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Abstract 

This study aims to determine (1) the difference effect between strategy team 

quiz with two stay two stray on learning outcomes IPS third grade students of SD 

Muhammadiyah  Terpadu Masaran, (2) Strategies that greater influence between 

strategy team quiz with two stay two stray on learning outcomes IPS third grade 

students of SD Muhammadiyah Terpadu Masaran. This type of research is 

quantitative research experiment. The subjects of this study were students of class III 

Siti Khadijah and III Siti Aminah SD Muhammadiyah Terpadu Masaran year 

2015/2016, with a total of 70 students. The technique of collecting data using 

interviews, tests and documentation. Data analysis technique using the t test, 

preceded by a test analysis as the prerequisite test for normality and homogeneity 

test. Based on the results of data analysis with significance level of 5%, it was 

obtained that tcount> ttable  namely 3.321> 1.995, with the average value of grade III 

study results Siti Khadijah greater than grade III Siti Aminah  is 82.4> 72.9. The 

conclusion of this study were (1) there is a difference between strategy influences 

team quiz with two stay two stray on learning outcomes IPS third grade students of 

SD Muhammadiyah Terpadu Masaran; (2) Strategy team quiz has greater influence 

than the two stay two stray on learning outcomes IPS third grade students of SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan pengaruh antara 

strategi Team Quiz dengan Two Stay Two stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran, (2) strategi yang lebih besar pengaruhnya 

antara strategi Team Quiz dengan Two Stay Two Stray  terhadap hasil belajar IPS 

siswa kelas III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran. Jenis penelitian merupakan 

penelitian kuantitatif eksperimen. Subyek penelitian adalah siswa kelas III Siti 

Khadijah dan III Siti Aminah SD Muhammadiyah Terpadu Masaran tahun 

2015/2016, dengan jumlah 70 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, tes dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji t 

yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai  thitung > 

ttabel yaitu 3,321 > 1,995, dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas III Siti Khadijah 

lebih besar dibandingkan kelas III Siti Aminah yaitu 82,4 > 72,9. Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan pengaruh antara strategi team quiz 

dengan two stay two stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran; (2) Strategi team quiz lebih besar pengaruhnya 

bila dibandingkan dengan two stay two stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran. 

 

Kata Kunci: hasil belajar, team quiz, two stay two stray  
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan kunci utama menentukan kualitas manusia. Proses 

pendidikan manusia dimulai sejak dalam buaian hingga liang lahat. Oleh karena itu, 

manusia dituntut belajar terus menerus. Hal tersebut tercermin dari konsep pendidikan 

yaitu Long Life Education. Aktivitas belajar  yang diharapkan, bahwa siswa dituntut 

aktif mengikuti pembelajaran yang berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai.  

Pada  kenyataannya,  pembelajaran  yang  berlangsung  di sekolah  masih banyak  

yang menerapkan teacher centered atau pembelajaran yang berpusat pada guru, 

sehingga siswa kurang aktif  dan hanya  berperan  sebagai  pendengar  dalam proses  

pembelajaran. Oleh karena itu, maka guru harus menyiapkan tahap perencanaaan dengan 

baik dan benar. Menurut Zain, Hisyam (2009) dalam jurnal yang berjudul “Strategi 

Pembelajaran Aktif Implementasi dan Kendalanya di dalam Kelas” berpendapat “tahap 

perencanaan yang menjadi kunci utama adalah pemilihan strategi yang tepat, supaya 

siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan bermakna.” 

Dengan penerapan strategi Cooperative Learning diharapkan siswa mampu 

berpartisipasi aktif mengikuti pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Strategi Cooperative Learning yang bervariasi dapat dijadikan referensi 

guru untuk mengajar, sehingga pembelajaran akan lebih menarik, materi mudah 

dipahami, pembelajaran lebih bermakna dan hasil belajar akan maksimal. Khususnya  

mata  pelajaran  IPS, materi pembelajaran sangat banyak dan menuntut siswa untuk 

menghafal. Oleh karena itu,  guru  harus pintar memilih  strategi  pembelajaran, agar 

siswa tertarik untuk mengikuti  pembelajaran. 

