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ABSTRAK 

 

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS yang 

dikarenakan kurangnya variasi dalam penggunaan metode pembelajaran  yang melibatkan 

keaktifan siswa. Cara yang ditempuh oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu 

dengan menerapkan metode pembelajaran pair check dalam proses pembelajaran IPS. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran pair check terhadap 

hasil belajar IPS  siswa kelas IV di SDN 37 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen, jenis Quasi Eksperimen Design tipe Non 

Equivalent Control Group Design. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga bulan April 

2018 di SDN 37 Cakranegara. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV  SDN 

37 Cakranegara. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel  yaitu non 

probability sampling tipe sampling jenuh, sehingga  sampelnya adalah seluruh siswa kelas IV 

SDN 37 Cakranegara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah tes 

hasil belajar dan dokumentasi. Uji kualitas instrument dilakukan adalah Uji validitas dan Uji 

reliabilitas. Metode  analisis data yang digunakan adalah melalui uji-t, terlebih dahulu dilakukan 

uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data. Setelah dilakukan analisis diperoleh 

hasil  thitung        sedangkan ttabel  2,015 pada taraf kepercayaan 95% (taraf signifikansi 5%) 

yang berarti terdapat pengaruh antara pembelajaran menggunakan metode pair check terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 37 Cakranegara tahun 2017/2018.  
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ABSTRACT 

 

This research is motivated by low learning outcomes students in IPS subjects due to the lack of 

variation in the use of learning methods that involve the activity of students. The way taken by 

researchers to solve the problem is by applying the method of learning pair check in the process 

of learning IPS. The purpose of this study is to determine the effect of learning methods pair 

check on the results of learning IPS in IV grade students of SDN 37 Cakranegara academic year 

2017/2018. This research uses quantitative experimental method, with Quasi Experiment Design 

Type Non Equivalent Control Group Design. This research was conducted in March until April 

2018 at SDN 37 Cakranegara. The population in this research is all students of IV grade at SDN 

37 Cakranegara. Samples were chosen by using sampling technique that is non probability 

sampling type saturated sampling, so the sample is all students of IV grade at SDN 37 

Cakranegara. Data collection techniques used in this study are test results and documentation. 

Test the quality of the instrument performed is the validity test and reliability test. Data analysis 

method used is through t-test, prerequisite test is done first, that is normality test and 

homogeneity test data. After analyzing, the result of t-count 2,256 while t- table 2.015 at 95% 

confidence level (significance level 5%) which means there is influence between learning using 

pair check method to result of study of IPS student of grade IV SDN 37 Cakranegara year 

2017/2018. 
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A. PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Proses pembelajaran  merupakan kegiatan yang paling pokok dalam pendidikan di 

sekolah. Hal  ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan nasional banyak 

tergantung kepada bagaimana proses pembelajaran yang dialami oleh siswa dalam rangka 

upaya mendapatkan hasil belajar . Hasil belajar yang optimal harus dicapai oleh siswa, 

karena untuk saat ini hasil belajar dijadikan patokan keberhasilan siswa serta dijadikan tolak 

ukur untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar. Guru dalam proses pembelajaran memegang peranan yang sangat penting, 

diperlukan kreatifitas guru dalam meciptakan susasana belajar  yang kondusif dan 

menyenangkan demi tercapainya hasil belajar yang optimal. Salah satunya dapat diwujudkan 

dengan cara penerapan kombinasi metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut akan membuat siswa lebih termotivasi untuk 

belajar dan  dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan  oleh guru, sehingga 

akan tercapai hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan hasil observasi yang  dilakukan diperoleh informasi hasil belajar  IPS siswa 

kelas IV  masih rendah yang ditandai dengan banyaknya siswa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 76 pada ujian tengah semester ganjil.  Rata-rata hasil 

belajar IPS siswa kelas IV A yaitu 71,08 dengan Presentase ketuntasan klasikal  sebesar 

56,52 %. Sedangkan hasil belajar kelas IV B yaitu 70,19 dengan presentase ketuntasan 

klasikal sebesar 50 %. Materi  pelajaran IPS yang cakupannya  luas  menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi  rendahnya  hasil belajar  siswa. Selain itu keberhasilan belajar 

sulit dicapai dengan optimal  dikarenakan guru kurang melakukan variasi dalam penggunaan 

metode pembelajaran  yang melibatkan keaktifan siswa. Untuk mencapai keberhasilan dalam 

pembelajaran dibutuhkan metode pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif cocok diterapkan untuk memperoleh 

pengalaman langsung dan terciptanya pembelajaran yang aktif serta menyenangkan bagi 

siswa. Menurut Jhonson (Isjoni, 2009: 28) model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan 

belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk 

sampai pada pengalaman belajar, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. 

