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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN  AKTIVITAS  DAN  HASIL BELAJAR     
MATEMATIKA  MELALUI  METODE TEAM QUIZ                          

SISWA KELAS   IV  SDN KERTOMULYO 01                                      
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

ENDAH TRI WAHYUNI (A54E111004). Program Sarjana Kependidikan Bagi 

Guru   Dalam Jabatan PSKGJ Cabang Pati. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014, 151 halaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
matematika tentang bangun ruang melalui metode Team Quiz. Subyek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Kertomulyo 01 yang berjumlah 14 
siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, tes, dan catatan lapangan. 
Teknik uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi sumber dan 
trianggulasi waktu. 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 tiga 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 tentang materi bangun 
ruang yang meningkat dari siklus I, siklus II dan siklus III. Pada siklus I 
persentase aktivitas belajar  sebesar 36% atau 5 siswa dan ketuntasan hasil belajar 
siswa dalam mengerjakan soal bangun ruang sebesar 64% atau 9 siswa. Pada 
siklus II persentase aktivitas belajar  sebesar 64% atau 9 siswa dan ketuntasan 
hasil belajar sebesar 86% atau 12 siswa. Pada siklus III persentase aktivitas 
belajar  sebesar 86% atau 12 siswa dan ketuntasan hasil belajar sebesar100% atau 
14 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode Team Quiz  
mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. 

Kata Kunci: Aktivitas dan hasil belajar matematika, Metode Team Quiz. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

        Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan  adalah  usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan  dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
      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. Menurut Johnson dan Myklebust dalam Mulyono Abdurrahman 
(1993:  252), “Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya 
untuk menghubungkan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan 
sedangkan fungsi teoritisme adalah untuk memudahkan berfikir” 
       Salah satu kemampuan pemahaman mengenai bangun ruang masih 
kurang baik. Hal ini dikarenakan pada saat pembelajaran siswa masih 
dalam tahap berpikir konkret sementara pembelajaran di kelas tidak 
didukung media dan metode pembelajaran yang tepat sehingga siswa 
kurang berminat, bahkan ini dibuktikan dengan hasil belajar yang rendah. 
Demikian juga fasilitas belajar-mengajar sangat minim, buku pelajaran 
yang tidak mencukupi siswa. 

            Dari berbagai masalah tersebut maka masalah yang akan di pilih ialah: 
Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika masih rendah, 
karena pelajaran matematika merupakan  pelajaran yang sulit. Sistem 
pembelajaran banyak menekankan pada hafalan-hafalan, sehingga siswa 
cepat bosan dan mudah lupa. 
     Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
metode pembelajaran menentukan hasil belajar siswa, sehingga dalam hal 
ini peneliti akan meneliti dengan judul “ Peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar matematika melalui  metode Team Quiz siswa kelas IV SDN 
Kertomulyo 01  Tahun pelajaran 2013/2014” 

2. Pembatasan  Masalah 
a.  Pembelajaran Matemetika di kelas IV SDN Kertomulyo  01 Semester II  

Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 
b.  Strategi yang di gunakan adalah Team Quiz. 
c. Aspek yang akan di tingkatkan adalah aktivitas dan hasil belajar  

Matematika. 
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3.   Perumusan Masalah 

a. Apakah  melalui strategi Team Quiz dapat meningkatkan aktivitas 
belajar Matematika pada siswa kelas IV SDN Kertomulyo  01 Tahun 
pelajaran 2013/2014? 

b. Apakah  melalui strategi Team Quiz dapat meningkatkan   hasil belajar  
Matematika pada siswa kelas IV SDN Kertomulyo  01 Tahun pelajaran 
2013/2014? 

     4. Tujuan Penelitian 
a. Meningkatkan aktivitas belajar Matematika melalui metode Team Quiz 

pada siswa kelas IV SDN Kertomulyo 01. 
b. Meningkatkan hasil belajar Matematika melalui metode Team Quiz pada 

siswa kelas IV  SDN Kertomulyo 01. 
     5. 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 : dapat percaya diri karena mampu memecahkan masalah 
dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi Guru : Memberi informasi bagi guru untuk menggunakan metode 
Team Quis sebagai salah satu metode dalam pembelajaran 
matematika. 

