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Abstrak-Keberhasilan atau kegagalan sering kali ditentukan oleh kinerja dalam tes 

prestasi yang telah distandarisasi. Namun, tes ini tidak memberikan informasi 

mengenai proses kognitif yang mungkin mempengaruhi prestasi siswa. Oleh karena 

itu, pendidikan khususnya dalam bidang matematika dirancang atas dasar hasil 

diagnosis tentang kuantitas pengetahuannya, bukan berdasarkan kualitasnya. Dalam 

mengatasi hal tersebut, guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang harus 

dikembangkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model Cooperatif 

Learning tipe Pair Check pada materi pokok Peluang pada siswa kelas XI di MAN 

Tambakberas Jombang. Rancangan penelitian yang peneliti gunakan adalah 

rancangan penelitian true experimental jenis randomized group pre test- posttest 

design. Instrumen penelitian ini meliputi lembar tes. Hasil penelitian menujukkan 

bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan tipe pair check terhadap 

hasil belajar dengan mengacu pada hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata siswa 

kelas eksperimen sebesar 83,63 dan nilai rata-rata siswa kelas kontrol sebesar 61,32. 

Nilai t hitung sebesar -12,822. Hal ini berarti harga t hitung tidak terletak antara – 

2,00 dan 2,00 serta probabilitasnya < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Untuk taraf signifikasi 

5 %, harga t0,975 dengan dk = 76 dari daftar distribusi t adalah 2,00. Berdasarkan 

hasil di atas, dapat diinterprestasikan bahwa: Rata-rata hasil belajar matematika 

siswa kelas eksperimen lebih besar daripada rata-rata hasil belajar matematika siswa 

kelas kontrol. Hal ini berarti hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen lebih 

baik daripada hasil belajar matematika siswa kelas kontrol.   

Kata kunci: pengaruh, model pembelajaran kooperatif tipe pair check, 

hasil belajar 

I.PENDAHULUAN  

 
Keberhasilan atau kegagalan sering kali ditentukan oleh kinerja dalam tes prestasi yang telah 

distandarisasi. Namun, tes ini tidak memberikan informasi mengenai proses kognitif yang mungkin 

mempengaruhi prestasi siswa. Oleh karena itu, pendidikan khususnya dalam bidang matematika 

dirancang atas dasar hasil diagnosis tentang kuantitas pengetahuannya, bukan berdasarkan 

kualitasnya.Dalam mengatasi hal tersebut, guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang harus 

dikembangkan. 

Usaha meningkatkan kemampuan guru dalam belajar mengajar perlu pemahaman ulang, baik dari model 

mengajar maupun dari segi komunikasi saat di kelas. Mengajar tidak hanya sekedar mengkomunikasikan 

pengentahuan agar dapat belajar, tetapi mengajar juga berarti berusaha menolong siswa agar mampu 

memahami konsep-konsep dan dapat menerangkan konsep yang dipahami. 

Berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan terus dilakukan, terutama oleh pihak 

sekolah. Salah satu contoh perbaikan kualitas dilakukan oleh guru terutama dalam menggunakan model 

pembelajaran yang tepat bagi siswa untuk belajar. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diterapkan 

prinsip pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik, namun berupaya siswa dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika hendakanya tidak hanya 

mengedepankan pada materi semata, melainkan bagaimana siswa dapat mengembangkan keterampilan 

dan pengetahuan serta nilai-nilai dasar yang dapat direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Syahbani (2005:7) bahwa pembelajaran matematika menekankan kesadaran dan kemampuan untuk 

berargumen dan berkomunikasi secara sistematis untuk memecahkan masalah dan menerapkan 

matematika untuk kehidupan sehari-hari. Siswa harus diupayakan menjadi subjek belajar yang aktif 

dalam mengkonstruksi atau membangun sendiri dalam pemahaman terhadap materi yang dipelajari, 
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sedangkan guru sebaiknya berperan sebagai fasilitator dan mediator yang kreatif supaya siswa dapat 

belajar dalam suasana yang menyenangkan 

Salah satu langkah untuk mewujudkan hal di atas, guru dapat menggunakan model Cooperatif 

