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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Karangka Teoritis 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran merupakan karangka koseptual berupa pola prosedur 

sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Pembelajaran terkait dengan pemilihan strategi dan  pembuatan struktur 

metode, keterampilan dan aktifitas peserta didik.
16

 

Pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arends, 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan termasuk 

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Pembelajaran dapat didefiniskan sebagai karanga koseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganasasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
17

 

Pembelajaran kooperatif menurut Direktorat jenderal pendidikan 

tingkat islam: “ Belajar bersama yang melibatkan antara 4-5 orang,  yang 

                                                           
16Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 89 
17Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 46 
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bekerja bersama menuju kelompok kerja yang mana tiap anggota 

bertanggung jawab secara individu sebagai bagia dari hasil yang tak bisa 

dicapai adanya kerja sama antar kelompok”.
18

 

Sesuai dengan sifatnya pembelajaran kooperatif yang lebih 

mengedepankan kerja sama memiliki karakteristik sebagai berikut:
19

 

a. Pembelajaran secara tim, pembelajaran dilakukan secara tim 

yang bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Sesama anggota harus saling membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

b. Pembelajaran dengan manajemen kooperatif, manajemen 

memiliki empat pilar yang menjadi fungsi manajemen yaitu 

fungsi perencanaan, organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi 

kontrol. 

c. Kemauan untuk bekerja sama yang harus dimiliki setiap 

anggota. 

d. Keterampilan bekerja sama, keterampilan bekerja sama dalam 

kelompok sangat dibutuhkan agar tiap anggota kelompok dapat 

menyumbangkan ide, mengemukan pendapat. 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh 

guru atau diarahkan oleh guru. Pelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai hasil berupa akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

mengembangkan keterampilan sosial.
20

 

 

 

 

 

                                                           
18 Direktorat jenderal  Pendidikan Tinggi Islam, Strategi Pembelajaran, Surabaya: lapis- 

PGMI, 2008, hlm. 8 
19Ibid 
20 Agus suprijono, Op.Cit, hlm. 61 
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Dapat disimpulkan dari paparan teori di atas, bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran dengan menempatkan sisw dalam 

kelompok kecil yang siswanya heterogen yang mengedepankan prinsif 

kerja sama, toleransi, menerima keragaman dan keterampilan untuk 

bersosial. 

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Triple Check 

Paul Ginnis menjelaskan pembelajaran  kooperatif  tipe triple 

checkAdalah suatu kegiatan yang mengajar siswa bagaimana menunggu 

giliran bekerjadalam kelompok.Adapun langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif  tipe  triple check  adalah sebagai berikut: 

a. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok .  

b. Guru menyampaikan materi pelajaran. 

c. Guru memberikan tugas kepada tiap kelompok . 

d. Guru meminta  tiap ketua kelompok untuk mengantarkan hasil 

kerja mereka. 

e. Guru memberikan tanda pada jawaban yang belum benar. 

f. Guru meminta tiap kelompok untuk mengecek kembali hasil kerja 

mereka, dengan memperbaiki jawaban yang ditanda oleh guru. 

g. Guru meminta tiap ketua kelompok untuk mengantar hasil kerja 

mereka yang telah di Cek. 

h. Guru kembali memberi tanda pada jawaban yang belum benar 

dan  meminta siswa cek,dan cek lagi hasil kerja mereka.Setelah 

melakukan  
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cek tiga kali,guru memberi penghargaan kepada kelompok yang 

berhasil  mengecek dengan baik.
21

 

 

3. Hasil Belajar 

Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor.
22

 Lebih lanjut Sobry Sutikno 

menjelaskan belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu proses usaha perubahan yang baru, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ditandai dengan adanya “ perubahan”, yaitu perubahan yang terjadi di 

dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktifitas tertentu.
23

 

Hasil belajar akan diperoleh setelah serangkaian proses 

pembelajaran selesai. Agus Suptijono menjelaskan hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan.
24

 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya slah satu aspek  potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil 

pembelajaran ynag di ketegorikan oleh para pakar pendidikan tidak dilihat 

secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif. 