3. Bagi Sekolah :  Menumbuhkan iklim kerja sama yang kondusif untuk 
memajukan sekolah. 

            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, sebagai bekal bagi peneliti 
untuk menjadi tenaga pendidik di masa yang akan datang. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya:Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan 
dengan penelitian selanjutnya  dengan metode 
yang lebih variatif. 

B. LANDASAN TEORI 
 

1. Pembelajaran Matematika 
Pengertian Matematika: Menurut James  (1993:23) dalam E.T Ruseffendi 
mengatakanbahwa “matematika adalah ilmu tentang logika mengenai 
bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu 
sama lainnya dengan jumlah yang banyaknya terbagi ke dalam tiga bidang 
yaitu aljabar, analis dan geometri”. Menurut  Kline (1993:28) dalam E.T 
Ruseffendi mengatakan bahwa “matematika bukanlah pengetahuan 
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menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya 
matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan 
menguasai permasalahan social, ekonomi dan alam. 

2. Bangun Ruang 
Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunaan titik-titik 
yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan 
bangun itu disebut sisi. Menurut Sartono Wirodikromo (2:2003) 
mendefinisikan kubus, balok, dan sebagai berikut : 
Kubus yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang 
masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. 
Yang mempunyai 6 sisi 12 rusuk dan 8 titik sudut serta diagonalnya sama 
panjang.  

3. Aktivitas  dan Hasil Belajar 
a. Aktivitas belajar :Kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran akan berdampak baik pada hasil belajarnya. 
Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah (2000: 67) bahwa: “Belajar 
sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi siswa, 
sebab kesan yang didapatkan oleh siswa  lebih tahan lama tersimpan 
didalam benak siswa”. 

        b. Indikator Keaktifan Belajar. 
Indikator yang untuk menilai keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 
antara lain: Perhatiansiswa dalam memerhatikan pelajaran meningkat, 
keaktivan siswa dalam bertanya  meningkat, siswa dalam mengeluarkan 
pendapat  meningkat, siswa dalam  memecahkan masalah  meningkat, 
siswa dalam berdiskusi kelompok  meningkat. 

c.  Hasil Belajar 
Pengertian Hasil Belajar: Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:250), 
“Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi 
siswa dan dari sisi guru.  

2. Strategi Pembelajaran Team Quiz 
Pengertian metode pembelajaran sendiri dapat diketahui dari penjabaran 

kata yang membentuknya, yakni “metode” dan “pembelajaran”. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kata metode memiliki arti cara mengajar untuk  
Mendidik, meneliti, maupun lain sebagainya.Sedangkan pembelajaran 
diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menjadikan orang atau makhluk 
hidup belajar. 

   Team Quiz tersusun atas dua kata bahasa Inggris, yakni “team”,dan 
Quiz”. Team mempunyai makna dasar “kelompok atau tim”, dan Quiz berarti 
“permainan”. Sedangkan secara istilah, Team Quiz diartikan sebagai metode 
pembelajaran yang didasarkan pada system  persaingan dalam bentuk 
permainan antar kelompok siswa. 

   
3. Kajian Penelitian yang Relevan 
         Dalam skripsi ini peneliti menekankan tentang Aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV dengan menggunakan metode Team Quiz pada 
pokok bahasan jaring-jaring kubus dan balok. 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Variabel Penelitian 

 
No 

 
Peneliti 

Variabel 
Hasil 
Belajar Aktivitas Model CPS Model Team 

Quiz 
1 Sri Suhartati √  √ _ 
2 Sumiati  √ √  √ 
3 Sugiharni  √ _  √ 
4 Peneliti √ √ _ √ 

 
4. Kerangka Pemikiran 

Masalah awal yang dihadapi guru dalam pembelajaran matematika adalah 
penggunaan metode dan model pembelajaran yang kurang sesuai sehingga 
hasil belajar rendah. Prestasi belajar siswa kelas IV pada pelajaran matematika 
khususnya dalam pembelajaran mengenai materi tentang bangun ruang sangat 
rendah masih di bawah KKM  yaitu 70. Tindakan yang dilakukan peneliti 
untuk mengatasi masalah tersebut  yaitu dengan menggunakan metode Team 
Quiz, yang nantinya mendapatkan hasil belajar yang memuaskan dan 
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.  

