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ABSTRAK 

Alif Listiyani, (NIM: 111177)angkatan 2011 dengan judul“Penerapan Metode 

Pembelajaran Pair Check dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MA Mazro’atul Huda Wonorenggo 

Karanganyar Demak Tahun Pelajaran 2015/2016”. Skripsi, Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus. Pembimbing: Dr. Adri Efferi, M.Ag. 

Tinggi rendahnya efektifitas penerapan suatu metode pembelajaran sangat 

tergantung pada keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Di MA 

Mazro’atul Huda Wonorenggo terdapat salah satu guru mata pelajaran aqidah 

akhlak menggunakan metode pembelajaran pair check. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan 

metode pembelajaran pair check pada mata pelajaran aqidah akhlak di MA 

Mazro’atul Huda Wonorenggo Karanganyar Demak tahun pelajaran 2015/2016. 

(2) Untuk mengetahui kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran aqidah 

akhlak di MA Mazro’atul Huda Wonorenggo Karanganyar Demak tahun pelajaran 

2015/2016 (3) Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dari penerapan metode pembelajaran pair check dalam meningkatkan 

kemandirian belajar siswa di MA Mazro’atul Huda Wonorenggo Karanganyar 

Demak tahun ajaran 2015/2016. 

Penelitian ini menggunakan pendekaatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan melalui observasi penerapan metode 

pembelajaran pair check dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa pada 

mata pelajaran aqidah akhlak di MA Mazro’atul Huda Wonorenggo, kemudian 

interview (wawancara) terhadap instansi terkait (MA Mazro’atul Huda 

Wonorenggo) dalam penerapan metode pembelajaran pair check dalam 

meningkatkan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

MA Mazro’atul Huda Wonorenggo, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwaPertama, kegiatan awal penerapan metode pembelajaran pair 

check pada mata pelajaran aqidah akhlak guru menyampaikan tujuan dan materi 

yang akan dipelajari, kegiatan ini guru menjelaskan materi akhlak terpuji 

kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok, kegiatan akhir mengevaluasi 

hasil belajar dan menyimpulkan. Kedua, berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti, diperoleh kemandirian belajar siswa yang selalu meningkat dan 

mampu menyelesaikan pekerjaannya tanpa menggantungkan orang lain. Ketiga,    

terdapat faktor yang menunjang penerapan metode ini yaitu kebijakan kepala 

madrasah yang menuntut guru untuk lebih kreatif dalam pembelajarannya, sarana 

prasarana yang lengkap dapat menunjang proses metode pembelajarannya, dan 

meningkatkanya kesadaran siswa. Selain itu juga terdapat faktor yang 

menghambat ialah tingkat kemampuan dan cara penanganan siswa yang berbeda, 

waktu yang kurang memadahi, dan kurangnya kedisiplinan pendidik. 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran Pair Check , Kemandirian Belajar Siswa, 

dan Pembelajaran Aqidah Akhlak. 

 