Berdasarkan nilai UAS IPS siswa kelas III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran 

tahun 2015/2016, nilai rata-rata kelas III adalah 68, yang menunjukkan bahwa kurang 

dari KKM IPS yaitu 70. Dari hasil wawancara, hal tersebut terjadi karena dalam 

pembelajaran IPS guru hanya menerapkan strategi  pembelajaran  yang  monoton  yaitu 

ceramah. Dalam  menyampaikan  materi, guru masih sering menggunakan metode 

ceramah. 
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Dari permasalahan di atas maka di perlukan adanya perbaikan dalam proses 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa juga akan meningkat. Solusi yang dapat 

dilakukan oleh guru adalah menerapkan strategi pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan bagi siswa. Strategi yang dapat digunakan adalah strategi Team  Quiz 

dengan Two Stay Two Stray. Strategi Team Quiz adalah strategi untuk meningkatkan 

tanggung jawab dan kerjasama kelompok dengan cara yang menyenangkan berbentuk 

kuis (Hamruni 2012:176). Sedangkan Two Stay Two Stray adalah model pembelajaran 

kooperatif yang memberikan kesempatan kepada suatu kelompok untuk membagikan 

hasil dan informasi kepada kelompok lain (Isjoni 2010:79). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara strategi 

Team Quiz dengan Two Stay Two Stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD 

Muhammadiyah Terpadu  Masaran tahun  2015/2016. Kemudian, dapat diketahui 

strategi yang lebih besar pengaruhnya antara strategi Team Quiz dengan Two Stay Two 

Stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran 

tahun 2015/2016. 

Merujuk pada uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini 

yaitu terdapat perbedaan pengaruh antara strategi Team Quiz dengan Two Stay Two 

Stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran 

tahun 2015/2016. Dan strategi Team Quiz lebih besar pengaruhnya bila dibandingkan 

dengan Two Stay Two Stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran 2015/2016. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Studi Kompasari Strategi Team Quiz dengan Two Stay Two 

Stray Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas III SD Muhammadiyah Terpadu 

Masaran 2015/2016.” 

  

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen. 

Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah Terpadu Masaran. Penelitian 
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dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2015/2016 selama 5 bulan yaitu bulan 

Oktober 2015 – Februari 2016. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III Siti 

Khadijah dan III Siti Aminah SD Muhammadiyah Terpadu Masaran 2015/2016. 

Variabel penelitian menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat, variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi Team Quiz dengan Two Stay 

Two Stray. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan guna memperoleh 

informasi mengenai proses pembelajaran yang berlangsung selama ini atau sebelum 

penelitian. Selanjutnya teknik tes yang dilakukan dalam penelitian ini berupa tes hasil 

belajar untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa setelah diberi perlakuan .Tes yang 

digunakan adalah jenis tes obyektif atau pilihan ganda. Sebelum tes diujikan, terlebih 

dahulu butir item tes yang akan digunakan diuji kevalidan dan reliabilitasnya dengan 

cara melakukan try out. Teknik berikutnya yaitu dokumentasi guna memperoleh data-

data tentang profil sekolah, daftar nama siswa kelas III, serta daftar nilai UAS IPS siswa 

kelas III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas, 

sedangkan uji t digunakan untuk pengujian hipotesis. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perlakuan yang berbeda diberikan pada kedua kelas yaitu kelas III Siti Khadijah 

menerapkan strategi Team Quiz dan kelas III Siti Aminah menerapkan strategi Two Stay 

Two Stray, sehingga akan diperoleh hasil belajar dari kedua kelas.  

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh skor hasil belajar IPS kelas III Siti 

Khadijah, nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 52.  Sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 

82,4 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 12,97. Hasil pengelompokkan data hasil 

belajar IPS siswa kelas III Siti Khadijah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
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         Tabel 1 Hasil Pengelompokan Data Hasil Belajar IPS Kelas III Siti Khadijah 

Kelas interval xi fi Fk F relatif 

52-60 51,5 3 3 8,33% 

61-68 60,5 3 6 8,33% 

69-76 68,5 4 10 11,11% 

77-84 76,5 11 21 30,56% 

85-92 84,5 7 28 19,44% 

93-100 92,5 8 36 22,22% 

 Jumlah  36   100% 

 

Untuk lebih jelasnya data hasil belajar IPS kelas III Siti Khadijah tersebut 

disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut: 

 

Gambar 1 Grafik Histogram Hasil Belajar IPS Kelas III Siti Khadijah 

 

Sedangkan berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh skor hasil belajar IPS kelas 

III Siti Aminah, nilai tertinggi 94 dan nilai terendah 42. Sedangkan nilai rata-ratanya 

sebesar 72,9 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 12,45. Hasil pengelompokkan data 

hasil belajar IPS siswa kelas III Siti Aminah dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 
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Tabel 2 Hasil Pengelompokan Data Hasil Belajar IPS Kelas III Siti Aminah  

Kelas Interval xi fi Fk F relatif 

47-54 46,5 4 4 11,76% 

55-62 54,5 2 6 5,88% 

63-70 62,5 5 11 14,70% 

71-78 70,5 14 25 41,17% 

79-86 78,5 4 29 11,76% 

87-94 86,5 5 34 14,70% 

Jumlah 34 

 

100% 

 

Untuk lebih jelasnya data hasil belajar IPS kelas III Siti Aminah  tersebut 

disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut: 

 

Gambar 2 Grafik Histogram Hasil Belajar IPS Kelas III Siti Aminah 

 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. 