Salah satu model pembelajaran  kooperatif yang cocok diterapkan dalam pelajaran IPS 

adalah  Pair Check . Metode Pembelajaran Pair Check merupakan metode pembelajaran 

berkelompok antar dua orang atau berpasangan yang dipopulerkan oleh Spencer Kagan pada 

1990 (Huda, 2016: 211). Metode ini dapat memberikan pengalaman langsung melalui belajar 

berkelompok. Disini siswa dapat berdiskusi   mengenai  materi yang diberikan guru  secara 

bersama-sama dengan  teman kelompokya, dalam proses ini memungkinkan siswa aktif 

bertanya dan bertukar pendapat dengan teman kelompoknya  untuk memahami materi yang 

diberikan guru. Sebelum  akhirnya siswa secara berpasangan  menjadi partner dan pelatih 

dalam menjawab soal. Dengan penerapan metode pembelajaran Pair Check diharapkan akan 

mempermudah siswa  dalam memahami materi pelajaran serta akan menciptakan pelajaran 



yang menyenangkan sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian 

hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan uraian  masalah diatas  maka penelitian  ini dibuat dan diberi judul 

“Pengaruh Metode Pembelajaran Pair Check Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV 

SDN 37 Cakranegara Tahun 2017/2018”.  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian ini menggunakan 

quasi eksperimental design jenis nonequivalent control group design. Pada penelitian ini 

dilakukan terhadap dua kelas yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol (pembanding), pada 

kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan metode 

Pair Check. Sedangkan pada kelas kontrol (pembanding) pembelajaran menggunakan 

metode diskusi. Peneliti memberikan tes sebagai data awal untuk pre-test. Diakhir penelitian 

untuk mendapatkan data akhir dilakukan post-test terhadap kedua kelas tersebut. Kedua 

kelompok diberikan pre-test  dan post-test dengan menggunakan instrument tes yang sama. 

Dengan melihat rata-rata tes akhir  post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

kemudian dibandingkan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan pada kelas tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap akhir. 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penelitian, 

diantaranya: 

a. Observasi dan wawancara langsung dengan walik kelas untuk mendapatkan data dan 

mengidentifikasi masalah dalam proses pembelajaran   

b. Menentukan  populasi dan sampel berdasarkan data hasil belajar yang diperoleh 

c. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

d. Menentukan materi pokok yang akan diajarkan 

e. Membuat perangkat pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berdasarkan metode Pair Check 

f. Mempersiapkan bentuk instrumen evaluasi penelitian berupa tes hasil belajar 

g. Menyusun kisi-kisi instrumen penilaian (menyusun soal untuk pre-test dan post-test). 

h. Melakukan uji validitas dan reliabilitas soal yang digunakan pada pre-test dan post-

test.  

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dalah pelaksanaan langsung penelitian di lapangan. Adapun 

langkah-langkah yang ditemepuh pada saat penelitian di lapangan yaitu:  

a. Memberikan tes awal (pre-test) kepada kelas eksperimen yaitu kelas IV B dan kelas 

kontrol yaitu kelas IV A yang menjadi subjek penelitian dengan menggunakan 

instrumen kognitif (soal) yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya 

pada siswa SD yang berbeda yaitu siswa kelas IV SDN 8 Cakranegara. 

b. Memberikan perlakuan dengan menggunakan metode Pair Check kepada kelas 

eksperimen yaitu kelas IV B. 

c. Di kelas kontrol tidak mendapatkan perlakuan, dengan kata lain proses belajar 

mengajar tidak dimanipulasi, melainkan berlangsung apa adanya yaitu menggunakan 

metode yang biasa digunakan guru yaitu metode diskusi, penugasan dan tanya jawab. 



Akan tetapi mendapatkan materi yang sama dan waktu yang sama dengan kelas 

eksperimen. 

d. Memberikan tes akhir (post-test)  kepada siswa kelas eksperimen yaitu siswa kelas IV 

B dan siswa siswa kelas kontrol yaitu siswa kelas IV A dengan menggunakan 

instrument kognitif (soal) yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

3. Tahap Akhir 

a. Menganalisis data  hasil pre-test dan post-test yang didapatkan dalam penelitian pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Menyimpulkan data hasil penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 37 Cakranegara yang  beralamat di Jalan Pancor, 

Turida, Kota Mataram. Kelas yang menjadi kelas eksperimen yaitu kelas IV B dan kelas 

yang dipilih sebagai kelas kontrol atau pembanding yaitu kelas IV A. Peneliti melakukan 

uji validitas dan reliabilitas pada siswa kelas IV di SDN 8 Cakranegara. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV  SDN 37 Cakranegara.  

