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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA  

MELALUI PENERAPAN METODE TEAM QUIS SISWA KELAS IV  

SD NEGERI PONDOWAN 01  

 

Sri Hartati. A54E090076. Program Studi Pendidian Guru Sekolah Dasar. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 125 

halaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika operasi hitung campuran bilangan bulat melalui metode Team Quiz. 

Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Pondowan 01 yang 

berjumlah 20 siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi, tes, dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi 

masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, 

pengamatan, dan penyusunan rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam 

dua siklus, masing – masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas dan 

hasil belajar matematika siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat 

dilihat dari perolehan nilai siswa dalam mengerjakan soal operasi hitung 

campuran bilangan bulat yang meningkat dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam mengerjakan operasi hitung 

campuran bilangan bulat sebesar 80% atau 16 siswa dan pada siklus II sebesar 

95% atau 19 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode Team 

Quiz  mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. 

 

Kunci : Aktivitas dan hasil belajar siswa, Metode Team Quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

  Peran guru sangat diharapkan untuk menjawab segala tantangan 

peningkatan mutu pendidikan, karena guru sebagai penyelenggara 

pendidikan yang terlibat langsung berinteraksi dengan siswa. Menurut 

Sugiono (2010) Sebagai seorang guru bukanlah pada kemampuannya 

mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih pada kemampuannya 

untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi 

siswanya.  

  Pembelajaran matematika dalam kurikulum  Tingkat Satuan 

Pendidikan 2006, guru diminta agar tidak mendominasi kelas dan 

pengajaran oleh guru supaya berpusat pada peserta didik, dengan tujuan 

agar peserta didik aktif, gembira dan senang belajar matematika. Namun di 

lain pihak guru harus pula memperhatikan apakah model pembelajaran 

yang sesuai dengan tuntutan itu penerapannya sudah efektif dan efisien. 

  Sebagai pengetahuan, matematika mempunyai ciri–ciri khusus 

antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis dan logis. Menurut 

Soedjadi (1999), keabstrakan matematika karena obyek dasarnya abstrak, 

yaitu fakta, konsep, operasi dan prinsip. Ciri keabstrakan matematika 

beserta ciri lainnya yang tidak sederhana menyebabkan matematika tidak 

mudah untuk dipelajari dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang 

tertarik terhadap pelajaran matematika, benci bahkan ada yang 

mengatakan alergi terhadap matematika. 

  Salah satu kemampuan berhitung yang kurang dikuasai dengan 

baik oleh siswa sekolah dasar adalah penjumlahan dan pengurangan 



bilangan bulat (positif dan negatif). Hal ini dikarenakan pada saat 

pembelajaran siswa masih dalam tahap berpikir konkret sementara 

pembelajaran dikelas tidak didukung media dan metode pembelajaran 

yang tepat sehingga siswa kurang berminat, bahkan ini dibuktikan dengan 

hasil belajar yang rendah. 

 

PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 Apakah melalui strategi Team Quiz dapat meningkatkan aktivitas dan hasil     

belajar Matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Pondowan 01 ? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Tujuan Umum meliputi: 

1) Untuk meningkatan hasil belajar dan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Pondowan 

01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

2) Untuk melatih siswa dalam belajar berkelompok dan mengemukakan 

pendapat dalam berdiskusi. 

b. Tujuan Khusus 

Meningkatkan peningkatan hasil belajar Matematika melalui 

metode Team Quis pada siswa kelas IV  SD Negeri Pondowan 01. 



MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran Matematika, dan sebagai salah satu cara 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika 

melalui metode Team Quiz. 

b. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1) Bagi Siswa  

a. Meningkatkan  hasil belajar siswa. 

b. Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan guru dapat menjadi 

model bagi siswa bersikap kritis terhadap hasil belajarnya. 

c. Siswa mampu percaya diri karena mampu memecahkan masalah 

dalam pembelajaran matematika. 

d. Meningkatkan ketrampilan berpikir siswa dalam pelajaran 

matematika. 