5. Hipotesis Tindakan 
 1.Melalui pembelajaranTeam Quiz dapat meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswakelas IV SDN Kertomulyo 01 Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 2.Melalui pembelajaranTeam Quiz dapat meningkatkan hasilbelajar 

matematika siswakelas IV SDN Kertomulyo 01 Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 

C. METODE PENELITIAN 

    1. Tempat dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi subyek penelitian dalam perbaikan pembelajaran matematika 
berada di SD Negeri Kertomulyo 01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, 
yang berjumlah 14 siswa.2. Waktu penelitian Penelitian  di laksanakan pada  
bulan April sampai bulan Juni tahun 2014.  

2.  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. 

3.  Subjek Penelitian dan Objek Penelitian  
      Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Kertomulyo  01 

dengan jumlah 14 siswa  yang diantaranya adalah laki-laki 7 dan perempuan 
7 dan Objek penelitian      Peneliti ingin mengetahui aktivitas dan hasil 
pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi Team Quiz. 

4. Jenis Data dan Sumber Data       
Ditinjau dari bentuk data maka dapat di peroleh data sebagai berikut: Data 
kualitatif  dan Data kuantitatif.  Sumber data yaitu data primer  dan data 
sekunder. 
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5.  Prosedur Penelitian 

Prosedur langkah-langkah Penelitian  ini terdiri dari siklus-siklus.Tiap siklus 
dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai seperti yang telah didesain 
dalam faktor-faktor yang diselidiki. Prosedur penelitian  ini setiap siklus 
meliputi perencanaan,pelaksanaan tindakan,observasi dan  refleksi.  

6.  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
     Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mengumpulkan data dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : Wawancara, Observasi, Tes, Dokumen, 
catatan lapangan 

7. Validitas Data 
     Untuk menjamin validitas data dan pertanggung jawaban yang dapat dijadikan 

dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan, maka yang digunakan untuk 
memeriksa validitas data yaitu dengan validitas isi dan teknik trianggulasi. 

8. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu 
dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus 
III. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan metode alur. Alur yang 
dilalui dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  

9. Indikator Pencapaian 
Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan dalam 
menentukan keberhasilan/ keefektifan penelitian. Pemberian pembelajaran 
matematika dengan metode Team Quiz dinyatakan dapat meningkatkan jika, 
85% atau lebih dari jumlah siswa berperan aktif dalam pembelajaran 
menggunakan metode Team Quiz, 85% atau lebih siswa mendapat nilai sesuai 
atau diatas KKM yaitu 70. 
Penerapan metode Team Quiz dinyatakan dapat meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar apabila: Perhatian siswa dalam memerhatikan pelajaran 
meningkat,  keaktivan siswa dalam bertanya  meningkat, siswa dalam 
mengeluarkan pendapat meningkat, siswa dalam  memecahkan masalah 
meningkat, siswa dalam berdiskusi kelompok meningkat. 
 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

1. Deskripsi Awal 
Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat pembelajaran 
matematika adalah sebagai berikut : Sebagian besar siswa kurang antusias 
dengan pembelajaran matematika. Metode yang digunakan guru hanya 
ceramah sehingga membuat siswa merasa bosan dan malas bertanya. Guru 
kurang memfasilitasi siswa untuk berlatih / praktek  dan kurang memberi 
perhatian kepada siswa saat siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran 
matematika.  
Untuk meningkatkan pembelajaran matematika tentang jaring-jaring kubus 
dan balok siswa, maka perlu dikembangkan metode yang tepat sehingga 
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dapat  meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 
Kertomulyo 01 adapun metode yang dipilih adalah metode Team  Quiz.   

