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Abstract 

 

The purpose of this study is to : (1) Know the difference between using the strategy 

with the strategy Word Quiz Team Square on learning outcomes third grade science 

students MIN Patihan the academic year 2015/2016. (2) Knowing better strategy 

between strategy with the strategy Word Quiz Team Square to the learning outcomes 

of students III MIN IPA Patihan the academic year 2015/2016. Subjects in this study 

were class III MIN Patihan , which consists of class III C totaling 35 students who 

applied strategy Quiz Team and III D totaling 35 students who applied strategies 

Word Square . Data collection methods used are tests and documentation. Data 

analysis technique used is the t test, which previously performed the prerequisite test 

analysis is the balance test with F test, test for normality with the Kolmogorov-

Smirnov method. From the data analysis with a significance level of 5% can be 

concluded that: (1) There are different strategies with strategies Word Quiz Team 

Square on learning outcomes third grade science students MIN Patihan the 

academic year 2015/2016. Based on t-test obtained t count > t table is 4,659 > 1,995 

so the hypothesis that there is a difference between the effects of the strategy with the 

Word Quiz Team Square on learning outcomes of the third grade science students 

MIN Patihan acceptable academic year 2015/2016.(2) Strategy Team Quiz better 

than strategy Word Square on learning outcomes third grade science students MIN 

Patihan the academic year 2015/2016. The average value of learning outcomes IPA 

III C class by using strategy and III D Quiz Team using the strategy Word Square, ie 

80.14 > 72.57 so the hypothesis Strategy Team Quiz better than the strategy Word 

Square on learning outcomes IPA class III MIN Patihan acceptable academic year 

2015/2016. 

 

Keywords: Quiz Team, Word Square, Science Learning Outcomes 

 

 

 



 

 

KOMPARASI STRATEGI TEAM QUIZ DENGAN WORD 

 SQUARE  TERHADAP HASIL BELAJAR IPA  

 

Ariyana Kususma Sari dan Risminawati 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu  

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

anakusuma.92@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui perbedaan antara menggunakan 

strategi Team Quiz dengan strategi Word Square terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas III MIN Patihan tahun ajaran 2015/2016. (2) Mengetahui strategi yang lebih 

baik antara strategi Team Quiz dengan strategi Word Square terhadap hasil belajar 

IPA siswa III MIN Patihan tahun ajaran 2015/2016. Subjek pada penelitian ini adalah 

kelas III MIN Patihan, yang terdiri dari kelas III C yang berjumlah 35 siswa yang 

diterapkan strategi Team Quiz dan III D yang berjumlah 35 siswa yang diterapkan 

strategi Word Square. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t, yang sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dengan uji F, uji normalitas 

dengan metode kolmogorov-Smirnov. Dari analisis data dengan taraf signifikansi 5 % 

diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Ada perbedaan strategi Team Quiz dengan strategi 

Word Square terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III MIN Patihan tahun ajaran 

2015/2016. Berdasarkan uji t diperoleh t hitung >  t tabel  yaitu  4,659 > 1,995 sehingga 

hipotesis yang menyatakan ada perbedaan  pengaruh antara strategi Team Quiz 

dengan Word Square terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III MIN Patihan tahun 

ajaran 2015/2016 dapat diterima. (2) Strategi Team Quiz  lebih baik dibandingkan 

strategi Word Square terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III MIN Patihan tahun 

ajaran 2015/2016. Nilai rata-rata hasil belajar IPA kelas III C dengan menggunakan 

strategi Team Quiz dan III D yang menggunakan strategi Word Square, yaitu 80,14 > 

72,57 sehingga hipotesis yang menyatakan Strategi Team Quiz lebih baik 

dibandingkan dengan strategi Word Square terhadap hasil belajar IPA kelas III MIN 

Patihan tahun ajaran 2015/2016 dapat diterima. 
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A. Pendahuluan  

Pendidikan berperan penting bagi kehidupan bangsa dan negara yaitu untuk 

mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tanpa adanya pendidikan, kekuatan suatu 

bangsa dan negara menjadi lemah, bahkan akan semakin tertindas oleh bangsa lain. 

Bagi negara yang berkembang seperti Indonesia, untuk berubah menjadi negara yang 

maju membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan mampu 

melahirkan sumber daya manusia  yang berkualitas. 

 Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan:  

              “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 ”  

Perkembangan zaman yang semakin modern menjadikan siswa lebih cerdas dan 

berfikir kritis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk selalu 

memperbaiki kualitas kinerjanya. Oleh sebab itu seorang guru harus selalu belajar 

untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dirinya.  

Proses pembelajaran lebih diharapkan berpusat kepada siswa (student centred) 

tidak berpusat kepada guru (teacher centred). Sehingga siswa lebih memiliki ruang 

luas untuk mengeskplorasikan pengetahuan yang dimilikinya. Tugas guru hanya 

sebagi fasilitator yaitu memfasilitasi siswa, bukan sebagai pemberi informasi.  

