuat siswa merasa nyaman dalam belajar, mengatur 

tempat duduk siswa, dan menanggapi setiap pekerjaan siswa dengan begitu 

siswa akan merasa termotivasi. 

Guru kurang mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan 

pengalokasian waktu yang kurang. Hal ini disebabkan pada saat awal 

pembagian kelompok siswa tidak ingin dipasangkan dengan anggota 

kelompok yang sudah ditentukan sehingga membuat suasana kelas menjadi 

kurang kondusif, oleh karena pembagian kelompok yang terlalu lama 

sehingga menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk sebelum memulai pembelajaran siswa 

sudah harus berada pada kelompok masing-masing dan siswa tidak boleh 

memilih temannya sendiri karena kelompok sudah ditentukan sebelumnya, 
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sehingga tidak membuat suasana kelas menjadi ribut dan bisa 

mengoptimalkan penggunaan waktu. Dan juga memberikan teguran kepada 

siswa yang membuat keributan.   

Pembentukan kelompok diharapkan menumbuhkan kepribadian siswa 

yang demokratis dan dapat diharapkan kebiasaan kerja sama, terutama dalam 

memecahkan kesulitan–kesulitan. Dalam kelompok seorang siswa haruslah 

dapat menerima pendapat dari siswa yang lainnya, seperti siswa satu 

mengemukakan pendapatnya lalu siswa yang lainnya mendengarkan dimana 

letak kesalahan, kekurangan atau kelebihan, kalau ada kekurangannya maka 

perlu ditambah, dan penambahan harus disetujui semua anggota. 

Dalam penelitan ini pembentukan kelompok dibagikan oleh guru 

secara heterogen. Pembentukan kelompok dibentuk dengan memperhatikan 

kemampuan akademis. Alasan dibentuk secara heterogen adalah untuk 

memberikan kesempatan untuk saling mengajar dan saling mendukung, dapat 

meningkatkan hubungan dan interaksi antar ras, etnis, dan gender. Seperti 

yang diungkapkan oleh Jarolimek dan Parker (dalam Isjoni, 2014) yakni dapat 

memudahkan pengelolaan kelas karena masing-masing kelompok memiliki 

anak yang berkemampuan tinggi, yang dapat membantu teman lainnya dalam 

memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Hal ini bermanfaat untuk 

melatih siswa dalam menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang 

berbeda latar belakangnya (Isjoni, 2014). Sedangkan kekurangan kelompok 

yang dibagikan oleh guru yakni tidak semua siswa ingin dipasangkan dengan 
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siswa yang telah di tentukan karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

bukan teman dekat, berbeda kemampuan, beda jenis kelamin, dan lain 

sebagainya. Dan kelebihan kelompok yang dibagikan oleh siswa itu sendiri 

yakni anggota kelompok terdiri dari teman-teman dekatnya itu sendiri 

sehingga siswa lebih leluasa. Sedangkan kekurangannya yakni rasa sosial 

siswa kurang karena siswa hanya berinteraksi dengan siswa yang itu saja.  

Cara guru disini untuk mengatasi siswa yang membuat gaduh yakni 

dengan memberikan teguran kepada siswa yang membuat gaduh dan posisi 

duduk selang-seling, artinya dalam satu meja ada siswa laki-laki dan 

perempuan. Isjoni (2014) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif dibutuhkan kemampuan serta kreatifitas guru dalam 

mengelola lingkugan kelas. Karena suasana kelas yang kondusif akan 

memudahkan siswa untuk menerima pembelajaran.  

Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran seperti 

menyimpulkan materi yang dibahas masing kurang. Sebaiknya guru 

membantu siswa dalam menyimpulkan materi yang sudah dipelajari, dan lebih 

banyak memberi pertanyaan yang memacu siswa dalam menyimpulkan materi 

pelajaran.  

Sebelum berakhirnya pembelajaran guru menanyakan apakah mereka 

mengerti dengan apa yang sudah dipelajari dan menunggu jawabannya 

sebelum meminta siswa meninggalkan ruangan. Dan pada akhir pembelajaran 

guru melakukan bimbingan dan pendekatan kepada beberapa siswa dan 
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menanyakan terkait dengan kurangnya perhatian siswa pada saat proses 

pembelajaran dan diketahui bahwa siswa bosan untuk belajar, sehingga untuk 

menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran berikutnya guru 

membuat media pembelajaran yang dimana siswa bisa ikut berpartisipasi dan 

membuat siswa untuk mecobanya sendiri sehingga siswa tidak merasa bosan 

dengan pelajaran yang diajarkan. Seperti yang diungkapkan oleh Abdulhak 

(dalam Isjoni : 2014) yakni menyiapkan bahan belajar memudahkan siswa 

untuk belajar. 