2. Deskripsi Penelitian Siklus 
Berdasarkan hasil pembelajaran dari siklus, I, siklus II, siklus III  ternyata 

dapat meningkatkan aktivitas belajar  dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 
Kertomulyo 01. 
1.  Pada siklus I, tingkat keaktifan siswa ada 5 siswa (36%) dan menurut hasil 

belajar, siswa yang memenuhi KKM adalah 8 siswa dari 14 siswa (64%).  
2.  Pada siklus II, tingkat keaktifan siswa ada 9 siswa (64%) dan menurut hasil 

belajar, siswa yang memenuhi KKM adalah 12 siswa dari 14 siswa (86%) 
3.  Pada siklus III, tingkat keaktifan siswa ada 12 siswa (86%) dan menurut 

hasil belajar, siswa yang memenuhi KKM adalah 14 siswa dari 14 siswa 
(100%) 

 3. Pembahasan Hasil Penelitian.                     
Berdasarkan data diatas terlihat jelas bahwa disetiap siklus terjadi peningkatan 
aktivitas dan hasil belajar yang lebih baik dan secara keseluruhan perbaikan 
pembelajaran pada penelitian tindakan kelas ini sudah dikatakan meningkat.  

Tabel 4.21 Aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV 
No   

Aktivitas belajar 
Jumla siswa 
Pra siklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Aktivitas belajar 29% 36% 64% 86% 
2. Hasil belajar 21,5% 64% 86% 100% 
      

 
Dari uraian di atas sudah di jelaskan peningkatan aktivitas dan hasil belajar mulai 
dari kondisi awal, siklusI, siklus II, dan siklus III. Berikut ini grafik yang akan 
memperjelas lagi tentang uraian diatas. 
 

 

 
Gambar 4.11 peningkatan Aktivitas dan hasil belajar siswa 
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Penelitian ini dirancang dalam tiga siklus yaitu siklus I, siklus II dan siklus 

III. Di dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Team Quiz 
pada materi  bangun ruang disetiap siklus terjadi peningkatan aktivitas dan nilai 
yang lebih baik, setelah pada tahap pra siklus tingkat keaktifan siswa  hanya ada 
29% dan hasil belajar 21,5 % siswa yang mencapai ketuntasan , maka disiklus I 
tingkat keaktifan siswa meningkat 36% dan  hasil belajar siswa  meningkat 
menjadi 64 % , di siklus II tingkat keaktifan siswa meningkat 64% dan hasil 
belajar siswa  meningkat lagi menjadi 86 %. Dan di siklus III tingkat keaktifan 
siswa meningkat 86% dan hasil belajar siswa meningkat menjadi 100%.  
Hipotesis yang berbunyi “Melalui pembelajaran Team Quiz dapat meningkatkan 
aktivitas belajar matematika siswa kelas IV SDN Kertomulyo 01 Tahun Pelajaran 
2013 / 2014” dan “Melalui pembelajaran Team Quiz dapat meningkatkan  hasil 
belajar matematika siswa kelas IV SDN Kertomulyo 01 Tahun Pelajaran 2013 / 
2014”  ternyata terbukti kebenarannya. 
 
E. PENUTUP 

1. KESIMPULAN 
Peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa yang 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas 
memenuhi KKM > 70 adalah sebagai berikut:  
a.  Pada siklus I, tingkat keaktifan siswa ada 5 siswa (36%) dan menurut 

hasil belajar, siswa yang memenuhi KKM adalah 8 siswa dari 14 
siswa (64%).  

b.  Pada siklus II, tingkat keaktifan siswa ada 9 siswa (64%) dan menurut 
hasil belajar, siswa yang memenuhi KKM adalah 12 siswa dari 14 
siswa (86%) 

c.  Pada siklus III, tingkat keaktifan siswa ada 12 siswa (86%) dan 
menurut hasil belajar, siswa yang memenuhi KKM adalah 14 siswa 
dari 14 siswa (100%) 

2.  IMPLIKASI DAN SARAN 
Kesimpulan di atas 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. Penerapan metode Team 
Quiz merupakan salah satu metode yang memiliki manfaat dalam pembelajaran 
matematika untuk membantu siswa dalam menyelesaikan materi bangun ruang.            

      a.  Saran Bagi Guru: sebagai bahan masukan guru untuk memilih  metode  
pembelajaran yang tepat yaitu metode Team Quiz.. 

b. Bagi Sekolah: menumbuhkan iklim kerja sama yang kondusif untuk 
memajukan sekolah. 

c.  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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