Learning tipe Pair Check, karena dengan Pair Check siswa tidak hanya bekerja dalam kelompok 

melainkan bagaimana siswa dapat saling berbagi tugas dan pengetahuan dengan temannya. Dalam 

pembelajaran Pair Check ini, siswa akan dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari dua orang dalam 

satu kelompok dan diberi LKS. Tiap anggota kelompok akan saling bekerja sama dan saling mengecek 

secara bergantian. Dengan demikian akan mendorong timbulnya motivasi dan mengembangkan potensi 

siswa secara aktif. Pair Check ini melibatkan enam langkah yang direkomendasikan oleh Spencer Kagen 

(dalam Ibrahim dkk, 2000:49) yaitu:1) bekerja berpasangan; 2) pelatih mengecek; 3) pelatih memuji; 4) 

bertukar peran; 5) pasangan mengecek; 6) tim menyatakan rasa suka cita bersama.   

Salah satu materi matematika yang diajarkan di SMA/MA kelas XI adalah materi pokok “peluang”. 

Materi ini sering muncul dan digunakan dalam kehidupan sehari.Dengan menerapkan Cooperatif 

Learning tipe Pair Check dalam pembelajaran matematika di sekolah diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi, karena Cooperatif Learning tipe Pair Check dalam 

pelaksanaannya yaitu berdiskusi, saling pengecekan dengan teman sejawat, presentasi kelas, kegiatan 

kelompok, melaksanakan evaluasi dan penghargaan kelompok. Pembelajaran dilakukan secara 

berkelompok dengan menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran lain, siswa bekerja 

secara bersama-sama (berdiskusi) untuk menuntaskan materi. Mereka saling membantu satu sama lain 

untuk memahami bahan pelajaran, sehingga dipastikan semua anggota kelompok telah mempelajari 

materi tersebut secara tuntas. 

Berdasarkan hal di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

pair check terhadap hasil belajar siswa. Karena dengan mengetahui pengaruhnya maka guru dapat 

mengetahui seberapa jauh daya serap siswa terhadap pembelajaran. 

 

II.KAJIAN TEORI  

 

1. Pengertian CooperativeLearning  
 Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara 

bersama dan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Model 

pembelajaran cooperative learning merupakan suatu konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok, termasuk jenis-jenis kerja kelompok yang dipimpin atau diarahkan oleh guru (Komalasari, 

2011: 62). Sedangkan, Slavin (Isjoni, 2007: 15) mengemukakan, “In cooperative learningmethods, 

students work together in four member teams to master materialinitially presented by the teacher”. Dari 

uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana 

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa secara kolaboratif 

sehingga dapat merangsang siswa lebih termotivasi dalam belajar.  

Menurut Johnson (Isjoni, 2007: 15) coopertive learning merupakan bekerja bersama dalam 

mencapai tujuan bersama. Dalamkegiatan kooperatif, siswa mencari hasil yang menguntungkan bagi 

seluruhanggota kelompok. Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok keciluntuk memaksimalkan 

belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalamkelompok itu. Prosedur cooperative learning didesain 

untuk mengaktifkansiswa melalui inkuiri dan diskusi dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 siswa.  

Berdasarkan hal di atas, model coopertive learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

belajar bersama-sama yang melibatkan antara 2-6 siswa, yang bekerja bersama menuju kelompok kerja 

dimana tiap anggota bertanggungjawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tidak akan dapat 

dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok.  

  

2. Model Cooperatif Learning Tipe Pair Check  

2.1 Pengertian Model Cooperatif Learning Tipe Pair Check  
Model cooperative learning tipe pair check merupakan model pembelajaran berkelompok yang 

saling berpasangan yang dipopulerkanoleh Spencer Kagan pada tahun 1990. Model ini 

menerapkanpembelajaran kooperatif yang menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan. Model ini juga melatih tanggung jawab sosial siswa, kerja sama, dan 

kemampuan memberi penilaian (Huda, 2013: 211). Sedangkan, model cooperative learning tipe 

paircheck adalah modifikasi dari tipe think pairs share, dimana penekanan pembelajaran ada pada saat 

mereka diminta untuk saling cek jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan guru saat berada dalam 

pasangan (Faiq, 2013).   
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Berdasarkan hal di atas, model cooperative learning tipe pair-check merupakan model 

pembelajaran dimana siswa saling berpasangan dan menyelesaikan persoalan yang diberikan. Dalam 

model cooperative learning tipe pair-check, guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas 

siswa.   