                                                           
21Paul Ginnis, Trik danTartik  Mengajar,Jakarta,PT indexs, 2008, hlm. 245  
22Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 13 
23 Sobry Sutikno,Belajar dan  Pembelajaran,Bandung: Prospect, 2009, hlm. 4 
24Agus Suprijono, Cooprtative Learning: Teori Dan Aplikasih  PAIKEM, Yogyakarta 

Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 6-7 
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Dalam proses belajar mengajar, hasil belajar yang diharapkan dapat  

dicapai siswa penting diketahui oleh guru, agar guru dapat 

merancang/mendesainkan pengajaran secara  tepat dan penuh arti. Setiap 

belajar mengajar keberhasilannya diukur dari beberapa jauh hasil belajar di 

miliki siswa. Tipe hasil belajar harus nampak dalam tujuan 

pengajaran(tujuan instruksional), sebab tujuan itulah yang akan dicapai 

oleh proses belajar mengajar.
25

 

Robertus Angkowo menjelaskan hasil belajar merupakan suatu 

aktivitas mental dan psikis yang berlansung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan demi menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan 

berbekas.
26

Aunurrahman menjelaskan hasil belajar adalah suatu  proses 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengamatan individu itu 

sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya.
27

Hasil belajar 

merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengamatan individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotor.
28

 

                                                           
25Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung:Sinar Baru Algesindo, 

2009, hlm.   45 
26

Robertus Angkowo,Optimalisasi Media Pembelajaran Mempengaruhi Motivasi, Hasil 

Belajar dan  Kepribadian, Jakarta:PT. Grasindo,2007, hlm. 48 
27 Aunurrahman,Belajar dan Pembelajaran, Bandung:Alfabeta,2009, hlm. 35 
28Syaiful Bahri Djamara, Psikologi Belajar, Jakarta:PT. Rinekan Cipta, 2008, hlm. 13 
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Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengamatannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Paul Suparno dalam Sardiman mengemukan beberapa prinsip 

dalam hasil belajar yaitu: 

a. Belajar berarti mencari makna, makna menciptakan oleh siswa dari apa 

yang  mereke lihat, dengar, rasakan dan alami. 

b. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 

c. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. 

Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. 

d. Hasil belajar di pengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan fisik 

dan lingkungannya. 

 

Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, 

si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi 

dengan bahan yang sedang dipelajari.
29

Selanjutnya Tu’u mengemukan 

bahwa hasil belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai 

siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama 

dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru  

 

 

 

 

                                                           
29Sardiman A. M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 2004, Edisi Revisi, hlm. 38 
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melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil 

belajar siswa.
30

 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh 

seorang siswa setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan 

oleh guru di kelas. Sehubungan dengan penelitian ini maka hasil belajar 

yang dimaksud adalah nilai yang diperoleh siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian.  

4. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam penelitian hasil belajar ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Menurut Nana Sudjana : “ada dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor  diri siswa dan faktor dari 

luar diri siswa atau faktor lingkungan.
31

Faktor keberhasilan siswa dapat 

dipengaruhi oleh dari diri siswa sendiri terutama kemampuan yang 

dimilikinya, sedangkan yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dari 

lingkungan yang dominan adalah kualitas pengajaran. Kualitas belajae 

adalah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar akan 

mencapai tujuan pengajaran.  

Dalam pencapaian hasil belajar, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar tersebut yang secara garis besar 

dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal(berasal dari dalam 

diri), dan faktor eksternal(berasal dari luar diri). Slameto mengemukan 

                                                           
30 Tulus Tu;u. Peran  Disiplin  pada  Perilaku  Siswa. Jakarta:Grasindo, 2004, hlm. 76 
31Nana Sudjana, Dasar-DasarProses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Algensind, 

2004, hlm. 39 
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bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan 

faktor eksternal. Faktor internal  adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar. Yang termasuk dalam faktor intern seperti, 

faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor 

ekstren yangpengaruhi terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan menjadi 

tiga faktor yaitu keluarga, faktor sekolah(organisasi) dan faktor 

masyarakat.
32

 

5. Hakikat IPA 

IPA adalah suatu singkatan dari kata “Ilmu Pengetahuan Alam” 

merupakan terjemahan dari kata “Natural Science”
33

, secara singkat sering 

disebut “Science”. Natural artinya alamiah, berhubungan dengan alam 

atau bersangkut paut dengan alam, sedangkan Science artinya ilmu 

pengetahuan. Jadi IPA secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu tentang 

alam ini atau ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam. IPA adalah ilmu yang telah diuji kebenarannya melalui metode 

ilmiah.
34

 Dengan kata lain, metode ilmiah merupakan ciri khusus yang 

menjadi identitas IPA, pengenalan IPA melalui metodologi atau cara 

memperoleh pengetahuan itu. IPA adalah penyelidikan yangterorganisir 

untuk mencari pola keteraturan dalam alam.
35

 

Oleh karena itu, Ilmu Pengetahuan Alam sebagai produk tidak 

dapat dipisahkan dari hakikatnya sebagai proses. Produk IPA adalah fakta 

                                                           
32Slameto,Belajar Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta:Rineka Cipta, 2003, 

2003,hlm. 54 60 
33Faizal Nisbah, Hakikat IPA, Semarang: Aneka Ilmu, 2013, hlm. 1. 
34Ibid.,hlm. 2 
35Ibid.,hlm. 3.  
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fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori- teori.
36

 

Prosedur yang dipergunakan oleh para ilmuan mempelajari alam ini adalah 

prosedur empirik dan analitik. 

