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ABSTRAK 
 

Mulyati:A.54A100127.. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pebruari 2013.  

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika tentang bangun ruang melalui penggunaan pendekatan kuis tim. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  yang termasuk Penelitian Tindakan 
Kelas dengan  menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa dan guru kelas IV siswa kelas IV SD Negeri 01 Lemahbang dengan 
jumlah siswa sebanyak 25 siswa. Karakteristik siswa kelas IV SD Negeri 01 
Lemahbang adalah dari jumlah siswa 25 siswa memiliki latar belakang kemampuan 
akademis yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi,observasi dan teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan 
simpulan atau verivikasi.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
Pada pembelajaran siklus I dan siklus II perubahan yang dapat teridentifikasi adalah 
perolehan ketuntasan belajar siswa yang belum mencapai taraf tuntas secara 
optimal. Dari keadaan itulah maka diterapkannya pembelajaran siklus III dengan 
melakukan treatment metode kuis tim akhirnya dapat meningkatkan taraf ketuntasan 
siswa dalam menguasai hasil belajar menjadi 88%.  Pada proses pembelajaran 
siklus III secara umum dapat diamati bahwa perhatian siswa terhadap proses 
pembelajaran sangat tinggi, siswa sangat senang dan sungguh-sungguh ketika 
melakukan proses pembelajaran dengan berlatih mengerjakan tugas guru tentang   
konsep bangun ruang, sifat dan cara menghitung volume bangun ruang khususnya 
balok dan kubus. Dengan demikian hipotesis tindakan yang dirumuskan dapat 
terjawab yakni: ” “Penggunaan pendekatan kuis tim dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika tentang bangun ruang pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Lemahbang Tahun Pelajaran 2012/2013” dapat terjawab atau hipotesis dapat 
diterima. 
 
 
Kata Kunci: hasil belajar, kuis tim 
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A. ENDAHULUAN 

 

Matematika telah diberikan kepada anak mulai dari sekolah dasar yang 

ditujukan untuk membekali anak dengan kemampuan dasar berpikir logis, 

analistis, sistematis, kritis dan kreatif. Hal ini  cukup beralasan karena 

matematika sebagai ilmu yang bersifat universal merupakan bidang ilmu yang 

mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika juga mempunyai 

kontribusi penting dalam berbagai disiplin dan mampu memajukan daya pikir 

manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada dewasa 

ini pada dasarnya dilandasi oleh perkembangan ilmu matematika baik dibidang 

teori bilangan, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Proses 

pembelajaran matematika akan dapat berjalan dengan baik apabila dalam setiap 

tahap pembelajaran dimulai dengan proses pengenalan masalah yang sesuai 

dengan situasi ( contextual problem ). Dengan mengajukan masalah kontektual 

peserta didik secara bertahap dibimbing untuk mengetahui konsep matematika. 

Untuk mencapai tujuan tersebut bukan hal yang mudah. Pelaksanaan 

proses pembelajaran matematika memang pada dasarnya tidak mudah untuk 

dilaksanakan. Kondisi riil yang dapat dijumpai dalam kondisi pembelajaran 

diberbagai sekolah pada umumnya memiliki permasalahan yang mirip, yakni dari 

kendala rendahnya minat  belajar siswa, rendahnya aktivitas belajar siswa, siswa 

banyak yang masa bodoh dan kurang memperhatikan penjelasan guru, hingga 

rendahnya hasil ketuntasan siswa dan guru sendiri belum dapat memaksimalkan 

manajemen mengajar sesuai langkah dan prinsip pembelajaran yang inovatif.  

Demikian halnya yang terjadi di SD Negeri 01 Lemahbang saat 

pembelajaran matematika kelas IV menunjukkan bahwa kondisi awal saat siswa 

mempelajari matematika konsep bangun ruang memiliki berbagai kendala yakni 

siswa memiliki minat belajar rendah, siswa sering ramai kurang memperhatikan 

guru, intensitas menjawab pertanyaan juga rendah, serta rendahnya hasil belajar 

siswa. Dari nilai formatif pelajaran matematika pada siswa kelas IV diperoleh 

ketuntasan yang sangat minim, yakni dari 25 siswa hanya 12 siswa yang 

mencapai ketuntasan atau sebesar 48% tuntas, sedangkan siswa yang belum 
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mencapai hasil belajar tuntas terdapat 52% atau 13 siswa. Selain faktor siswa 

juga diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika guru kurang 

menggunakan media, aktivitas mengajar masih terpusat pada guru dan metode 

pembelajaran masih konvensional.  