Dimana kelas IV A terdiri dari 23  siswa dan kelas IV B terdiri dari 25 siswa. Maka  

jumlah anggota populasi dalam penelitian ini adalah   48 siswa. Peneliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel non probability sampling tipe sampling jenuh, menurut 

Sugiyono (2017: 124) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

populasi digunakan sebagai sampel. Oleh karna itu seluruh siswa kelas IV akan dijadikan 

sebagai sampel penelitian, yang terbagi menjadi kelas IV A sebagai kelas kontrol 

sebanyak 23 siswa dan kelas IV B sebagai kelas eksperimen sebanyak 25 siswa. Jumlah 

anggota sampel keseluruhan adalah  48 siswa 

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi dan 

Tes, dengan instrumen yang digunakan yaitu tes tertulis dengan jenis tes objektif (pilihan 

ganda), dan  dokumentasi adalah berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

daftar nama-nama siswa, foto-foto pelaksanaan penelitian. Instrument hasil belajar dalam 

penelitian telah diujicobakan pada siswa kelas IV SDN 8 Cakranegara. Uji coba 

instrument dilaksanakan dengan jumlah butir soal yang diujikan adalah 35 butir. 

Kemudian hasil uji coba soal dianalisis menggunakan Uji Validitas dan uji reliabilitas. 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode Pair Check terhadap hasil belajar IPS 

siswa, digunakan uji-t. Sebelum melakukan uji-t, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data.  

C. HASIL PENELITIAN 

Tabel 4.1 Hasil Belajar IPS Pre-test dan Post-test 

 Jumlah 

Siswa 

(N) 

Tes Nilai 

Tertingg

i 

Nilai 

terend

ah 

Rata-

Rata 

Standar 

Deviasi 

Eksperimen 25 Pre-test 84 32 57,6 11,92 

25 Post-test 96 40 73,76 13,69 

Kontrol 23 Pre-test 84 28 58,43 13,75 

23 Post-test 92 36 64,69 14,28 

 



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai pretest tertinggi kelas eksperimen adalah 

84 sedangkan  nilai pretest tertinggi kelas kontrol adalah 84. Untuk nilai posttest tertinggi 

kelas eksperimen adalah 96 sedangkan nilai posttest tertinggi kelas kontrol adalah 92. Untuk 

nilai pretest terendah kelas eksperimen adalah 32 sedangkan nilai pretest terendah kelas 

kontrol adalah 28. Selanjutnya untuk nilai posttest terendah kelas eksperimen adalah 40 

sedangkan nilai posttest terendah kelas kontrol adalah 36. Selain itu terlihat bahwa  rata-rata 

hasil belajar siswa kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan (post-test) lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan. 

Diketahui rata-rata nilai posttest  kelas eksperimen adalah 73,76 , sedangkan rata-rata nilai 

posttest  kelas kontrol adalah 64,69. 

Setelah data tes hasil belajar posttes siswa diperoleh, kemudian dilakukan uji normalitas 

data, diperoleh hasil pada kelas eksperimen X
2

hitung  X
2

tabel, yaitu 8,47<11,07 maka data 

berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh hasil X
2

hitung  X
2

tabel, yaitu 

9,28<11,07, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya setelah dilakukan uji normalitas 

diketahui data berdistribusi normal, kemudian dilakukan uji homogenitas data. Ddiketahui 

bahwa Fhitung  < Ftabel. Pada data pretest diperoleh  Fhitung = 1,33 sedangkan Ftabel data tersebut 

yaitu 2,01, maka data dikatakan homogen. 

Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima dan hipotesis nol (Ho) akan  ditolak jika thitung ≥ 

ttabel. Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil thitung  > ttabel . Dengan dk = 46 pada taraf 

signifikansi 5% yaitu sebesar 2,015 sehingga dapat disimpulkan Ha diterima dah Ho ditolak. 

Hal ini menunjukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara metode pembelajaran 

Pair Check dengan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV. 

 

D. PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 

37 Cakranegara tahun 2017/2018 dengan menerapkan metode pair check. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV  SDN 37 Cakranegara. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas IV SDN 37 Cakranegara. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik non probability sampling tipe sampling jenuh. 