2) Bagi Guru  

a. Guru mendapatkan peran aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan sendiri. 

b. Menambah bahan acuan bagi guru dalam pembelajaran 

matematika dalam penggunaan alat peraga. 

c. Memperbaiki pembelajaran yang dikelola guru. 



d. Mengembangkan professional guru 

e. Memberi kesempatan kepada guru untuk menuangkan berbagai 

ide-ide pendidikan dalam praktik pembelajaran sehingga dapat 

mengubah hasil belajarnya. 

3) Bagi Sekolah  

a. Meningkatkan kualitas pendidikan. 

b. Menumbuhkan iklim kerja sama yang kondusif untuk memajukan 

sekolah. 

c. Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan/ 

kemajuan bagi guru dan pendidik di sekolah tersebut. 

4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi peneliti karena 

penelitian akan lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam kegiatan belajar mengajar sekaligus menentukan 

solusinya. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang dipergunakan untuk memperoleh 

data. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Pondowan 01, kecamatan Tayu, 

kabupaten Pati tahun pelajaran 2011/2012. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dibagi menjadi dua, sebagai berikut: 

A. Subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti. 



B. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri Pondowan 01, 

Pondowan, Tayu. 

Jenis Penelitian 

Pada hakikatnya jenis peneliti ini adalah PTK, karena merupakan bagian 

dari situasi dan kondisi dari suatu luar latar yang ditelitinya, peneliti tidak hanya 

sebagai pengamat, tapi juga terlibat langsung dalam suatu proses situasi dan 

kondisi. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan tahap perencanaan 

planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), dan melakukan 

refleksi (reflecting). 

 

Teknik Pengambilan Data 

 Pengambilan data di lakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, 

tes, dan catatan lapangan. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan 

respondent menjawab secara lisan pula. Sukardi (2008:79) memberikan 

istilah dialog interaktif antara peneliti dan respondent dan dapat pula 

sepihak artinya peneliti yang bertanya terus. 

2. Observasi  



Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Margono (2007:158) 

mendefinisikan observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang nampak pada objek peneliti. 

3. Tes 

Arikunto ( 2002:127 ) menyatakan tes merupakan “serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok”. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu 

dengan buku-buku, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti.  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah seperti 

daftar nama siswa, profil sekolah, keadaan siswa, keadaan guru dan 

karyawan, keadaan sarana dan prasarana.  

5. Catatan lapangan 

Catatan lapangan (field notes)  adalah catatan yang dibuat oleh 

peneliti atau mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi 

terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas (Kunandar, 2011: 

197).  

Validitas Data 

Menurut Sugiyono ( 2008:173 ) instrument yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data ( mengukur ) itu valid. Teknik yang 



digunakan untuk memeriksa validitas data adalah dengan metode triangulasi 

dan review informan kunci yaitu kolaborator dan siswa. 

Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis kualitatif 

yang salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif yang dikembangkan 

oleh Miles Huberman (1984) dalam Kunandar (2011:102). Analisis interaktif 

terdiri dari 3 komponen yaitu reduksi data, beberan (display) data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Indikator 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah peningkatan 

Aktivitas dan hasil belajar matematika siswa melalui metode  Team Quiz  pada 

siswa kelas IV SD Negeri Pondowan 01 Pondowan tahun pelajaran 2011/2012. 

Indikator keberhasilan siswa memenuhi ketuntasan minimal 65, sebesar 95%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Sekolah 

Berikut ini adalah profil SD Negeri Pondowan 01 

a. Nama Sekolah  : SD Negeri Pondowan 01 

b. Alamat Sekolah  :  

1) Jalan  : Jl. Abdul Rozaq No. 221 

2) Kelurahan : Pondowan 

3) Kecamatan : Tayu 

4) Kabupaten : Pati 

5) Provinsi : Jawa Tengah 



6) Kode Pos : 59155 

7) Telepon : 4546001 

c. Tahun Berdiri  :1963 

d. Luas Tanah  : 1.304 m2 

e. Status Tanah  : Hak Pakai 

f. Daya Listrik  : 1.350 Volt 

Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi Sekolah 

“ Memberikan Pendidikan Berkualitas, Santun dan Beriman” 

b. Misi Sekolah : 

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif agar daya 

serap optimal. 