2.2 Langkah-langkah Model Cooperatif Learning Tipe Pair Check  
Menurut (Shoimin, 2014: 119) cooperative learning tipe pair-check mempunyai beberapa langkah 

sebagai berikut.  

a. Bagilah siswa di kelas ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 siswa  

b. Bagi lagi kelompok-kelompok siswa tersebut menjadi berpasang-pasang.  

Jadi, akan ada partner A dan partner B pada kedua pasangan  

c. Berilah setiap pasangan sebuah LKS untuk dikerjakan. LKS terdiri dari beberapa soal atau 

permasalahan (jumlahnya genap)  

d. Berikutnya, berikan kesempatan pada partner A untu mengerjaan soal nomor 1, sementara 

partner B mengamati, memberi motivasi, membimbing (bila diperlukan) partner A selama 

mengerjakan soal nomor 1.  

e. Selanjutnya bertukar peran, partner B mengerjakan soal nomor 2, dan partner A 

mengamati, memberi motivasi, membimbing (bila diperlukan) partner B selama 

mengerjakan soal nomor 2  

f. Setelah 2 soal diselesaikan, pasangan tersebut mengecek hasil pekerjaan mereka berdua 

dengan pasangan lain yang satu kelompok dengan mereka  

g. Setiap kelompok yang memperoleh kesepakatan (kesamaan pendapat/cara memecahkan 

masalah/menyelesaikan soal)  

h. Guru memberikan reward pada kelompok yang berhasil menjawab, guru juga dapat 

memberikan pembimbingan bila kedua pasangan dalam kelompok mengalami kesulitan.  

i. Langkah nomor 4, 5, dan 6 diulang lagi untuk menyelesaikan soal nomor 3 dan 4, 

demikian seterusnya sampai semua soal pada LKS selesai dikerjakan setiap kelompok.  

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperatif Learning Tipe Pair Check  
Model cooperative learning tipe pair-check mempunyai kelebihan dan kekurangan (Shoimin, 2014: 

121) sebagai berikut.  

a. Kelebihan model cooperative learning tipe pair-check, antara lain:  

1) Melatih siswa untuk bersabar, yaitu dengan memberikan waktu bagi 

pasangannya untuk berpikir dan tidak langsung memberikan jawaban 

(menjawabkan) soal yang bukan tugasnya  

2) Melatih siswa memberikan dan menerima motivasi dari pasangannya secara 

tepat dan efektif  

3) Melatih siswa untuk bersikap terbuka kritik atau saran yang membangun dari 

pasangannya atau dari pasangan lainnya dalam kelompoknya. Yaitu, saat 

mereka saling mengecek hasil pekerjaan pasangan lain dikelompoknya.  

4) Memberikan kesempatan pada siswa untuk membimbing orang lain  

(pasangan)  

b. Kelemahan model cooperative learning tipe pair-check, antara lain:   

1) Membutuhkan waktu yang lebih lama  

2) Membutuhkan keterampilan siswa untuk menjadi pembimbing pasangannya, 

dan kenyataannya setiap partner pasangan bukannlah siswa dengan kemampuan 

belajar yang lebih baik. Jadi, kadang-kadang fungsi pembimbingnya tidak 

berjalan dengan baik.  

  

3. Hasil Belajar  
Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertianpengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan-keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa :  

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan 

maupun tulisan. Kemampuan merespons secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan 

tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan.  

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan 

intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 
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mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.  

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Kemampuan ini meliputi prnggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.  

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.   

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek 

tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap 

merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.  

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Domain 

kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), evaluation (menilai). Domain efektif 

adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valving (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, 

teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Sementara, menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. 

 

III.METODE PENELITIAN 

 

Rancangan penelitian yang peneliti gunakan adalah rancangan penelitian true experimental jenis 

randomized group pre test- posttest design. Dalam rancangan ini, kelompok  kelas eksperimental diberi 

perlakuan sedangkan kelompok kelas kontrol tidak.  