Dalam prosedur empirik ilmuan mengumpulkan informasi, 

mengorganisasikan informasi untuk selanjutnya dianalisis. Prosedur 

empirik, dalam IPA mencakup observasi, klasifikasi, dan pengukuran. 

Sedangkan dalam prosedur analitik ilmuan menginterprestasikan 

penemuannya dengan mempergunakan proses-proses seperti hipotesa, 

eksperimen terkendali, menarik kesimpulan, dan memprediksi. Untuk 

menjalankan suatu penelitian tentang alam diperlukan pengetahuan 

terpadu tentang proses dan materi dalam topik yang akan diselidiki. IPA 

untuk anak Sekolah Dasar harus dimodifikasi agar anak didik dapat 

mempelajarinya. Ide-ide dan konsep-konsep harus disederhanakan sesuai 

dengan tingkat perkembangan kognitifnya supaya mudah dipahami. 

Webster’a menyatakan “natural science knowledge concerned with 

the physical world and its phenomena”. Yang artinya IPA adalah 

pengetahuan tentang alam dan gejala-gejalanya.
37

Sedangkan Purnell’s 

mendefinisikan IPA adalah pengetahuan manusia yang luas yang 

didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematik, 

sertadijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip- 

                                                           
36Ibid.,hlm. 4. 
37 Faizal Nisbah, Op.Cit, hlm. 6 
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prinsip, teori-teori, dan hipotesa.
38

Definisi IPA yang paling sederhana 

adalah apa yang dilakukan oleh para ahli IPA.  

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa IPA pada 

hakikatnya meliputi IPA produk, IPA proses, dan IPA sikap ilmiah yang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. 

6. Hubungan  Pembelajaran Kooperatif Tipe Triple Check  dengan Hasil  

Belajar Siswa 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama antara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Kooperatif dapat menciptakan saling ketergantungan antar 

siswa, bukan hanya guru dengan buku ajar juga sesama siswa. 

Pembelajaran Triple Checksangat membantu siswa untuk 

menuangkan pikiran dan ide-ide mereka secara tertulis maupun secara 

lisan, lengkap dan mudah. Pembelajaran dengan Triple Check juga 

membantu masing-masing anggota kelompok untuk saling mendukung, 

saling membantu dan saling memperhatikan dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang terjadi didalam pembelajaran.
39

 

Pembelajaran kooperatif Triple Check memiliki beberapa 

keunggulan: 

a. Pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan 

berbagai bersama teman kelompok. 

b. Dapat menjadikan siswa berbicara tanpa henti. 

                                                           
38Ibid., hlm. 8 
39 Anita Lie. Cooperative Learning. Jakarta: Grasindo. 2004. hlm. 
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c. Dapat mengendalikan prilaku dalam kelompok.
40

 

Sedangkan kelemahan dalam pembelajaran kooperatif Tipe Triple 

Check adalah waktu  yang digunakan akan memakan waktu yang lama 

karena banyaknya kelompok yang ketua kelompok yang melapor. 

B. Penelitian yang Relavan 

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 

sebelumnya, peneliti ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Rosmani pada tahun 2010 dengan judul “Penerapan Strategi 

pembelajaran Triple Check untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Akidah Akhlak Pada Materi Beruman Kepada Hari Akhir Siswa 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang Kubu 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”hasil penelitiannya ini 

menunjukkan peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak dari sebelum tindakan hingga II. Pada sebelum tindakan siswa 

yang tuntas 16 (53,33%), sedangkan pada siklus pertama meningkat 

menjadi 21 orang siswa atau ketuntasan telah 70,00%. Setelah dilakukan 

tindakan perbaikan yaitu siklus II ternyata ketuntasan siswa mencapai 26 

orang siswa tau dengan persentase 86,67%.
41

 Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan Rosmani terletak pada variabel Y. 

