
i 
 

PENERAPAN METODE QUIZ TEAM UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN 2 MENINTING KECAMATAN  

BATU LAYAR  TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 
 

 

JURNAL SKRIPSI 

 

 
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

(S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

Oleh: 

 
ZUHRIATUL ISNAINI 

NIM. E1E 212 264 

 

 

 

 

 
 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2016 



ii 
 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING JURNAL SKRIPSI   ii 

DAFTAR ISI  .....................................................................................................  iii 

ABSTRAK .........................................................................................................  iv 

ABSTRACT  ......................................................................................................  v 

PENDAHULUAN ..............................................................................................  1 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN ..................................  3 

PELAKSANAAN PENELITIAN ....................................................................  6 

HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN ..................................................  12 

KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................................  17 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................  19 

  



iv 
 

PENERAPAN METODE QUIZ TEAM UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN 2 MENINTING KECAMATAN BATU 

LAYAR  TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

OLEH: 

 

ZUHRIATUL ISNAINI  

NIM: E1E 212 264 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas V SDN 2 Meninting yang disebabkan oleh metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru masih bersifat konvensional, dimana guru berperan sebagai 

subjek pembelajaran dan siswa sangat pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA kelas V SDN 2 Meninting dengan menerapkan metode pembelajaran Quiz Team. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V. Data hasil belajar siswa dikumpulkan 

melalui tes evaluasi yang diberikan pada akhir setiap siklus, sedangkan untuk 

aktivitas guru dan siswa diambil melalui lembar observasi. Indikator keberhasilan 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika ≥ 85% siswa 

mendapat nilai ≥ 70,  skor aktivitas guru dan siswa minimal berkatagori “baik” dan 

“aktif”. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dari 30 orang siswa yang mengikuti 

tes evaluasi yang berhasil memenuhi KKM 70 adalah 19 orang siswa dengan 

presentasi ketuntasan 63,33%. Pada hasil penelitian siklus II dari 31 orang siswa yang 

mengikuti tes evaluasi, 27 orang siswa telah berhasil memenuhi KKM 70 dengan 

presentasi keberhasilan 87,09%. Dari siklus I dan Siklus II, terjadi peningkatan 

dengan bertambahnya 8 orang siswa yang mendapatkan nilai ≥ 70, dengan persentase 

kenaikan sebesar 23,76%. Sedangkan kualitas proses pelaksanaan pembelajaran yaitu 

untuk aktivitas mengajar guru pada siklus I memperoleh skor 29 dengan kategori 

cukup baik dan pada silus II mengalami peningkatan dengan memperoleh skor 33 

dengan kategori baik. Demikian juga pada aktivitas belajar siswa pada siklus I 

memperoleh skor 47 dengan kategori cukup aktif dan pada siklus II mengalami 

peningkatan dengan skor 59 dengan kategori aktif. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Quiz Team dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 2 Meninting Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

 

Kata-Kata Kunci: Quiz Team, Hasil Belajar   
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APPLICATION METHODS QUIZ TEAM TO IMPROVE STUDENT 

LEARNING OUTCOMES SAINS CLASS V OF COUNTRY PRIMARY 

SCHOOL 2 MENINTING BATU LAYAR DISTRIC LESSON 2015/2016 

 

BY: 

 

ZUHRIATUL ISNAINI 

NIM: E1E 212 264 

 

ABSTRACT 

 