Instrumen penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan tes 

hasil belajar. Sebelum tes digunakan sebagai alat pengumpulan data hasil belajar, terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil perhitungan validitas tes hasil belajar 

pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment dengan bantuan program  

Microsoft Excel. Berdasarkan hasil perhitungan, dari 35 soal yang diujikan terdapat 26 soal 

yang dinyatakan valid dan 9 soal dinyatakan tidak valid. Seluruh item yang valid selanjutnya 

diuji reliabilitasnya, hasil perhitungan uji reliabilitas untuk 26 soal yaitu 0,835. Berdasarkan 

tabel kriteria reliabilitas soal instrumen tersebut berada pada rentan nilai 0,81 - 1,00 yang 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 26 soal yang akan 

digunakan reliabel. Artinya instrumen dapat digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama dan tetap menghasilkan data yang sama. Instrumen yang telah lulus uji validitas 

dan uji reliabilitas kemudian dijadikan  sebagai alat pengumpulan data hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDN 37 Cakranegara.  

Penelitian ini diawali dengan  memberikan pretest terhadap kelas IV A dan IV B yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Selanjutnya peneliti memberikan 

perlakuan dengan menerapkan metode pair check pada mata pelajaran IPS kepada kelas 

eksperimen (IV B) dan menerapkan metode diskusi pada kelas kontrol (IV A). Adapun 



langkah-langkah penerapan metode pair check dalam proses pembelajaran yaitu  diawali 

dengan siswa mengamati contoh gambar dan benda  yang ditunjukkan guru, kemudian siswa 

dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan gambar dan benda yang ditunjukan guru. 

Selanjutnya guru menjelaskan konsep tentang teknologi produksi dan komunikasi kepada 

siswa. Kemudian  siiswa dibagi ke dalam beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. Dalam 

satu tim ada 2 pasang. Setiap pasangan dalam satu tim dibebani masing-masing satu peran 

yang berbeda: pelatih dan partner . Lalu siswa secara bersama-sama mempelajari materi 

tentang Perkembangan teknologi produksi dan  teknologi komunikasi. Selanjutnya guru 

membagikan lembar kerja kelompok pada masing-masing kelompok untuk dikerjakan secara 

bersama-sama. Kemudian guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya di depan kelas. Setelah itu guru membagikan soal kepada partner. Partner 

menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya. Partner yang menjawab satu 

soal dengan benar berhak mendapat satu kupon dari pelatih. Pelatih dan partner saling 

bertukar peran. Pelatih menjadi partner dan partner menjadi pelatih. Setiap pasangan kembali 

ke tim awal dan mencocokan jawaban satu sama lain.  Guru membimbing dan memberikan 

arahan atas jawaban dari berbagai soal. Setiap tim mengecek jawabannya  Tim yang paling 

banyak mendapat kupon diberi hadiah atau reward oleh guru. Setelah memberi perlakuan, 

peneliti memberikan posttest yang bertujuan untuk melihat pengaruh atau perbandingan hasil 

belajar siswa menggunakan metode pair check dengan metode diskusi. 

Setelah melakukan penelitian diperoleh data nilai pretest tertinggi kelas eksperimen 

adalah 84 sedangkan  nilai pretest tertinggi kelas kontrol adalah 84. Untuk nilai posttest 

tertinggi kelas eksperimen adalah 96 sedangkan nilai posttest tertinggi kelas kontrol adalah 

92. Untuk nilai pretest terendah kelas eksperimen adalah 32 sedangkan nilai pretest terendah 

kelas kontrol adalah 28. Selanjutnya untuk nilai posttest terendah kelas eksperimen adalah 40 

sedangkan nilai posttest terendah kelas kontrol adalah 36. Selain itu terlihat bahwa  rata-rata 

hasil belajar siswa kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan (post-test) lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan. 

Diketahui rata-rata nilai posttest  kelas eksperimen adalah 73,76 , sedangkan rata-rata nilai 

posttest  kelas kontrol adalah 64,69. 

Data tes hasil belajar siswa diperoleh, selanjutnya  untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh penerapan metode pair check terhadap hasil belajar IPS siswa maka dilakukan uji 

hipotesis dengan uji-t. Namun sebelum melakukan uji-t terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat. Yaitu uji normalitas dan homogenitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah uji chi-kuadrat. Kriteria pengujiannya adalah data 

terdistribusi normal jika X
2

hitung  X
2

tabel pada taraf signifikansi 5% dan dengan db = K-1 , 

yaitu 6-1 = 5, dimana K adalah banyaknya interval. Hasil Uji Normalitas Post-test kelas 

eksperimen diketahui X
2

hitung<X
2
tabe, yaitu 8,47<11,07 maka dapat disimpulkan data 

terdistribusi normal. Sedangkan hasil uji normalitas post-test kelas kontrol diketahui 

X
2

hitung<X
2
tabe, yaitu 9,28<11,07 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal. 