Seperti pada pertemuan kedua siklus I yang membahas materi jaring-

jaring kubus dan balok, siswa dibagikan LKS yang dimana siswa dituntut 

untuk menemukan jaring-jaring dari kubus dan balok dan siswa sangat 

berantusias untuk mengerjakan dan hasilnya bisa dilihat pada lampiran 10b. 

Hidayah (dalam Hamdani, 2010) mengatakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran. Perlu juga diperhatikan 

yakni pada saat siswa bekerja dalam kelompok guru harus menekankan tugas 

dari setiap kelompok agar siswa mengetahui tugasnya masing-masing dan 

memperhatikan penggunaan waktu serta memberikan bimbingan. 

Dilihat dari hasil lembar observasi aktivitas siswa pada pertemuan 

pertama dan kedua untuk siklus I terlihat bahwa indikator pertama yakni 

kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran mengalami 

peningkatan hal ini dikarenakan sebelum memulai pembelajaran siswa sudah 

berada didalam kelas. Indikator kedua yakni perhatian siswa di awal kegiatan 
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pembelajaran, pada aktivitas ini hampir semua siswa memperhatikan semua 

arahan yang disampaikan oleh guru baik pada pertemuan pertama maupun 

kedua. Indikator ketiga yang diamati adalah interaksi siswa dengan guru 

mengalami penurunan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, hal ini 

terlihat dari aktivitas siswa pada saat mengerjakan LKS yang dimana pada 

pertemuan kedua siswa dituntut untuk bisa menemukan jaring-jaring dari 

kubus dan balok, sehingga siswa sangat serius untuk menemukan sendiri 

daripada bertanya kepada guru. Indikator keempat yang diamati adalah 

interaksi siswa dengan siswa, terlihat bahwa aktivitas ini mengalami 

peningkatan. Dikarenakan siswa lebih senang bertanya dengan sesama 

temannya dibandingkan dengan guru. Namun pada pertemuan pertama 

interaksi antar siswa belum terlalu terlihat hal ini disebabkan anggota 

kelompok yang bagikan bukan teman yang mereka inginkan sehingga kurang 

terjadi interaksi. Namun pada pertemuan kedua interaksi siswa terlihat 

antusias untuk menanyakan apa yang mereka tidak ketahui sesama temannya. 

Indikator kelima yakni aktivitas dalam kelompok. Dalam aktivitas ini 

kegiatan siswa yakni mencocokkan jawaban mereka dengan kelompoknya 

masing-masing, terlihat siswa begitu antusias untuk saling mencocokkan 

jawaban, namun terlihat dua dari sembilan kelompok justru melengkapi 

jawaban yang belum terjawab hal ini terjadi karena kelompok tersebut belum 

menyelesaikan jawaban, dalam hal ini guru menegaskan kepada setiap 

kelompok untuk mencocokkan jawaban bukan melengkapi jawaban. Indikator 
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keenam yakni aktivitas siswa dalam diskusi dengan pasangannya, pada 

aktivitas ini siswa mengamati pekerjaan temannya, siswa mengecek jawaban 

temannya, dan siswa memberikan motivasi, dan membimbing temannya. 

Namun siswa belum mampu untuk  memotivasi temannya malah 

memberitahu jawaban. Pada saat siswa bekerja dengan pasangannya siswa 

diarahkan hanya bisa menggunakan satu pulpen untuk mencegah siswa 

membantu pekerjaaan temannya. Indikator ketujuh yakni aktivitas siswa saat 

presentasi, siswa mencoba mengemukakan pendapat, siswa mencoba 

menanggapi pendapat dari temannya, dan siswa berusaha untuk mencocokan 

jawaban yang benar. Dan indikator kedelapan yakni partisipasi siswa dalam 

menutup kegiatan pembelajaran menunjukkan skor yang paling rendah dari 

beberapa aktivitas yang diamati, sebaiknya guru membantu siswa dalam 

menyimpulkan materi yang sudah dipelajari, dan lebih banyak memberi 

pertanyaan yang memacu siswa dalam menyimpulkan materi pelajaran. 