This research was motivated by the low learning outcomes of students in science 

subjects in class V country primary school 2 Meninting caused by the learning 

method used by the teacher is still conventional, where teachers act as the subject of 

learning and students are very passive in participating in learning activities. This 

study aims to improve student learning outcomes in science subjects in class V 

country primary school 2 Meninting by applying learning methods Quiz Team. The 

subjects were students of class V student learning outcomes data collected through 

evaluation tests given at the end of each cycle, while the activity of teachers and 

students are taken through observation sheet. Indicators of success in this research is 

said to increase student learning outcomes if ≥ 85% of students scored ≥ 70, teacher 

and student activity score of at least Uncategorised "good" and "active". Based on the 

results of the study in the first cycle of the 30 students who took the test successfully 

met the evaluation of Minimum completeness criteria 70 is 19 students with a 

presentation completeness 63.33%. In the second cycle of research results of 31 

students who took the test evaluation, 27 students have successfully met Minimum 

completeness criteria 70 with the presentation of the success of 87.09%. Of the first 

cycle and the second cycle, there is increased with increasing 8 students that scored ≥ 

70, with a percentage increase of 23.76%. While the quality of the implementation 

process of learning, namely for teaching activities of teachers in the first cycle 

obtained a score of 29 in the category quite well and at silus II was increased to 

obtain a score of 33 in both categories. Similarly in the learning activities of students 

in the first cycle obtained a score of 47 in the category quite active and the second 

cycle increased by a score of 59 in the active category. It can be concluded that the 

application of learning methods Quiz Team can improve student learning outcomes in 

science subjects in class V country primary school 2 Meninting in the academic year 

2015/2016. 

 

Keywords: Quiz Team, Learning Outcome 

 

 

  



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Sebagaimana dinyatakan dalam kurikulum IPA 2006  pada satuan pendidikan 

SD/MI, bahwa IPA merupakan suatu hubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, namun pada kenyataannya, perbedaan pada karakteristik anak 

dengan hakikat IPA mengakibatkan adanya kesulitan dalam pembelajaran IPA.  

Tabel. 01 Daftar Hasil Ulangan Harian Siswa Kelas V Semester I SDN 2 Meninting 

Kecamatan Batu Layar Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Mata Pelajaran 
Siswa 

Tuntas 

Siswa 

Tidak 

Tuntas 

KKM 
Persentasi 

Ketutasan 

1 IPA 14 19 70 42,42% 

2 IPS 15 19 70 44,12% 

3 Bahasa Indonesia 18 15 70 54,54% 

Sumber:  Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa kelas V SDN 2 Meninting 

Kecamatan Batu Layar Tahun Pelajaran 2015/2016 

Berdasarkan tabel daftar hasil ulangan harian siswa kelas V semester I SDN 2 

Meninting Kecamatan Batu Layar Tahun Pelajaran 2015/2016 di atas, KKM yang 

telah ditentukan oleh sekolah yaitu 70, akan tetapi nilai siswa terbilang rendah atau 

dibawah standar ketuntasan. Pada hasil ulangan tersebut ada siswa yang mendapat 

nilai di bawah KKM, pada mata pelajaran IPA 14 orang siswa dikatakan tuntas dan 

19 orang siswa tidak tuntas dengan presentase keberhasilan yaitu 42,42 %, mata 

pelajaran IPS 15 orang siswa dikatakan tuntas dan 19 orang siswa tidak tuntas dengan 
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presentasi keberhasilan 44,12%, mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya 18 orang 

siswa yang tuntas dan 15 orang siswa tidak tuntas dengan presentase keberhasilan 

54,54%. 

Berdasarkan paragrap di atas, mata pelajaran IPA yang memiliki persentase 

keberhasilan paling rendah yaitu 42,42%. Dari 33 orang siswa yang mengikuti 

ulangan, hanya 14 orang siswa yang mendapatkan nilai ˃ 70 dan 19 orang siswa 

mendapatkan nilai ˂ 70 atau 57,57% siswa dikatakan tidak tuntas dan memiliki nilai 

di bawah KKM, yaitu 70. Maka tingkat keberhasilan siswa kelas V SDN 02 

Meninting Kecamatan Batu Layar masih jauh dari yang diharapkan. 