Dengan melihat kekhawatiran dari permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran, maka guru sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran 

perlu memberikan alternatif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

dengan menerapkan pendekatan kuis tim dengan harapan dapat memberi 

implikasi untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV di SD 

Negeri 01 Lemahbang. Selain itu juga perlu mengupayakan penggunaan media 

pembelajaran berupa media nyata tentang bentuk bangun ruang kubus, balok, 

prisma dan lain-lain. Penggunaan pendekatan kuis tim dipilih sebagai alternatif 

dalam memberikan teratment pada siswa kelas IV saat pembelajaran matematika 

dikarenakan penggunaan metode kuis tim  dapat memberikan kesan bermain 

melalui pemberian point atau nilai bagi kelompok siswa ataupun secara individual 

yang memperoleh nilai baik, setelah menjawab kuis secara benar.   

Tujuan dalam penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini untuk dapat 

mengetahui peningkatan hasil belajar matematika tentang bangun ruang melalui 

penggunaan pendekatan kuis tim. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Aqib Zainal, ( 2006: 15) mengemukakan bahwa dalam keberadannya, 

jenis penelitian dibedakan menjadi dua yakni penelitian eksperimen dan 

penelitian non eksperimen.  Berpijak dari jenis penelitian itu, maka Penelitian 

Tindakan Kelas termasuk penelitian eksperimen karena data akan diperoleh 

setelah melakukan treatment pada anak.  Sebagaimana pendapat Igak (2008 : 

1.4). ”Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 01 Lemahbang Kecamatan Jumapolo 

Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan yaitu bulan 
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Nopember 2012 - Januari 2013, dengan rincian kegiatan penelitian sebagai: 

persiapan penelitian, persiapan tindakan, pelaksanaan (persiapan tindakan, 

monitoring, evaluasi dan refleksi) penyusunan laporan penelitian dan perbaikan 

atau penyempurnaan laporan.   

Subyek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa dan guru kelas IV SD 

Negeri 01 Lemahbang saat pembelajaran matematika tentang bangun ruang. 

Siswa dimaksudkan adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Lemahbang dengan 

jumlah siswa sebanyak 25 siswa.  

  Prosedur Penelitian termasuk penelitian dasar atau basic research 

dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas (action research),  yang didalamnya 

akan mendeskripsikan hasil penelitian untuk menggali informasi dalam bentuk 

data-data tentang pendekatan Kuis Tim untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika kelas IV pada materi sifat bangun ruang  di SD Negeri 01 

Lemahbang. Langkah–langkah yang perlu ditempuh dalam penelitian adalah : (1) 

Dialog awal, (2) Perencanaan tindakan, (3) Pelaksanaan tindakan 4) Pengamatan 

/ observasi, (5) Refleksi, (6) Evaluasi.  

Teknik pengumpulan data guna memperoleh data secara akurat dilakukan 

melalui beberapa teknik pengumpulan. Ada dua metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni : (1) Metode Pokok adalah metode pokok dalam penelitian 

ini menggunakan observasi dan teknik tes. Menurut pendapat Spradely seperti 

dikutip oleh Sutopo, (2007 : 75) menjelaskan bahwa pelaksanaan teknik 

observasi dibagi menjadi kelompok: (1) tak berperan sama sekali, (2) observasi 

yang berperan dengan cakupan : berperan aktif, berperan penuh dalam arti 

peneliti benar-benar sebagai warga bagian / anggota kelompok. Observasi adalah 

teknik yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa 

peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman 

gambar. (3) Teknik tes Tes adalah cara menerapkan penggalian informasi di 

lapangan dengan melihat dan mencatat hasil nilai tes siswa, melalui tes tertulis 

pada akhir pembelajaran. Menurut Suharsimi Arikunto, (2006:150), ”Metode 

Bantu menggunakan  teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi data melalui tulisan atau catatan 

maupun benda. Suharsimi Arikunto, (2006:231), metode dokumentasi adalah 
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suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

dikumpulkan yang berupa catatan, transkrip, buku, suat kabar, majalah, prasasti, 

notulen legger, agenda dan lain sebagainya).  

