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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pendidikan merupakan sebuah wahana untuk membentuk peradapan 

yang humanis terhadap seseorang untuk menjadi bekal bagi dirinya sendiri 

dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting dan selalu dibutuhkan oleh setiap negara. Semua itu bertujuan semata-

mata untuk menambah sumberdaya manusia, agar menjadi sumberdaya yang 

berkualitas, unggul, dan dengan pendidikan yang berkelanjutan diharapkan 

adanya inovasi yang dimiliki sumberdaya manusia. 

         Sumberdaya yang berkualitas tidak lepas dari peran guru. Proses 

pendidikan tidak terlepas antara siswa yang berperan sebagai kelompok atau 

individu yang menerima pelajaran dan guru yang berperan sebagai pemberi 

materi pelajaran pada siswa dengan peranan yang lain yaitu mengatur 

pengelolaan kelas. Guru dan siswa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam proses pendidikan, dan keduanya dapat dikatakan saling 

melengkapi antara satu dengan dengan yang lain. 

Mengingat pentingnya pendidikan bagi semua orang, guru selalu 

berusaha memberikan yang terbaik pada siswa untuk membuat mereka paham 

akan materi yang disampaikan. Hal ini juga didukung dengan program 

pemerintah yang mencanangkan wajib belajar 9 tahun, dimana ini merupakan 

hak yang dimiliki oleh setiap individu, sebagaimana fungsi pendidikan yang 
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diatur dalam Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 

yang bebunyi: 

Pendidikan nasioanal berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
berdemokrasi serta bertanggung jawab. 

Fungsi pendidkan nasional yang demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan pendidikan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan 

baik secara lahiriah yang berupa ilmu, ataupun secara rohaniah yaitu realisasi 

dari ilmu tersebut agar diterapkan dengan baik sehingga dapat dijadikan 

cerminan seorang yang berpendidikan. Proses pendidikan yang berhasil dapat 

memberikan prestasi tersendiri baik untuk diri sendiri maupun membawa 

nama baik bangsa. 

Pendidikan yang ada disekolah selalu diakhiri dengan pestasi belajar 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang telah 

diajarkan. Prestasi belajar itu berasal dari kumpulan penilaian hasil belajar 

siswa, dimana penilaian ini dilakukan setelah guru memberi materi, kemudian 

guru memberikan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Menurut pendapat (Sukmadinata, 2003:102) 

Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari 
kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. 
Penguasaan hasil belajar seseorang dapat dilihat dari perilakunya, 
keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik dan disekolah, 
hasil belajar ini dapat dilihat dari penugasan siswa akan mata pelajaran 
yang ditempuh 

Menurut Oemar Hamalik(2006:30). ”Hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 
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mengerti”. Hasil belajar dapat berupa penugasan ataupun ulangan harian yang 

bertujuan untuk menilai tingkat penguasaan siswa mengenai materi yang 

diajarkan. Metode pemebalajaran yang dilaksanakan oleh guru biasanya 

dengan memberi pertanyaan secara spontan disela-sela pemberian materi. 

Pertanyaan yang diberikan itu langsung ditujukan kepada siswa secara acak. 

Jenis pertanyaan dapat berasal dari ulasan materi ataupun materi yang baru 

saja diterangkan guru pada saat pembelajaran berlangsung. 

Pada saat proses pembelajaran siswa terlihat tenang, dan memperhatikan 

penjelasan guru, namun permasalahannya adalah ketika guru memberi 

pertanyaan mengenai materi yang baru saja diberikan, beberapa siswa belum 

bisa mengikuti. Ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya, mereka 

masih ada yang malu untuk bertanya sehingga terkesan pasif. Setelah materi 

diberikan guru mencoba memberikan post test, dan ternyata banyak siswa 

yang nilainya masih dibawah kriteria ketuntasan minimal. Hal demikian dapat 

disebabkan karena kurangnya metode yang diberikan oleh guru, karena pada 

umumnya guru memberikan materi dengan ceramah sehingga tingkat motivasi 

belajar siswa dalam mengikuti pembelajaranpun berkurang dan 

mengakibatkan hasil belajar yang diperolehpun belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal(KKM). 

Menurut Raymond. J. Wlodkowski dan Judit H Janes (2004:41) 

“Motivasi belajar merupakan sebuah ciri pribadi, orang tua dan guru bisa 

membantu mengembangkannya sebagaimana mereka juga mungkin 

memelihara keteguhan hati atau kepercayaan diri dalam diri seorang anak”. 
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Menurut  Hamzah B Uno (2008:30) “ Motivasi adalah dorongan yang terdapat 

dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku 

yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya”. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar merupakan sebuah motor penggerak atau dorongan untuk belajar baik 

yang berasal dari dalam diri senderi ataupun dari luar, dimana dengan adanya 

dorongan tersebut dapat terjadi perubahan pada konteks nilai yang diperoleh 

siswa dalam proses pembelajaran, ataupun perubahan peningkatan 

pemahaman mengenai materi pelajaran. 