Akan tetapi metode  pembelajaran yang digunakan selama ini masih bersifat 

konvensional, dimana guru berperan sebagai subyek pembelajaran. Sedangkan siswa 

sangat pasif dalam mengikuti pembelajaran, siswa hanya mendengarkan penjelasan 

guru dan siswa kurang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

Dalam proses pembelajaran diperlukan keaktifan siswa, keaktifan siswa 

merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran. Salah satu metode 

belajar yang aktif, menyenangkan, membantu siswa memahami materi pelajaran, 

yaitu dengan metode Quiz Team. Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimanakah proses meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN 2 Meninting Kecamatan Batu Layar Tahun Pelajaran 

2015/2016? 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Belajar adalah setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi 

sebagai hasil latihan atau pengalaman. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu 

upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar.  

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai individu atau siswa setelah siswa tersebut 

mengalami atau melakukan suatu proses aktivitas belajar dalam jangka waktu 

tertentu. 

Dalam IPA anak-anak dan kita harus tetap bersikap skiptis sehingga kita 

selalu siap memodifikasi model-model yang kita punyai tentang alam ini sejalan 

dengan penemuan-penemuan yang kita dapat kan. Menurut Susanto (2013: 167) 

Sains atau IPA, adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran, serta mengguanakan prosedur, dan dijelaskan 

dengan penalaran sehingga mendapat suatu kesimpulan.  

Menuurut Iskandar (1996: 1) Ilmu Pengetahuan Alam menawarkan cara-cara 

untuk kita agar dapat memahami kejadian-kejadian didalam dan agar kita dapat hidup 

didalam alam ini. Ilmu Pengetahuan Alam adalah penyelidikan yang terorganisir 

untuk mencari pola atau keteraturan dalam alam. 

Berdasarkan penjabaran di atas yang dimaksud dengan hasil belajar IPA 

adalah nilai keberhasilan yang dicapai siswa dalam pembelajaran IPA setelah siswa 

tersebut mengalami proses belajar dan ineteraksi dari kegiatan pembelajaran materi 

gaya. 
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Quiz Team (menguji kelompok), yaitu suatu metode yang bermaksud untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar. Dalam tipe ini siswa dibentuk 

dalam kelompok-kelompok kecil dengan masing-masing anggota kelompok 

mempunyai tanggung jawab yang sama atas keberhasilan kelompoknya dalam 

memahami materi dan menjawab soal. 

Metode ini diawali dengan guru menerangkan materi secara klasikal, lalu 

siswa dibagi kedalam tiga kelompok besar. semua anggota kelompok bersama-sama 

mempelajari materi tersebut, saling memberi arahan, saling memberi pertanyaan dan 

jawaban untuk memahami mata pelajaran tersebut. Setelah materi selesai dipelajari 

maka akan diadakan pertandingan akademis. Dengan adanya pertandingan akademis 

ini maka terciptalah kompetisi antar kelompok, para siswa akan sanantiasa berusaha. 

belajar dengan motivasi yang tinggi agar dapat memperoleh nilai yang tinggi dalam 

pertandingan.Menurut Silberman (2009:163), Quiz Team ini meningkatkan 

kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari melalui 

cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan.  

Dari pembahasan di atas dapat ditemukan banyak kelebihan dari metode Quiz 

Team ini, diantaranya sebagai berikut: 

1) Berpusat pada siswa 

2) Penekanannya pada menemukan pengetahuan bukan menerima pengetahuan 

3) Meningkatkan motivasi belajar siswa 

4) Memberdayakan semua potensi dan indera siswa 

Namun Quiz Team juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu diantaranya: 
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1) Siswa sulit mengorientasikan pemikirannya, ketika tidak didampingi oleh guru 

2) Memerlukan kendali yang ketat dalam mengkondisikan kelas saat keributan 

terjadi 

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, maka dirumuskan hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: Jika dalam pembelajaran IPA menggunakan metode 

pembelajaran Quiz Team dengan tepat, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

di SDN 02 Meninting Kecamatan Batu Layar Tahun Pelajaran 2015/2016 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 02 Meninting 

Kecamatan Batu Layar, pada bulan Mei semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 02 Meninting 

Kecamatan Batu Layar pada Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan jumlah siswa 34 

orang siswa, yang terdiri dari 19 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. 