Validitas data adalah teknik validitas  yang diperlukan dalam penelitian 

kualitatif, sebagaimana pendapat Moelong Lexi, (2009:330). Tujuan pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Sutopo, 

(2006:120) teknik triangulasi data dibagi dua jenis trianggulasi yaitu triangulasi 

data, trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Trianggulasi sumber adalah 

cara memperoleh data yang sejenis dari sumber yang berbeda-beda, misalnya 

dari informan yang berbeda-beda. Trianggulasi metode untuk memperoleh 

informasi yang sejenis dengan metode yang berbeda yakni observasi, 

dokumentasi untuk mendapatkan data secara akurat tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode kuis tim. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan menganalisis data ini menggunakan analisa model Milles 

dan Hubberman dengan  kegiatan pokok analisis model ini adalah meliputi 

reduksi data, dan kesimpulan yang terdiri dari penarikan / verifikasi. 

Indikator keberhasilan juga disebut indikator pencapaian merupakan 

target tertentu dari perolehan ketuntasan siswa dalam menguasai materi 

berdasarkan KKM yang telah ditentukan sebelumnya yakni 60. Indikator kinerja 

diperlukan untuk mengetahui meningkat atau tidaknya proses pembelajaran 

siswa dengan melihat nilai prestasi belajar siswa dari sebelum siklus dan setelah 

siklus.  Target pencapian atau indikator kinerja dari penelitian ini ditentukan 

sebesar 78% atau sebanyak 19 siswa dari 25 siswa jumlah anak di kelas IV SD 

Negeri 01 Lemahbang dalam mengikuti pembelajaran matematika 
 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran siklus I dan 

siklus II perubahan yang dapat teridentifikasi adalah perolehan ketuntasan belajar 

siswa yang belum mencapai taraf tuntas secara optimal. Dari keadaan itulah 

maka diterapkannya pembelajaran siklus III dengan melakukan treatment metode 
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kuis tim akhirnya dapat meningkatkan taraf ketuntasan siswa dalam menguasai 

hasil belajar menjadi 88%.  Pada proses pembelajaran siklus III secara umum 

dapat diamati bahwa perhatian siswa terhadap proses pembelajaran sangat tinggi, 

siswa sangat senang dan sungguh-sungguh ketika melakukan proses 

pembelajaran dengan berlatih mengerjakan tugas guru tentang   konsep bangun 

ruang, sifat dan cara menghitung volume bangun ruang khususnya balok dan 

kubus. 

Pada pembelajaran siklus I dan II masing-masing siklus yang telah 

dilaksanakan ternyata hasil pembelajaran siswa dalam mencapai taraf ketuntasan 

belum sebagaimana indikator kinerja yang ditentukan sebelumya yakni 85%. 

Sesuai dengan langkah tindak lanjut maka untuk mencapai taraf tuntas 100% dari 

jumlah siswa dalam mencapai  peningkatan hasil belajar matematika, maka 

dilaksanakanlah pembelajaran dengan menggunakan media nyata tentang bangun 

ruang yang ada di lingkungan siswa.  

Penggunaan metode kuis tim dengan membentuk siswa dalam 

kelompok kecil memiliki beberapa macam kelebihan ketika dilaksanakan selama 

pembelajaran di dalam kelas. Adapun kelebihan dari proses pelaksanaan 

pembelajaran  dengan metode kuis tim, dapat diuraikan  pada halaman berikut: 

1. Guru lebih menguasai materi 

2. Siswa akan lebih pro aktip dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Adanya kesan bermain oleh siswa pada saat pembelajaran, maka siswa 

memiliki antusias tinggi. 