Motivasi belajar akan tercipta jika didukung dengan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini sangat diperlukan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa . SMP Al-Islam 1 Surakarta merupaka salah 

satu lembaga pendidikan, dengan kondisi beberapa kelas masih tergolong 

mempunyai output rendah, yang disebabkan kurangnya motivasi belajar yang 

akhirnya berakibat hasil belajar yang kurang memuaskan. Hal ini terjadi pada 

mata pelajaran ekonomi. 

Mata pelajaran ekonomi bukan hanya sekedar hafalan tetapi juga harus 

membutuhkan pemahaman dan diserta contoh nyata yang ada di sekelilig kita 

agar mudah dipahami oleh siswa. Kelas VII yang ada disekolah ini terbagi 

menjadi  delapan kelas yaitu kelas VII A- I. Kelas VII D merupakan  salah 

satu kelas yang  mempunyai hasil belajarnya kurang dibandingkan dengan 

dengan kelas VII yang lain. 
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru mata 

pelajaran ekonomi dan hasil observasi di SMP Al-Islam 1 Surakarta, 

Menunjukan bahwa tingkat motivasi belajar siswa masih rendah dengan 

indikator motivasi belajar sebagai berikut: 

No 

Absen 
Nama Peserta Didik 

Aspek-Aspek yang dinilai 

1 Abu Syauqi Tsani S      

2 Aditya Rendy Fauzi      

3 Ahmad Zamahsyar W      

4 Deni Andrian      

5 Dimas Bayu Erni Fahrezy      

6 Doni Kusumajaya      

7 Dwi Anindyo Moeljo Putra      

8 Fahreza Alyasid Athar N      

9 Gilang Ardyan Pratama      

10 Imamul Hakim Rosyidi      

11 Mohammad Ridho      

12 Muhammad Anas Ridho      

13 Muhammad Fahrurozi      

14 Nizar Daffa Maulana      

15 Ozaro Widantodo Haq      

16 Qudussullah Malik Alim      
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17 Randy Ahmad Afreeanto      

18 Zaki Muhammad Husyemi R      

19 Alifia Maharani Puspitasari      

20 Azzahra Isdihar Amatullah      

21 Defty Dianti Kurniawati      

22 Devi Rahmadini      

23 Farah Reza Angraini      

24 Fitri Nurhidayah      

25 Innayah Ardhisyaansya F      

26 Kinanti Diahayu Noventi      

27 Luthfiyya Khootimah      

28 Maulida Alfatikhatunnisa      

29 Mutiara Arnanda      

30 Novia Azizah      

31 Rajnaparamita K      

32 Safrina Oktavianti      

33 Umi Latifah      

34 Zidni Rahma Amaly      

Jumlah  20 5 18 21 5 

Rata-rata prosentase motivasi 58,82

% 

14,70

% 

52,94

% 

61,76

% 

14,70

% 

Rata-rata prosentase motivasi total 40,58% 

 

Selain motivasi belajar yang masih rendah, keadaan seperti ini juga 

menyebabkan hasil belajar siswa pun kurang memuaskan, hasil belajar dari 34 

siswa di kelas yang mencapai kriteria ketuntasan minimal sebesar 47,06% yaitu 

hanya sekitar 16 siswa yang hasil belajarnya mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) dengan rata-rata 68,82. 
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Berikut ini adalah daftar  nama siswa dan hasil belajar siswa kelas VII D 