Definisi operasional variable harapan, yaitu hasil belajar adalah nilai 

keberhasilan yang dicapai siswa dalam pembelajaran IPA setelah siswa tersebut 

mengalami proses belajar dan ineteraksi dari kegiatan pembelajaran materi gaya. 

Definisi operasional variable tindakan, yaitu quiz Team adalah suatu metode 

pembelajaran aktif yang dilakukan dengan membagi siswa kedalam tiga kelompok 

besar, setiap kelompok tersebut akan saling melempar pertanyaan dan jawaban 

kekelompok lainnya. Dimana setiap siswa dalam kelompok tersebut memiliki tugas 

masing-masing didalam kelompoknya. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindalakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Dari masing-masing siklus memuat 

beberapa tahapan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, refleksi. Adapun tahapan pelaksanaan siklus tersebut dapat dilihat dari 

gambar berikut: 
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Data diperoleh dari hasil observasi dan tes hasil belajar. Pengolahan data 

dilakukan dengan analisis data secara kualitatif dan kuantitif. Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian tindakan kelas ini dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

1. Data Hasil Belajar Siswa 

a) Ketuntasan Individu 

Setelah memperoleh hasil belajar, setiap siswa dalam proses pembelajaran 

dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 70. 

Ketuntasan individu ini ditentukan dengan rumus:   

? 

Refleksi 

Refleksi Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Pengamatan 

SIKLUS I 

Perencanaan 
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𝑁𝑃 =
𝑅

𝑆𝑀
𝑥 100 

Keterangan : 

NP  : Nilai persen yang dicari atau harapkan 

R  : Skor mentah yang diperoleh 

SM  : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100  : Bilangan tetap 

(Purwanto, 2010:207) 

b) Nilai rata-rata 

Data diperoleh dari hasil observasi dan tes hasil belajar, data hasil belajar 

siswa dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata hasil tes diakhir setiap 

siklus dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑋 =
 𝑥

 𝑛
 

Keterangan : 

X : Nilai rata-rata 

∑x  : Jumlah semua nilai siswa 

∑N  : Jumlah siswa 

(Aqib, 2009: 204) 

 

c) Ketuntasan Klasikal 

Kemudian untuk menentukan ketuntasan belajar secara klasikal, digunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝐾𝐾 =
𝑇

T1
𝑥 100% 

Keterangan: 

KK = Ketuntasan Klasikal 
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T  = Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ˃ 70 

T1  = Banyaknya siswa 

(Trianto, 2008:171) 

2. Data Aktivitas Siswa 

Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian 

ini dilakukan ketika siswa sedang belajar, di observasi secara langsung 

oleh observer. Setiap deskriptor aktivitas siswa dinilai mengikuti aturan 

sebagai berikut: 

1) Skor 4 diberikan jika X > 75% 

2) Skor 3 diberikan jika X < 50% X ≤ 75% 

3) Skor 2 diberikan jika X < 25% X ≤ 50% 

4) Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% 

Dengan X = Banyak siswa yang aktif melakukan aktiitas sesuaidengan 

deskriptor. 

Data aktivitas siswa diatas dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

1) Menentukan Skor Maksimal Ideal 

Banyaknya deskriptor = 19 

Skor maksimal setiap deskriptor = 4 

Jadi, skor maksimal ideal (SMI) = 19 x 4= 76 

Skor minimal indikator = 19 x 1 = 19 

2) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi (SDI), 

menggunakan rumus sebagai beriut: 
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𝑀𝐼 =
1

2
𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 min)    𝑆𝐷𝐼 =

1

6
𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛) 

𝑀𝐼 =
1

2
𝑥 (76 + 19)    𝑆𝐷𝐼 =

1

6
𝑥 (76 − 19) 