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas XI IPA MAN Tambakberas Jombang Semester Genap 

tahun pelajaran 2015/2016. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA pada sekolah tersebut, 

selanjutnya dipilih dua kelas secara acak sebagai sampel. Satu kelas sebagai kelas eksperimen yaitu kelas 

yang diajar menggunakan pendekatan cooperative learning tipe Pair Check dan kelas yang satunya 

sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang diajar dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional/sebagaimana biasa dilaksanakan gurunya. 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan cooperative learning tipe Pair Check materi pokok peluang.Tes yang disusun adalah 

tes hasil belajar berbentuk uraian selanjutnya data tentang tes hasil belajar dianalisis dan hasil analisisnya 

dijadikan dasar untuk perbaikan tes itu sendiri sebagai bagian dari perangkat pembelajaran dengan 

menggunakan validitas, reliabilitas tes. 

                                                                                          

IV.HASIL  

 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi lembar soal tes hasil belajar, lembar pengamatan dan 

angket respon pembelajaran. Soal tes hasil belajar dibuat sendiri oleh peneliti. Soal tes hasil belajar 

tersebut diberikan ke siswa untuk mengetahui hasil belajarnya. Soal tes hasil belajar yang dibuat peneliti 

berupa isian sebanyak 5 butir. Sebelum memberikan tes hasil belajar ke siswa kelas XI IPA MAN 

Tambakberas Jombang terlebih dahulu peneliti mengujicobakan soal tes tersebut ke siswa kelas XI IPA 

MA Fattah Hasyim Bahrul Ulum Tambakberas Jombang untuk mengetahui kelayakan instrumen tes hasil 

belajar. Dari hasil uji coba tersebut, kemudian peneliti melakukan pengujian validitas dan reliabelitas 

instrumen apakah instrumen tes hasil belajar layak dan dapat dipercaya.  

1. Hasil uji validitas 

Berikut peneliti sajikan hasil uji validitas: 

Tabel 5.1 : Nilai validitas item butir soal pre-test 

No. Item Nilai validitas Interpretasi nilai r Keputusan 

1 Soal ke-1 0,679* Tinggi Valid 

2 Soal ke-2 0,635* Tinggi Valid 
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3 Soal ke-3 0,766* Tinggi Valid 

4 Soal ke-4 0,752* Tinggi Valid 

5 Soal ke-5 0,679* Tinggi Valid 

 

*sumber: hasil output spss uji validitas (lampiran 1) 

Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa semua butir soal pre-test dinyatakan valid dan 

dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. 

Tabel 5.2 : Nilai validitas item butir soal post-test 

No. Item Nilai validitas Interpretasi nilai r Keputusan 

1 Soal ke-1 0,659* Tinggi Valid 

2 Soal ke-2 0,885* Sangat Tinggi Valid 

3 Soal ke-3 0,745* Tinggi Valid 

4 Soal ke-4 0,862* Sangat Tinggi Valid 

5 Soal ke-5 0,660* Tinggi Valid 

 

*sumber: hasil output spss uji validitas (lampiran 2) 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa semua butir soal post-test dinyatakan valid dan 

dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. 

 

 

2. Hasil uji reliabelitas 

     Tabel 5.3 : Reliabelitas soal pre-test 

Cronbach's Alpha N of Items 

,676 5 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,676. Nilai tersebut berada di 

interval  yang berarti soal tes hasil belajar memiliki reliabilitas tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

soal tes hasil belajar reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. Sedangkan untuk 

reliabilitas soal post-test disajikan sebagai berikut. 

  Tabel 5.4 : Reliabelitas soal post-test 

Cronbach's Alpha N of Items 

,648 5 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,648. Nilai tersebut berada di 

interval  yang berarti soal tes hasil belajar memiliki reliabilitas tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

soal tes hasil belajar reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. 