SMP Al-Islam 1 Surakarta 

No Induk Nama Peserta Didik Hasil Belajar 
pra siklus 

Jenis 
Kelamin 

1 11935 Abu Syauqi Tsani S 67 L 
2 11936 Aditya Rendy Fauzi 75 L 
3 11937 Ahmad Zamahsyar W 75 L 
4 11938 Deni Andrian 62 L 
5 11939 Dimas Bayu Erni Fahrezy 68 L 
6 11940 Doni Kusumajaya 62 L 
7 11941 Dwi Anindyo Moeljo Putra 61 L 
8 11942 Fahreza Alyasid Athar N 64 L 
9 11943 Gilang Ardyan Pratama 70 L 
10 11944 Imamul Hakim Rosyidi 61 L 
11 11945 Mohammad Ridho 62 L 
12 11946 Muhammad Anas Ridho 65 L 
13 11947 Muhammad Fahrurozi 80 L 
14 11948 Nizar Daffa Maulana 71 L 
15 11949 Ozaro Widantodo Haq 77 L 
16 11950 Qudussullah Malik Alim 73 L 
17 11951 Randy Ahmad Afreeanto 68 L 
18 11952 Zaki Muhammad Husyemi R 73 L 
19 11953 Alifia Maharani Puspitasari 75 P 
20 11954 Azzahra Isdihar Amatullah 75 P 
21 11955 Defty Dianti Kurniawati 62 P 
22 11956 Devi Rahmadini 80 P 
23 11957 Farah Reza Angraini 60 P 
24 11958 Fitri Nurhidayah 70 P 
25 11959 Innayah Ardhisyaansya F 61 P 
26 11960 Kinanti Diahayu Noventi 73 P 
27 11961 Luthfiyya Khootimah 65 P 
28 11962 Maulida Alfatikhatunnisa 67 P 
29 11963 Mutiara Arnanda 60 P 
30 11964 Novia Azizah 78 P 
31 11965 Rajnaparamita K 84 P 
32 11966 Safrina Oktavianti 72 P 
33 11967 Umi Latifah 64 P 
34 11968 Zidni Rahma Amaly 60 P 
  Jumlah 2340  
  Rata-Rata Kelas 68,82  
  Siswa Yang mencapai KKM 16  
  Prosentasi pencapaian KKM 47,06%  
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Melihat kenyataan tersebut ternyata pada umumnya guru hannya melakukan 

metode ceramah dan belum mengimplementasikan metode pembelajaran yang 

bervariasi, sehingga materi dikuasai oleh guru semata. Adanya kenyataan ini 

diduga siswa mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. Hal inilah yang 

menyebabkan motivasi belajar siswa berkurang dan hasil belajar yang dicapaipun 

masih kurang memuaskan. Adanya kenyataan yang demikian maka tugas guru 

yang harus dilakukan adalah dengan mengubah cara penyampaian materi agar 

materi tidak dikuasai oleh guru semata tetapi juga harus terjadi timbal balik dari 

siswa atas materi yang telah disampaikan, terutama pada mata pelajaran ekonomi 

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan, penulis mencoba untuk 

melakukan pemecahan masalah mengenai perubahan cara penyampaian materi 

yaitu dengan mengarahkan guru untuk menerapkan metode pembelajaran Team 

Quiz yang dilakukan di kelas dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran 

ekonomi. 

Team Quiz merupakan metode dengan pembentukan kuis kelompok, masing 

masing kelompok harus harus bersaing berkompetisi dan bekerja sama dalam 

menjawab atau memberi pertanyaan kepada kelompok lain. Masing masing 

individu harus mempunyai motivasi agar dapat ikut berpartisipasi untuk 

memenangkan kompetisi Team Quiz dan bersaing secara sportif sehingga akan 

terbuka peluang akan tercapainya hasil belajar yang maksimal. 

Peneliti berharap dengan menerapkan metode Team Quiz dapat 

meningkatkan motovasi dan hasil belajar siswa menjadi 80% dan jumlah siswa 
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dengan hasil belajar yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebanyak 

80%, dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 70 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul “PENERAPAN METODE 

PEMBELAJARAN TEAM QUIZ SEBAGAI UPAYA UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS VII D SMP AL-ISLAM 1 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah penerapan metode 

pembelajaran Team Quiz dapat meningkatan motivasi dan hasil belajar 

ekonomi pada siswa  Kelas VII D SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2012/2013?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah dengan penerapan metode pembelajaran 

Team Quiz  dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi pada 

siswa kelas VII D SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas (PTK), Penelitian ini memberikan 

manfaat pada pembelajaran ekonomi 
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a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai alternatif untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi siswa dengan 

menerapkan metode Team Quis pada siswa kelas VII D  di SMP Al-Islam 

1 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

a) Meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi pada siswa 

b) Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif 

2) Bagi Guru 

a) Menambah wawasan tentang metode Team Quiz dalam 

pembelajaran ekonomi 

b) Memberi solusi pada kendala pelaksanaan pembelajaran ekonomi 

terkait dengan hasil belajar siswa 

c) Meningkatkan  kinerja yang lebih  provesional dan inovatif serta 

memperbaiki proses pemebelajaran di kelas 

3) Bagi Sekolah 

Memberikan masukan atau saran dalam rangka memperbaiki 

pembelajaran serta upaya mengembangkan suatu proses pembelajaran 

yang mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi pada 

siswa kelas VII SMP Al- Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Penerapan  Strategi Pembelajaran Team Quiz 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi merupakan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan 

tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) termasuk penggunan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran 

merupakan cara – cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang 

pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan 

memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 

pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat 

dikuasainya di akhir kegiatan belajar. 

Menurut Uno (2007:2) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang 

pengajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan 

memudahkan siswa menerima dan memahami materi pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan pemilihan cara atau berbagai jenis latihan 

yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

tercapai tujuan yang diinginkan. Penggunaan strategi dalam kegiatan 