MI = 
1

2
𝑥 95                                                𝑆𝐷𝐼 =

1

6
𝑥 57 

MI = 47,5      𝑆𝐷𝐼 = 9,5 

3) Menentukan kriteria aktivitas siswa 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas siswa  dijabarkan pada table berikut ini: 

   Tabel 3.1 Katagori Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Interval Skor Kategori 

             MI + 1,5 SDI ≤ X 61,75 ≤ X Sangat Aktif  

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI   52,25≤ X <61,75 Aktif 

MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 42,75≤ X < 52,25 Cukup Aktif 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 33,25 ≤ X < 42,75 Kurang Aktif 

X < Mi – 1,5 SDi X < 33,25 Sangat Kurang Aktif 

  (Nurkancana dkk, 1990: 174) 

3. Data Aktivitas Guru 

Penilaian aktivitas guru diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian 

ini dilakukan ketika guru yang sedang mengajar, diobservasi secara 

langsung oleh observer. Setiap deskriptor aktivitas guru dinilai dengan 

memberikan tanda (√) pada kolom “tampak” atau “tidak tampak”. 

Penskoran:  

Skor 2  : Apabila tampak 

Skor 1  : Apabila tidak tampak 
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Adapun untuk menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar 

Deviasi Ideal (SMI), yaitu dengan sebagai berikut: 

𝑀𝐼 =
1

2
𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 min)    𝑆𝐷𝐼 =

1

6
𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 min) 

𝑀𝐼 =
1

2
𝑥 (38 + 19)    𝑆𝐷𝐼 =

1

6
𝑥 (38 − 19) 

MI = 
1

2
𝑥 57                                                𝑆𝐷𝐼 =

1

6
𝑥 19 

MI = 28,5      𝑆𝐷𝐼 = 3,16 

a. Menentukan kriteria aktivitas guru 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas 

guru  dijabarkan pada table berikut ini: 

Tabel 3.2 Katagori Penilaian Aktivitas Guru 

 

Skala Interval Skor Kategori 

             MI + 1,5 SDI ≤ X 33,24 ≤ X Sangat Baik  

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI   30,08≤ X <33,24 Baik 

MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 26,92 ≤ X < 30,08 Cukup Baik 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 23,76 ≤ X < 26,92 Kurang Baik 

X < Mi – 1,5 SDi X < 23,76 Sangat Kurang Baik 

  (Nurkancana dkk, 1990: 174) 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan ini adalah: 

1. Hasil belajar siswa mencapai nilai ≥70 

2. Tercapai ketuntasan belajar secara klasikal minimal siswa mencapai nilai ≥70 

3. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa minimal berkatagori aktif atau 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan  Alam (IPA) SD Negeri 2 Meninting 

dengan materi pokok gaya dengan menggunakan Metode Quiz Team. Prosedur  

penelitian yang digunakan adalah prosedur Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilaksanakan dalam bentuk dua siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan dan pada akhir pertemuan kedua 

dilaksanaan tes evaluasi. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan skenario yang 

telah dibuat yang memuat empat tahapan diantaranya tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. 

Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode Quiz Team ini, pertama-

tama siswa dibagi menjadi tiga kelompok besar. Guru akan menjelaskan materi yang 

akan dibahas secara singkat. Masing-masing kelompok akan mendapatkan materi 

pokok yang berbeda dengan kelompok lainnya. Setiap kelompok akan membuat 

ringkasan materi yang diperoleh. Materi yang telah diringkas oleh tiap-tiap kelompok 

akan disamapikan kepada kelompok lainnya. Ketika kelompok menjelaskan 

ringkasan materinya, kelompok lain akan membuat pertanyaan dari materi yang 

dijelaskan didepan kelas. Setelah kelompok tersebut selesai menjelaskan materinya, 

kelompok lain akan memberikan pertanyan mengenai materi yang disampaikan. 
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Setelah peneliti menerapkan metode Quiz Team pada mata pelajara Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas V SD Negeri 2 Meninting, adapun ringkasan hasil 

penelitian pada siklus I dan siklus II sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Penelitian Siklus I Dan Siklus II 