2. Menumbuhkan semangat unggul dan maju untuk mencapai siswa 

yang mandiri, cerdas dan terampil. 

3. Mengembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa. 

4. Membina kehidupan yang saling menghargai antar siswa, guru, dan 

orang tua. 

5. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap agama, etika dan 

estetika. 

Deskripsi Kondisi Awal 

Hasil dari observasi awal ini, diperoleh informasi mengenai masalah 

yang terjadi yaitu :  



a.  Sebagian besar siswa kurang antusias dengan pembelajaran operasi hitung 

campuran bilangan bulat.  

b.    Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika masih rendah.  

c.  Metode yang digunakan guru hanya ceramah sehingga membuat siswa 

merasa bosan.  

d.  Guru kurang memfasilitasi siswa untuk berlatih dan kurang memberi 

perhatian kepada siswa saat siswa merasa kesulitan.  

Deskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan pada tanggal 16 Juli 2012, Pembelaran yang 

dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 

2 jam pelajaran (70 menit). Pada Siklus ini, Peneliti menyiapkan materi pelajaran 

Matematika operasi hitung campuran bilangan bulat. Berdasarkan pengamatan 

kemampuan siswa dalam menghitung, di ketahui bahwa untuk minat belajar 

Matematika masih rendah.  

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa untuk  mengukur Operasi hitung 

campuran bilangan bulat siklus I diperoleh hasil 16 siswa telah memenuhi batas 

ketercapaian KKM sehingga didapat presentase. Pencapaian KKM hasil belajar  

80%, namun masih ada 4 siswa atau 20% siswa belum mencapai KKM. Data 

tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil pekerjaan siswa, tetapi belum 

mampu memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini,  

sehingga penelitian pada siklus I harus dilanjutkan ke siklus berikutnya (siklus II) 

untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. 



Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada tanggal 6 

Agustus 2012. Pada siklus II ini guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta 

pengarahannya terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus dalam pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada pelaksanaan tindakan siklus 2, 

rerata hasil tes meningkat dari 47.5 pada pra siklus menjadi 74 pada akhir siklus 1 

dan menjadi 85.5 pada akhir siklus 2.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sampai akhir siklus 2 siswa memiliki aktivitas belajar  baik serta peningkatan hasil 

belajar, terbukti dari 20 siswa hanya 1 siswa (5%) yang belum mencapai 

ketuntasan dengan nilai 60 dan 19 siswa (95%) dapat mencapai nilai ketuntasan, 

sehingga peneliti mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan ke siklus 

selanjutnya. 

 

Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian didapatkan berdasarkan analisis data hasil 

penelitian dan merupakan kerja kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas dan 

kepala sekolah yang terlibat dalam proses penelitian ini. Hasil diskusi dan dialog 

pada kerja kolaborasi memberikan dorongan pada guru kelas untuk melakukan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran operasi hitung campuran 

bilangan bulat siswa. 

 Dalam rangka meningkatkan pembelajaran operasi hitung campuran 

bilangan bulat siswa, guru selalu melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan 

pada proses pembelajaran. Sebelum diadakan penelitian,pembelajaran masih 



konvensional, guru menjelaskan materi dengan ceramah dan siswa mendengarkan 

tanpa adanya inovasi dalam pembelajaran.  Tindakan yang dilakukan oleh guru 

kelas dalam meningkatkan pembelajaran operasi hitung campuran bilangan bulat 

siswa adalah dengan metode Team Quiz. Tujuannya adalah membantu siswa 

dalam menghilangkan ketakutan dalam pelajaran matematika.  