Dalam penelitian ini untuk uji prasyarat analisis digunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas dilakukan dengan metode Lilliefors dan uji homogenitas 

dilakukan dengan metode Bartlett. 
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Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Rangkuman hasil analisis dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut 

ini: 

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar IPS Siswa Kelas III 

Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 

III Siti Khadijah 0,0828 0,147 Normal 

III Siti Aminah 0,0776 0,151 Normal 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Lhitung˂ Ltabel yaitu 

0,0828 ˂ 0,147 dan 0,0776 ˂0,151. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 

Sedangkan Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah siswa 

dikedua kelas mempunyai kemampuan yang sama atau tidak. Rangkuman hasil analisis 

dari uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: 

    Tabel 4 Uji Homogenitas 

Kelas N S
2
 X

2
hitung X0,05;1 Keterangan 

III Siti Khadijah  36 26,88 
3,289 3,841 Homogen 

III Siti Aminah  34 21,63 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Xhitung˂ Xtabel yaitu 

3,289 ˂ 3,841. Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan yang sama. 

Setelah diketahui bahwa kedua kelompok dalam keadaan normal dan homogen, 

maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji 

t dengan α = 0,05. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5 Uji t 

Kelas Rata-rata thitung ttabel Keterangan 

III Siti Khadijah 82,4 
3,321 1,995 H0 ditolak 

III Siti Aminah 72,9 
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Dari tabel di atas, maka dapat diketahui nilai thitung > ttabel  yaitu  3,321> 1,995, 

maka kesimpulannya H0 ditolak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “terdapat 

perbedaan pengaruh antara strategi Team Quiz dengan Two Stay Two Stray terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran Tahun 

2015/2016” dapat diterima.  

Dari nilai rata-rata kelas III Siti Khadijah yang menerapkan strategi Team Quiz 

yaitu 82,4. Sedangkan nilai rata-rata kelas III Siti Aminah yang menerapkan strategi 

Two Stay Two Stray yaitu 72,9. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh masing-

masing kelas tersebut,. maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

strategi Team Quiz lebih besar pengaruhnya bila dibandingkan dengan Two Stay Two 

Stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD Muhammadiyah Terpadu Masaran 

Tahun 2015/2016 dapat diterima juga dengan nilai rata-rata 82,4 >72,9. 

Strategi Team Quiz memiliki kelebihan antara lain 1. Meningkatkan tanggung 

jawab dalam pembelajaran, 2. Pembelajaran lebih mudah diserap dan dipahami, 3. 

Melatih keberanian siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan, 4. Meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa, 5. Meningkatkan kompetisi yang baik di dalam kelas, 6. 

Pembelajaran menjadi lebih aktif (Silberman 2009:175). 

Berdasarkan fakta waktu penelitian, penerapan strategi Team Quiz lebih menarik 

dan menumbuhkan semangat serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan pada 

penerapan strategi Two Stay Two Stray. Dalam menjawab pertanyaan (kuis) siswa tidak 

boleh membuka buka paket, dan variasi lain untuk mengetes pemahaman siswa biasanya 

guru memberikan pertanyaan yang mencakup tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Sedangkan pada strategi Two Stay Two Stray, siswa berdiskusi dan memberikan 

informasi kepada kelompok lain (tamu). Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya 

perbedaan pada perolehan hasil belajar siswa pada kedua kelas. 

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, 

Deni Mar’atush Sholihah (2015) dengan judul “ Studi Komparasi Strategi Team Quiz 

dan Team Games Tournament Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SDIT Nur 

Hidayah Surakarta Tahun 2014/2015.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 
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perbedaan pengaruh antara strategi Team Quiz dan Team Games Tournament terhadap 

hasil belajar. Selanjutnya dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa strategi Team 

Quiz lebih besar pengaruhnya dibandingkan strategi Team Games Tournament. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Deni 

Mar’atush Sholihah Wijayanti.  

 

Simpulan 

1. Terdapat perbedaan pengaruh antara strategi Team Quiz dengan Two Stay Two 

Stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD Muhammadiyah Terpadu 

Masaran tahun 2015/2016. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,321> 

1,995. 

2. Strategi Team Quiz lebih besar pengaruhnya bila dibandingkan dengan Two Stay 

Two Stray terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD Muhammadiyah Terpadu 

Masaran tahun 2015/2016. Berdasarkan rata-rata kelas Siti Khadijah > Siti 

Aminah yaitu, 82,4>72,9. 
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