 

 

Siklus 

 

Aktivitas Guru 

 

 

Aktivitas Siswa 

 

Ketuntasan Belajar Siswa 

 

Skor 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Kategori 

Jumlah 

Siswa 

Tuntas 

Nilai 

Rata-

Rata 

Ketuntas

an 

Klasikal 

1 29 Cukup 

baik 

47 Cukup aktif 19 69,83 63,33% 

2 33 Baik 59 aktif 27 78,7 87,09% 

  

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan proses pembelajaran 

pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dan terlaksana dengan baik. Hal ini 

terlihat dari adanya peningkatan perolehan skor pada aktivitas guru. Pada siklus I 

jumlah skor pada aktivitas mengajar guru 29 dengan kategori cukup baik sedangkan 

pada siklus II jumlah skor pada aktivitas mengajar guru 33 dengan kategori baik. 

Meningkatnya jumlah skor yang diperoleh dalam pembelajaran terjadi karena guru 

telah melakukan perbaikan-perbaikan pada tahap perencanaan  dan tahap pelaksanaan 

disiklus berikutnya. Adapun perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan guru adalah : 

1. Guru mampu menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan tidak ribut 
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2. Guru mampu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan 

baik dan mampu memberi pertanyaan sebagai umpan balik kepada siswa 

sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan dan menjadi lebih aktif 

3. Guru mampu mengelola waktu dengan efisien sehingga semua tahapan dalam 

skenario pembelajaran terlaksana dengan baik 

4. Guru mampu melakukan Tanya jawab dengan siswa untuk mendapatkan 

kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan 

Sedangkan pada aktivitas belajar siswa juga mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Jumlah skor aktivitaas belajar siswa pada siklus I adalah 47 

dengan kategori cukup aktif, sedangkan pada siklus II jumlah skor aktivitas belajar 

siswa meningkat menjadi 59 dengan kategori aktif. Hal ini dikarenakan siswa telah 

mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Adapun perbaikan yang telah 

dilakukan pada siklus II adalah : 

1. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan baik 

sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif 

2. Interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih baik 

3. Kerja sama yang lebih baik antara siswa saat melakukan diskusi 

Selain aktivitas guru dan aktivitas siswa yang mengalami peningkatan, hasil 

belajar siswa juga mengalami peningkatan. Pada siklus I tes evaluasi hasil, dari 30 

siswa yang mengikuti tes ada 19 siswa yang tuntas dan 11 siswa yang tidak tuntas 

dengan nilai rata-rata 69,83 dan presentase ketuntasan klasikalnya mencapai 63,33%. 
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Sedangkan pada siklus II dari 31 siswa yang mengikuti tes jumlah siswa yang tuntas 

dalam tes evaluasi 27 siswa dan yang tidak tuntas adalah 4 siswa, nilai rata-rata pada 

siklus II meningkat menjadi 78,7 dengan presentase ketuntasan klasikal mencapai 

87,09% dan telah mencapai indikator keberhasilahan yang telah ditetapkan, yaitu 

85%. 

Dengan melihat hasil yang diperoleh secara keseluruhan dalam II siklus, 

menunjukkan bahwa dengan penerapan metode Quiz Team dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dengan 

menerapkan metode Quiz Team ini, siswa mampu menyampaikan pendapatnya dan 

siswa menjadi lebih aktif dan kritis dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tidak begitu 

saja menerima materi pembelajaran, siswa akan mencermati dan memahami materi 

yang diterima. Ketika siswa memahami materi yang dijelaskan, siswa dapat 

menangguhkan keputusan mereka tentang materi tersebut. Seperti yang dituliskan 

oleh Susanto dalam bukunya, berpikir kritis adalah orang yang tidak begitu saja 

menerima dan menolak informasi (Susanto, 2013:123). 