Adapun peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi siswa dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini :  

 

Tabel 4.8 Daftar nilai siswa sebelum dan sesudah tindakan 

No Nama Siswa 
Pra 

SIKLUS 
SIKLUS I 

 

SIKLUS II 

1 Agung Prasetya 30 70 90 

2 Andrian Nugroho        30         60 80 

3 Anggita Tirza  70 90 100 

4 Apriliana Puji  90 80 90 

5 Bagus Febrianto 90 90 100 

6 Dedi Sandoyo 20 40 60 

7 Erinda Reza  50 70 80 

8 Farih Fatur R 70 80 100 

9 Fitiriantoro W 40 70 90 

10 Indria Saiful  70 80 100 

11 Lulut Widianto 30 60 90 

12 Natatiar Cindi  40 70 90 

13 Salsadila Meike  50 70 90 

14 Sidik Wiranto 20 60 80 

15 Veri Yana S 70 80 100 

16 Vina Febrianti 40 90 100 

17 Wahyu Aji R 20 80 80 

18 Yara Travelina  40 70 90 

19 Yuda Utama 30 80 90 

20 Zenda Vidiya  30 90 100 

Jumlah siswa yang tuntas 

memenuhi KKM 
6 16 19 

Persentase ketuntasan 
30 % 

 
80 % 95 % 

 



Gambar 4.5  

Grafik Persentase Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa 

 Melalui Metode Team Quiz 

     

Setelah dilakukan tindakan, yaitu dengan menggunakan metode Team 

Quiz, kemampuan berhitung matematika operasi hitung campuran bilangan bulat 

siswa meningkat. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa: “Penerapan metode  Team Quiz  dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri Pondowan 

01 tahun pelajaran 2012/2013”.  

Peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas memenuhi 

KKM > 70 adalah sebagai berikut:  

0

20

40

60

80

100

Pra SIKLUS SIKLUS I SIKLUS II

PRESENT…



1.  Pada siklus I, siswa yang memenuhi KKM adalah 16 siswa dari 20 siswa 

(80%).  

2.  Pada siklus II, siswa yang memenuhi KKM adalah 19 siswa dari 20 siswa 

(95%) 

Implikasi 

Kesimpulan diatas memberikan implikasi bahwa dengan 

pembenahan  cara mengajar dan penggunaan metode yang tepat dan bervariasi 

dari seorang guru akan memberi pengaruh pada kegiatan belajar siswa  yang 

berdampak pada kemampuan siswa menguasai materi yang diajarkan.  

Dengan metode pembelajaran  Team Quiz  yang diterapkan dalam 

dua siklus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika operasi 

hitung campuran bilangan bulat dengan kriteria penilaian yaitu keaktivan siswa 

saat mengerjakan tugas dari guru, kekompakan saat berkelompok, langkah-

langkahnya dalam menyelesaikan latihan soal. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam usaha untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa 

di kelas IV melalui metode  Team Quiz, maka diajukan sejumlah saran sebagai 

berikut :  

1.  Saran Bagi Guru  

a.  Sebagai bahan masukan guru untuk memilih pendekatan dan metode 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika. Salah  

satunya dengan menerapkan metode Team Quiz dalam pembelajaran 



matematika, karena dengan metode tersebut dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. 

b.  Guru perlu memperbanyak latihan berhitung bagi siswa.  

c.  Guru perlu memberikan jam tambahan dan perhatian khusus bagi siswa 

yang belum mencapai KKM dalam pembelajaran.  

2. Saran Bagi Sekolah 

a. Hendaknya memfasilitasi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan, termasuk dalam 

menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif model Team Quiz 

agar belajar siswa menjadi lebih baik.  

b. Hendaknya menganjurkan para guru selalu menggunakan pembelajaran 

yang bernuansa pakem salah satunya pembelajaran kooperatif. 

3. Saran Bagi Siswa 

 Hendaknya lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

pembelajaran kooperatif model Team Quiz sehingga aktivitas dan hasil 

belajar yang diharapkan menjadi lebih baik. 

4.  Peneliti Berikutnya  

Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa, 

hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan 

dengan metode yang lebih variatif, sehingga aktivitas dan hasil belajar 

siswa dapat ditingkatkan melalui berbagai metode. 
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