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, maka dilakukanlah 

perbaikan pada siklus II yakni guru lebih memperhatikan lagi RPP yang telah 

dibuat, dan juga guru harus lebih banyak memberikan apersepsi kepada siswa 

di awal pembelajaran agar siswa memiliki kemampuan awal terkait materi 

yang dipelajari dan sebaiknya guru lebih memberikan motivasi kepada siswa 

agar siswa lebih termotivasi lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

karena penggunaan model pembelajaran pair checks (pasangan mengecek) ini 

siswa harus bisa memotivasi temannya dalam mengerjakan soal, sehingga 
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guru harus memberikan contoh kepada siswa bagaimana cara memotivasi. 

Pada saat kerja kelompok guru harus mampu melihat kelompok mana yang 

mengalami kekurangan sehingga dapat diberikan perhatian begitupun pada 

saat siswa bekerja dengan pasangannya.  

Guru juga harus lebih tegas lagi dalam mengatasi siswa yang ribut 

sehingga tidak mengganggu temannya yang lain. Pada saat siswa bekerja 

dengan pasangannya untuk menyelesaikan LKS guru harus menegaskan 

penggunaan waktu untuk tiap siswa agar semua kegiatan bisa dilakukan, dan 

pada saat siswa bekerja dengan pasangannya guru menginstruksikan untuk 

menggunakan satu pulpen untuk tiap pasangan agar tidak terjadi kerjasama 

antar siswa karena tugas dari pasangan hanya mengamati, memberikan 

motivasi dan membimbing jika diperlukan oleh rekan pasangannya, dan 

menekankan tugas dari masing-masing kelompok.  

Selain itu yang perlu diperhatikan pada saat siswa mengerjakan 

latihan, siswa diinstrusikan untuk mengerjakan sendiri tidak lagi dalam bentuk 

kelompok. Pada saat siswa presentasi guru harus menyuruh siswa yang lain 

untuk memperhatikan dan menanggapi jika ada kesalahan dan memberikan 

pujian. Selain itu guru harus memberikan dorongan kepada siswa agar berani 

mempresentasikan hasil kerjannya dan juga dorongan untuk bisa 

menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. 

Kekurangan yang terjadi pada siklus I diperbaiki pada siklus II seperti 

RPP sudah dilaksankan dengan baik, partisipasi siswa dalam menutup 
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kegiatan pembelajaran seperti menyimpulkan materi terlihat mengalami 

peningkatan. Suasana kelas pun terlihat kondusif sehingga proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar. Namun pada pelaksanaannya masih 

terdapat kekurangan yakni kurang menanggapi jawaban dari hasil presentasi 

siswa. Sebaiknya guru lebih menanggapi jawaban dari hasil presentasi siswa 

benar ataupun salah karena dengan begitu siswa akan merasa diperhatikan 

hasil pengerjaannya. Serta memberikan pujian dan applause bagi yang bisa 

menjawab dengan benar sehingga memotivasi siswa untuk lebih baik lagi 

pada pertemuan selanjutnya serta dukungan bagi siswa tidak bisa.  

Dari hasil analisis lembar observasi, aktivitas siswa mengalami 

peningkatan setiap siklus, peningkatan keaktifan siswa ini disebabkan karena 

siswa telah dapat menyesuaikan dan terbiasa dengan model pembelajaran 

yang diterapkan yaitu penerapan model kooperatif tipe Pair Checks (Pasangan 

Mengecek) pada materi pokok Kubus dan Balok. 

Dari hasil tes yang telah dicapai oleh siswa dan hasil observasi yang 

telah dilakukan, yaitu observasi aktivitas siswa dan observasi aktivitas guru, 

proses pembelajaran telah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, 

telah tercapainya ketuntasan belajar klasikal dan keaktifan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran sudah tergolongan baik. 

Adapun peningkatan aktivitas siswa ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu: 
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1. Adanya upaya guru dalam mengatasi dan memperbaiki kelemahan-

kelamahan yang terjadi pada aktivitas guru dan siswa pada siklus 

sebelumnya. 

2. Siswa mulai terbiasa dengan model model kooperatif tipe Pair Checks 

(Pasangan Mengecek) dengan pendekatan kelompok, sehingga siswa 

dapat mengikuti jalannya proses belajar-mengajar. 

3. Rasa percaya diri siswa bertambah karena di dalam proses pembelajaran 

dan diskusi kelompok siswa memiliki kebebasan untuk mengeluarkan 

pendapatnya. 