Penelitian ini untuk meningkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA, 

                                                           
40Paul Ginnis,Trik dan Tartik Mengajar,Jakarta, PT indexs,2008,hlm. 248 
41Rosmani Penerapan Strategi pembelajaran  Triple Check Untuk meningkatkan hasil 

belajar Akidah Akhlak Pada Materi Beruman Kepada Hari Akhir Siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, 

pekanbaru:Skripsi UIN suska  Riau, 2008. 
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sedangkan Rosmani untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajara Akidah Akhlak.. 

2. Ernita pada tahun 2009 dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran 

Triple Check Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada 

Pelajaran Sains Materi Sumber Daya Alam di kelas IV SD 

Muhammadiyah 010 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar”.  Hasil penilitiannya menunjukkan peningkatan mitivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Sains dari sebelum tindakan hingga siklus II. 

Pada sebelum tindakan motivasi belajar siswa hanya mencapai rata-rata 

persentase 42,9%. Setelah dilakukan tindakan perbaikan ternyata motivasi 

belajar siswa meningkat yaitu pada siklus pertama dengan mencapai 

63,2% atau motivasi belajar siswa tergolong “cukup tinggi” karena 63,2% 

berada pada rentang 56-75% sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 

81% atau motivasi belajar siswa telah tergolong “Tinggi” kerena 81% 

berada pada rentang 76-100%. Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan Ernita terletak Variabel Y. Penelitian ini untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, sedangkan 

saudari Ernita untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Sains. 
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C. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran kooperatif Tripe Check adalah strategi yang digunakan 

untuk mengetahui kerja kelompok siswa terhadap tugas yang diberikan 

guru yang diberikan oleh guru dengan cara mengecek hingga tiga kali. 

Pembelajaran ini mengajarakan mempertimbangkan penting mengenai 

ini pelajaran. Dengan melihat sudut pandang yang berbeda mereka( siswa) 

akan mengigat lebih banyak informasi atau materi pembelajaran . selain 

hal tersebut startegi pembelajaran apa saja isi kandungan yang diuraikan 

atau diceritakan adalah hasil dari kerja kelompok mereka. 

Apakah isi keseluruhan menekakan aktif serta berani siswa dalam 

mengemukan pendapatnya. Dan pada tahapan lanjut juga mengajarkan 

siswa untuk bertanggung jawab atas pendapatnya tersebut. Aktivitas siswa 

inilah yang di harap dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar. 

Khusus dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan alam.,  

D. Indikator Keberhasilan  

1. Indikator Kinerja 

a. Indikator Aktivitas Guru 

Indikator aktivitas guru dengan penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Triple Check dalam kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok .  

2) Guru menyampaikan materi pelajaran. 
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3) Guru memberikan tugas kepada tiap kelompok . 

4) guru meminta  ketua  kelompok untuk mengantarkan hasil 

kerja mereka. 

5)  guru memberikan tanda pada jawaban yang belum benar. 

6) Guru meminta tiap kelompok untuk mengecek kembali 

hasil kerja mereka,dengan memperbaiki jawaban yang di 

tanda oleh guru. 

7) Guru meminta  ketua kelompok untuk mengantar hasil kerja 

mereka yang telah di Cek . 

8) Guru kembali memberi tanda pada jawaban yang belum 

benar dan  meminta siswa cek,dan cek lagi hasil kerja 

mereka 

b. Indikator Aktivitas Siswa 

Indikator aktivitas siswa dengan penerapan pembelajaran 

kooperatif  tipe Triple Check dalam kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Siswa membentuk beberapa kelompok 

2) Siswa mendengarkan materi yang disampaikan guru 

3) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru 

4) Ketua kelompok mengantar hasil kerja kelompok 

5) Siswa melihat tanda yang diberi guru 

6) Siswa mengecek hasil kerja kelompok dan memperbaiki 

tanda yang diberikan guru 

7) Ketua kelompok mengantar hasil kerja kelompok yang telah 

dicek 

8) Siswa melihat hasil kerja kelompok dan jika masih ada yang 

salah siswa harus mengecek hasil kerjanya kembali. 

c. Indikator Hasil Belajar 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa70% 

mencapai KKM yang telah ditetapkan.
42

 Adapun KKM yang telah 

ditetapkan adalah 70. Artinya dengan Prestase 70% siswa telah 

mencapai KKM 70 maka dikatakan hasil belajarnya telah berhasil. 

 

 

                                                           
42Mulyasa,Kurikulum Tingkat Saatuan Pendidikan, Bandung:PT.Rosdakarya, 2008, hlm. 

257 
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E.  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Apakah 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Triple Check  dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Muhammadiah 036 

Gobah Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