 

Deskripsi Data 

Pada sub bahasan ini peneliti mendeskripsikan data hasil penelitian. Data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui teknik tes, pengamatan dan angket. Tes diberikan kepada siswa kelas XI-IPA 6 sebagai 

kelas eksperimen dan XI-IPA 8 sebagai kelas kontrol di MAN Tambakberas Jombang. Pembelajaran 

yang digunakan pada kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe pair check 

sedangkan kelompok kontrol menggunakan model pengajaran langsung. Tes dilakukan pada hari yang 

sama untuk mencegah kebocoran soal. Tes yang diberikan berupa tes subyektif sebanyak 5 soal. Berikut 
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ini adalah data tes hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 5.5 : Daftar nilai tes hasil belajar kelas eksperimen 

NO. INISIAL SISWA  NILAI PRE-TEST NILAI POST-TEST 

1 ATY 55 75 

2 ARF 60 85 

3 AWB 50 75 

4 AWK 70 90 

5 BHK 40 75 

6 BT 60 85 

7 CS 65 80 

8 CTH 50 75 

9 EDF 75 90 

10 EHK 55 85 

11 ERG 70 90 

12 FKJ 65 85 

13 FTG 60 80 

14 HY 70 85 

15 HIN 45 75 

16 INS 50 80 

17 IWN 65 85 

18 JA 55 80 

19 JKL 60 90 

20 JMN 75 100 

21 KAM 70 85 

22 KBG 65 90 

23 MF 65 80 

24 MY 70 85 

25 MJM 65 85 

26 MMP 50 80 

27 MS 50 90 

28 NA 65 90 

29 NLN 70 85 

30 NM 75 80 

31 PME 85 100 

32 PTS 70 85 

33 PWK 75 90 

34 RAK 50 75 

35 RI 45 75 

36 SA 50 80 

37 SAP 55 75 
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Tabel 5.6 : Daftar nilai tes hasil belajar kelas kontrol 

38 SN 60 85 

39 USA 75 90 

40 ZR 50 75 

NO. INISIAL SISWA  NILAI PRE-TEST NILAI POST-TEST 

1 ACV 40 60 

2 AFK 30 65 

3 AH 45 55 

4 ATK 50 60 

5 CBR 55 65 

6 CG 30 50 

7 DA 45 60 

8 DFG 50 80 

9 DTK 50 65 

10 FAG 45 60 

11 FBK 40 70 

12 FJK 55 65 

13 HA 60 65 

14 HIN 40 70 

15 HJK 30 50 

16 IAS 35 45 

17 IC 45 60 

18 IGK 40 55 

19 KR 45 50 

20 LK 60 70 

21 LNR 70 80 

22 LMD 50 65 

23 MGH 50 70 

24 MW 45 50 

25 NCF 50 65 

26 NGH 45 60 

27 NH 50 65 

28 PH 60 65 

29 PK 45 50 

30 PYS 40 60 

31 RF 50 65 

32 RN 30 45 

33 RST 35 60 
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5.3  Analisis data 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis terhadap data-data tersebut sekaligus mengolahnya agar menjadi data yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan keputusan atau menarik kesimpulan. 

1. Uji Normalitas 

a. Kelas eksperimen 

Langkah-langkah uji normalitas: 

1) Hipotesis 

Ho : Data nilai hasil belajar kelas eksperimen berdistribusi normal 

Ha : Data nilai hasil belajar kelas eksperimen tidak berdistribusi normal 

2) Taraf signifikansi  

3) Menghitung nilai statistik 

Dalam menghitung nilai statistik, peneliti menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. 

Berdasarkan output SPSS (lampiran 3) uji hipotesis menggunakan Kolmogorov-

Smirnov, diperoleh nilai Asymp.Sig. (2 tailed)  sebesar 0,453 untuk pre-test dan 0,274 

untuk post-test. 

 

4) Pengambilan keputusan 

Tolak Ho jika sig. <  Dari output SPSS (lampiran 3) uji hipotesis menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp.Sig. (2 tailed)  sebesar 0,453 untuk pre-

test dan 0,274 untuk post-test. Karena nilai sig. >  maka Ho diterima. 