Melalui penerapan metode Quiz Team ini, kerjasama antar siswa menjadi lebih 

baik, karena setiap siswa memiliki tanggung jawab atas tugas-tugasnya di dalam 

kelompoknya tersebut. Seperti yang dikemukakan Mel Silberman, metode ini 

meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang mereka 

pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan. (Silberman, 

2007:163) 
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Penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rofiqoh 

Ma’inatur Rohmah pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Penerapan Metode Actif 

Learning Tipe Quiz Team Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Sejarah Kebudayaan 

Islam Siswa Kelas III MI Miftahul Ulum Bono Pakel Tulungagung”, dimana 

berdasarkan hasil analisis data yaitu melalui penerapan pembeljaran menggunakan 

metode Quiz Team dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III MI Miftahul 

Ulum Blono Pakel Tulungagung pada pokok bahasan sejarah kebudayaan islam 

meningkat. Dimana dari rata-rata hasil tes hasil awal 38.75 meningkat menjadi 77.75 

pada tes akhir tindakan siklus I, dan meningkatkan lagi pada tes akhir tindakan siklus 

II menjadi 83,5. Tingkat ketuntasan belajar juga meningkat dari 30% pada saat tes 

awal, menjadi 75% pada siklus I dan pada siklus II menjadi 80%. 

Dari hasil pembahasan dan hasil refleksi pada siklus I dan II serta perbaikan 

yang telah dilakukan pada setiap siklusnya, menunjukkan bahwa dengan menerapkan 

metode Quiz Team membuat siswa menjadi aktif didalam kelas, siswa mampu 

menyampaikan pendapat dan idenya dan siswa akan lebih bertanggung jawab atas 

tugas-tugasnya, hal tersebut tetap dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran 

yang menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri 2 Meninting Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, 

penerapan metode Quiz Team dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SDN 2 Meninting Tahun Pelajaran 

2015/2016. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dari 30 

orang siswa yang mengikuti tes evaluasi yang berhasil memenuhi KKM 70 adalah 19 

orang siswa dengan presentasi ketuntasan 63,33%. Pada hasil penelitian siklus II dari 

31 orang siswa yang mengikuti tes evaluasi, 27 orang siswa telah berhasil memenuhi 

KKM 70 dengan presentasi keberhasilan 87,09%. Dari siklus I dan Siklus II, terjadi 

peningkatan dengan bertambahnya 8 orang siswa yang mendapatkan nilai ≥ 70, 

dengan persentase kenaikan sebesar 23,76%. 

Peningkatan aktivitas guru dan aktivitas siswa juga dikatakan berhasil, hal 

tersebut dapat kita lihat dari jumlah skor aktivitas guru dan siswa dari siklus pertama 

berjumlah 29 dengan kategori cukup baik dan mengalami peningkatan pada sikus 

kedua, dengan jumlah skor 33 berkategori akif. Begitu pula dengan aktifitas siswa 

yang mengalami peningkatan dari siklus pertama skor aktivitas siwa berjumlah 19 

dengn kategori cukup aktif dan di siklus kedua jumlah skor 27 dengan kategori aktif.  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan peneliti adalah : 

1. Bagi guru-guru SD Negeri 2 Meninting, diharapkan menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi guru dalam penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariasi 
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khususnya penggunaan metode Quiz Team sehingga kegiatan pembelajaran lebih 

aktif dan menyenangkan serta hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

2. Bagi siswa, setelah menerapkan metode Quiz Team yang menyenangkan ini 

diharapkan mampu memberikan motivasi sehingga membuat siswa menjadi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran serta siswa dapat memperoleh hasil belajar yang 

maksimal. 

3. Bagi mahasiswa dan pihak yang akan melakukan penelitian untuk mencoba 

menerapkan Metode Quiz Team pada materi yang lain  dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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