 Selanjutnya, setelah dilakukan uji normalitas, data tes hasil belajar akan di uji 

homogenitasnya dengan kriteria Fhitung ≤ Ftabel  maka sampel bersifat homogen, dengan taraf 

signifikansi 5%. Hasil uji homogenitas pretest diperoleh Fhitung<Ftabel. pada data pretest 

diperoleh  Fhitung = 1,33 sedangkan Ftabel data tersebut yaitu 2,01, maka data dikatakan 

homogen. Sedangkan hasil uji homogenitas postest diperoleh Fhitung  < Ftabel. Pada data pretest 



diperoleh  Fhitung = 1,08 sedangkan Ftabel data tersebut yaitu 2,01, maka data dikatakan 

homogen. 

Setelah dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas diperoleh hasil  data 

berdistribusi normal dan data juga bersifat homogen, maka dilakukan uji hipotesis. Peneliti  

menganalisis hipotesis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan 

menggunakan rumus t-test. Peneliti memperoleh hasil thitung        sedangkan ttabel  2,015 

dengan taraf signifikansi 5% pada taraf kepercayaan 95% dk =  n1   n2.     25+23-2= 46. 

Dengan demikian dapat dinyatakan terdapat pengaruh hasil belajar siswa  dengan 

menggunakan metode pair check.  

Mengacu pada hasil pengujian hipotesisi diatas, maka hipotesis alternatif (Ha) yang 

berbunyi “ada pengaruh yang  positif dan signifikan antara model      pembelajaran pair 

check dan hasil belaja siswa kelas IV SD Negeri 37   Cakranegara Tahun 2017/2018”, 

dinyatakan diterima. Sedangkan hipotesis nol (Ho) yang berbunyi “ tidak ada pengaruh yang 

positif dan signifikan  antara model pembelajaran pair check dan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 37 Cakranegara Tahun 2017/2018” ditolak. 

Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan dari Sanjaya (Budiyanto, 2016: 118) 

pembelajaran pair check adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang berpasangan 

(kelompok sebangku) yang bertujuan untuk mendalami atau melatih materi yang telah 

dipelajarinya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Sakinah Komara (2010), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh model pembelajaran  Pair Check  terhadap 

hasil belajar matematika  siswa kelas VII. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data 

penelitian  yang dihitung menggunakan uji-t dua pihak. Berdasarkan uji hipotesis terlihat 

bahwa thitung> ttabel  (2,04 > 1,66)   

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis statistik menggunakan rumus t-test dua sampel diperoleh hasil  thitung 

       sedangkan ttabel  2,015 pada taraf kepercayaan 95% (taraf signifikansi 5%). Maka 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang  positif dan signifikan antara metode  

pembelajaran pair check  terhadap  hasil belaja siswa kelas IV SD Negeri 37   Cakranegara   

Tahun 2017/2018. 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut : 

A. Bagi Guru 

a. Guru diharapkan dapat melanjutkan penggunaan  metode  Pembelajaran Pair 

Check  sebagai alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam 

rangka inovasi dalam pembelajaran. Sehingga akan mempengaruhi pencapaian 

hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal.  

b. Guru perlu menjelaskan tahapan pelaksanaan pembelajaran model pair check 

dengan rinci dan jelas, agar siswa benar-benar memahami langkah-langkah dalam 

pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan 

apa yang direncanakan. 

B. Bagi  kepala sekolah 

Kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi di sekolah, sehingga pola 

kepemimpinanya akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan sekolah. Salah satu 

fungsi kepala sekolah adalah sebagai supervisor pendidikan dalam meningkatkan 

kinerja guru melalui pengadaan pelatihan kepada guru-guru misalnya mengenai 

pengembangan metode pembelajaran yang dapat diterapkan dikelas dalam rangka  



meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah demi tercapainya hasil belajar yang 

optimal. Sehingga  menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

C. Bagi Siswa 

Dengan penerapan metode Pair Check, proses pembelajarn akan menjadi lebih 

menarik, sehingga materi yang dipelajari dapat dipahami dengan baik, sehingga 

perolehan hasil belajar siswa akan maksimal. 

D. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti lain selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang metode 

pembelajaran pair check dapat mengembangkan penelitiannya lebih luas lagi, baik 

dari segi variabel penelitian, materi pembelajaran, serta hal-hal baru yang dapat 

diadopsi untuk memodifikasi model sehingga lebih baik dan mudah diterapkan  
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