4. Siswa akan memiliki motivasi yang tinggiMelatih siswa mengeluarkan  

pendapat. 
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5. Membiasakan siswa untuk mengkomunikasikan apa yang diperoleh selama 

pembelajaran 

6. Akan melatih tanggung jawab siswa. 

Adapun kelemahan dari pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

pembelajaran ini adalah : 

1. Efisien waktu kurang dapat dicapai. 

2. Siswa terkadang kurang memperhatikan penjelasan guru, tetapi lebih 

memperhatikan media  

3. Tingkat aktifitas siswa tinggi, sering menimbulkan kegaduhan dan ramai, 

sehingga ada siswa yang tidak memperhatikan materi yang disampaikan. 

4. Guru  sulit mengontrol kelas karena suasana ramai. 

5. Guru terasa sulit mengalokasikan waktu. 

Penerapan pelaksanaan pembelajaran dengan metode kuis tim dan 

penggunaan media gambar, maupun benda nyata yang ada disekitar siswa sangat 

diperlukan oleh siswa dan guru karena pada saat proses pembelajaran  pada siklus 

I dan siklus II, pembelajaran yang terjadi adalah : 

1. Antusias belajar siswa rendah 

2. Terjadinya verbalisme pada siswa 

3. Guru bersifat monoton dalam penyajian materi kepada siswa, kurang 

optimalnya penggunaan media pembelajaran serta siswa belum dioptimalkan 

dalam mendemonstrasikan media. 

4. Guru sulit menanamkan konsep kebebasan bangun ruang. 

5. Siswa kurang responsip terhadap penyampaian materi dari guru 
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6. Guru kurang memahami keadaan siswa dalam pembelajaran, terutama siswa 

yang lamban dalam belajar, siswa yang kurang kooperatif dan adanya 

kecenderungan tidak memperhatikan guru. 

Dari berbagai kelemahan saat pembelajaran berlangsung dapat diberikan 

alternatif pemecahan masalah antara lain : (1) perlunya guru lebih 

mengoptimalkan dalam melibatkan siswa saat pembelajaran melalui  demonstrasi 

penggunana media yang ada; (2) perlunya penggunaan metode yang bervariasi 

selain menerapkan  metode kuis tim, agar siswa memiliki kesiapan dan selalu 

memperhatikan penjelasan guru; (3) guru perlu memantau aktivitas kegiatan 

kelompok maupun dalam pemberian tugas individu agar siswa lebih diperhatikan 

secara fokus, sehingga akan timbul kemamuan siswa dalam mengikuti pelajaran; 

(4) perlunya guru menegaskan kepada siswa perlunya kooperatif dengan anggota 

kelompok agar pembelajaran lebih berkualitas serta merupakan upaya menggali 

kemampuan berpikir siswa. Untuk memperjelas perbedaan nilai yang diperoleh 

siswa antar siklus, maka dibuat  grafik gabungan antara siklus I, siklus II dan 

siklus III sebagai berikut :  
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Gambar 1: Grafik Gabungan Nilai Siklus I, Siklus II dan Siklus III  
Pelajaran Matematika SDN 01 Lemahbang Tahun 2012/2013 

 

D. SIMPULAN 

Hasil refleksi pada pelaksanaan siklus III dapat dideskripsikan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus III, perolehan nilai siswa dapat mencapai 

taraf tuntas dilihat dari perbandingan dengan nilai KKM yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dari 25 siswa kelas IV SD Negeri 01 Lemahbang sebanyak 22 

siswa dapat mencapai taraf tuntas. Hal ini dapat diketahui peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I  sebanyak 13 siswa tuntas (52%), 

siklus II : sebanyak 18 siswa ( 72 %) tuntas  siswa dan pada siklus III 22 siswa 

atau 88% tuntas.  Jadi berdasarkan indikator pencapaian yang ditentukan yakni  

85 % perolehan ketuntasan siswa telah berada di atas indikator kinerja yang ada. 
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Dengan demikian hipotesis tindakan yang dirumuskan dapat terjawab 

yakni: ” “Penggunaan pendekatan kuis tim dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika tentang bangun ruang pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Lemahbang Tahun Pelajaran 2012/2013” dapat terjawab atau hipotesis dapat 

diterima. 
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