5) Membuat kesimpulan 

Berdasarkan keputusan yang diambil, dapat diambil kesimpulan bahwa Ho diterima, 

artinya data nilai hasil belajar siswa kelas eksperimen berdistribusi normal. 

b. Kelas kontrol 

Langkah-langkah uji normalitas: 

1) Hipotesis 

Ho : Data nilai hasil belajar kelas kontrol berdistribusi normal 

Ha : Data nilai hasil belajar kelas kontrol tidak berdistribusi normal 

2) Taraf signifikansi  

3) Menghitung nilai statistik 

Dalam menghitung nilai statistik, peneliti menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. 

Berdasarkan output SPSS (lampiran 3) uji hipotesis menggunakan Kolmogorov-

Smirnov, diperoleh nilai Asymp.Sig. (2 tailed)  sebesar 0,314 untuk pre-test dan 0,255 

untuk post-test. 

4) Pengambilan keputusan 

Tolak Ho jika sig. <  Dari output SPSS (lampiran 3) uji hipotesis menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp.Sig. (2 tailed)  sebesar 0,314 untuk pre-

test dan 0,255 untuk post-test. Karena nilai sig. >  maka Ho diterima. 

34 VS 45 50 

35 VTY 40 65 

36 YS 50 55 

37 YSK 60 65 

38 ZA 50 75 
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5) Membuat kesimpulan 

Berdasarkan keputusan yang diambil, dapat diambil kesimpulan bahwa Ho diterima, 

artinya data nilai hasil belajar siswa kelas kontrol berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Langkah-langkah uji normalitas: 

1) Hipotesis 

Ho :  atau varians kelas eksperimen dan kelas kontrol sama (homogen) 

Ha :  atau varians kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak sama (tidak 

homogen) 

2) Taraf signifikansi  

3) Menghitung nilai statistik 

Dalam menghitung nilai statistik, peneliti menggunakan program SPSS. Berdasarkan 

output SPSS (lampiran 4) diperoleh nilai based on mean  sebesar 0,052. 

4) Pengambilan keputusan 

Tolak Ho jika sig. <  Dari output SPSS (lampiran 4) test of Homogeneity of Variance, 

diperoleh nilai based on mean  sebesar 0,052. Karena nilai sig. >  maka Ho diterima. 

5) Membuat kesimpulan 

Berdasarkan keputusan yang diambil, dapat diambil kesimpulan bahwa Ho diterima, 

artinya varians kelas eksperimen dan kelas kontrol sama (homogen). 

 

3. Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan apakah hipotesis yang peneliti ajukan diterima atau ditolak, peneliti 

menggunakan program SPSS untuk menganalisa data hasil penelitian. Berdasarkan data output SPSS 

(lampiran 5), maka dapat dianalisa sebagai berikut: Hasil uji t diperoleh nilai t hitung = -12,822. Untuk 

taraf signifikasi 5%,  harga t0,975 dengan dk = 76 dari daftar distribusi t adalah 2,00. Dengan 

memperhatikan kriteria penolakan bahwa terima Ho jika t hitung terletak antara – 2,00 dan 2,00 serta 

probabilitas    > 0,05. Karena harga  t  hitung tidak terletak antara – 2,00 dan 2,00 serta probabilitas  < 

0,05 dapat diambil keputusan bahwa Ho ditolak artinya ada perbedaan hasil belajar antara siswa kelas XI 

yang dijelaskan dengan yang tidak dijelaskan menggunakan model pembelajaran tipe pair check di MAN 

Tambakberas Jombang tahun pelajaran 2015/2016. 

 

V.PENUTUP  

Berdasarkan analisa data, peneliti menyimpulkan bahwa model cooperatif learning tipe pair check 

efektif dalam pembelajaran materi pokok peluang pada siswa kelas XI di MAN Tambakberas Jombang. 

Simpulan tersebut didasarkan pada hal sebagai berikut: Nilai rata-rata siswa kelas eksperimen sebesar 

83,63 dan nilai rata-rata siswa kelas kontrol sebesar 61,32. Nilai t hitung sebesar -12,822. Hal ini berarti 

hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa kelas 

kontrol. Sedangkan untuk taraf signifikasi 5 %, harga t0,975 dengan dk = 76 dari daftar distribusi t adalah 

2,00. Hal ini berarti harga t hitung tidak terletak antara – 2,00 dan 2,00 serta probabilitasnya < 0,05 yaitu 

0,000 < 0,05. 
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