Secara keseluruhan hasil dari pelaksanaan penelitian menunjukan 

peningkatan baik aktivitas siswa maupun prestasi belajar. Penggunaan  model 

pembelajaran Pair Checks (Pasangan Mengecek) pada materi pokok Kubus 

dan Balok dikelas VIII-E SMP Negeri 3 Lingsar dapat meningkatkan aktivitas 

dan prestasi belajar siswa. 

Meningkatnya prestasi belajar siswa dengan menggunakan  model 

pembelajaran Pair Checks (Pasangan Mengecek) juga terdapat pada penelitian 

yang dilakukan oleh Suci Irawati (2015) dengan judul penelitian 

“Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pairs Check (PC), 

Think Pair Share (TPS), Dan Problem Based Learning (PBL) Pada Materi 

Kubus Dan Balok Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 

Se-Kota Surakarta”. Dalam penelitiannya, Suci Irawati menyimpulkan bahwa 
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prestasi belajar matematika siswa yang dikenai PC lebih baik daripada 

prestasi belajar matematika siswa yang dikenai TPS dan PBL. 

Dalam penelitian mengenai model pembelajaran yang serupa juga 

terlihat di penelitiannya Tiva Rahmadayanti (2013) dengan judul penelitian, 

“Penerapan Cooperative Learning Tipe Pair Check Dalam Pembelajaran 

Matematika Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Kubung Kabupaten Solok”. 

Dalam penelitiannya, Tiva Rahmadayanti menyimpulkan bahwa aktivitas dan 

hasil belajar siswa meningkat dengan diterapkannya Cooperative Learning 

Tipe Pair Check. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks (Pasangan Mengecek) 

dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan Kubus dan Balok di 

SMP Negeri 3 Lingsar siswa kelas VIII-E, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks 

(Pasangan Mengecek) pada materi Kubus dan Balok dapat 

meningkatkan aktivas dan prestasi belajar siswa kelas VIII-E SMP 

Negeri 3 Lingsar. Hal ini terlihat dari aktivitas belajar siswa dari 

kategori aktif menjadi sangat aktif. Dan nilai rata-rata kelas yaitu 

untuk siklus I dan siklus II sebesar 79,45 dan 92,78. Sedangkan 

ketuntasan klasikal siklus I dan siklus II sebesar 82,35 % dan 88,89 %.  

2. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe pair cheks (Pasangan 

Mengecek) pada materi Kubus dan Balok yang dapat meningkatkan 

aktivas dan prestasi belajar siswa kelas VIII-E SMP Negeri 3 Lingsar 

sebagai berikut: 

a. Pembentukan kelompok. Siswa dibagi kedalam beberapa 

kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 orang. Dalam satu 
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kelompok ada dua pasangan, setiap pasangan ada patner A dan 

patner B . 

b. Bekerja berpasangan. Patner A mengerjakan lembar kegiatan atau 

masalah sementara patner B membantu atau melatih. 

c. Bertukar peran. Patner B mengerjakan lembar kegiatan atau 

masalah sementara patner A membantu atau melatih. 

7. Mengecek hasil pekerjaan dalam kelompok awal. Seluruh 

pasangan tim kembali dalam kelompok awal untuk mencocokkan 

jawaban dari pengerjaan lembar kegiatan. 

d. Presentasi. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari 

pengerjaan lembar kegiatan. 

e. Penegasan guru. Guru menyamakan persepsi siswa terhadap 

jawaban dari pengerjaan lembar kegiatan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam penelitian ini maka saran-

saran yang dapat disampaikan adalah:. 

1. Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks 

(Pasangan Mengecek) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara 

lain: 

a. Kelompok dibentuk secara heterogen 
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b. Buat suasana kelas menjadi kondusif, supaya proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar. 

c. Selalu memantau setiap pekerjaan siswa, dan perhatikan 

penggunaan waktu. 

d. Berilah pujian setiap hasil pekerjaan siswa dengan begitu siswa 

akan lebih termotivasi. 

2. Penggunaan model  pembelajaran kooperatif tipe pair cheks (Pasangan 

Mengecek) harus pada jumlah siswa yang genap. 

3. Diharapkan pada guru matematika SMP Negeri 3 Lingsar untuk 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks 

(Pasangan Mengecek) pada pokok bahasa Kubus dan Balok serta 

mengoptimalkan penggunaannya pada pokok bahasan lain yang cocok. 

4. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan untuk 

mencoba menggunakan pada pokok bahasan lain dan lebih 

menyempurnakan lagi penggunaannya. 
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