Keberhasilan suatu proses pembelajaran berkaitan erat dengan strategi 

pembelajaran yang diterapkan. Strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan 

pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi 

secara sistematis sehingga menghasilkan hasil belajar (Uno, 2010:61). Keaktifan dan 

hasil belajar siswa dapat diwujudkan dengan melaksanaan pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif dan menyenangkan. Sehingga guru dapat menyajikan pengalaman 

belajar yang menarik dan menyenangkan. Namun sebagian besar guru dalam 

kegiatan pembelajaran kurang memperhatikan pemilihan strategi yang tepat. Selain 

itu dalam kegiatan pembelajaran masih ada guru yang mengajar dengan 

menggunakan metode konvensional. Padahal tidak semua siswa bisa menerima 

pelajaran dengan metode ini. Proses pembelajaran yang seharusnya berlangsung 



 

secara menarik dan menyenangkan menjadi membosankan. oleh karena itu guru 

harus pandai dalam memilih strategi yang tepat dan bervariasi. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada sekolah MIN Patihan, 

Sidoharjo, Sragen. Sekolah ini memiliki kultur baik dalam membimbing siswa dan 

juga menjadi salah satu sekolah favorit di daerahnya.  Maka, penulis tertantang untuk 

mengenalkan strategi aktif ini untuk diterapkan pada kegiatan belajar mengajar. 

Pertama strategi Team Quiz menekankan pada kemampuan untuk mengolah ide, 

berfikir kritis serta tanggung jawab dalam belajar. Kedua Strategi Word Square yang 

menekankan terhadap kerja sama antar kelompok dan ketelitian. 

Pemilihan strategi yang tepat berkontribusi pada pencapaian tujuan dari 

pembelajaran yang ingin dicapai. Iskandarwassid dan Sunendar (2011:35) 

mengatakan bahwa “strategi pembelajaran dikatakan baik apabila sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pengajar, 

sesuai dengan peserta didik, serasi dengan besarnya kelompok, sesuai dengan waktu 

pelaksanaanya, dan didukung oleh fasilitas atau media pendidikan yang tersedia”. 

Semua strategi pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik.  

Strategi yang digunakan pada pembelajaran ini ialah Team Quiz  dan Word 

Square. Kedua strategi tersebut merupakan strategi pembelajaran kooperatif yang 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa dari sebelumnya, maka perlu 

diadakan penelitian untuk mengetahui strategi pembelajaran mana yang memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap mata pelajaran IPA. Berdasarkan uraian diatas maka 

perlu diadakan penelitian tentang :  

“Studi Komparasi Strategi Team Qui dengan Word Square Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas III MIN Patihan Tahun Ajaran 2015/2016” 

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

meggunakan desain penelitian yaitu penelitian eksperimen. Penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat dan veriabel bebas. Variabel terikat 

pada penelitian ini adalah hasil belajar. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

strategi Team Quiz dan strategi Word Square. 



 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan tes. 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa daftar nama siswa kelas 

III, nilai siswa kelas III C dan III D, daftar nama guru dan karyawan, profil sekolah 

MIN Patihan tahun ajaran 2015/2016. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa tes hasil belajar IPA pada siswa kelas III C dan III D 

MIN Patihan. Tes ini dilakukan setelah kedua kelas mendapatkan perlakuan yaitu 

pada kelas III C  diterapkan strategi Team Quiz dan kelas III D diterapkan strategi 

Word Square. Sebelum tes dilakukan, terlebih dahulu   dilakukan uji kevalidan dan 

reliabilitasnya item soal yang akan digunakan dalam tes dengan melakukan Try Out.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t, dengan dilakukan uji prasyarat 

analisis yaitu uji keseimbangan dengan uji F dan uji normalitas dengan metode 

Kolmogorove Sminorv. 

C. Hasil Penelitian  Dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini prasyarat analisis menggunakan uji keseimbangan dan uji 

normalitas. Uji keseimbagan menggunakan teknik uji F dan uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas dengan mengunakan teknik 

uji Kolmogorov Smirnov. Nilai signifikansi yang diperoleh dari uji kolmogorov-

Smirnow kelas III C (pembelajaran dengan strategi Team Quiz ) dan kelas III D 

(pembelajaran dengan strategi Word Square) masing-masing adalah 0,139 dan 0,246. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa signifikansi kelas III C (pembelajaran dengan 

strategi Team Quiz) 0,139 > 0,05 dan nilai signifikansi kelas III D (pembelajaran 

dengan strategi Word Square) 0,246 > 0,05. Kedua kelas menunjukkan signifikansi 

yang lebih besar berasal dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari 

masing-masing kelas berdistribusi normal. 

Uji keseimbangan digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan awal 

yang seimbang atau tidak maka terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan. Teknik 

uji yang digunakan adalah uji F pada α = 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

bhwa kedua kelas tersebut memiliki nilai rata-rata yang seimbang, yaitu 73, 94 > 

74,11. maka uji F diperoleh nlai Fhitung < Ftabel, yaitu 1,013 < 1,77 dengan demikian 



 

kelas III C dan kelas III D memiliki kemampuan awal yang seimbang sebelum 

diberikan perlakuan. 

Setelah dilakukan uji keseimbangan kemudian dilakukan pengujian hipotesis 

dengan uji t. Hasil perhitungan analisis uji t disajikan dalam tabel berikut ini:  

Tabel. 1Independen sample test 

Kelompok Mean thitung ttabel Keterangan  

III C 80,14 
4,659 1,995 H0 Ditolak 

III D 72,57 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel maka H0 ditolak. 

Hipotesis yang menyatakan bahwa “ ada perbedaan antara strategi Team Quiz dengan 

Word Square terhadap hasil belajar siswa kelas III MIN Patihan tahun ajaran 

2015/2016” dapat diterima. Nilai  rata-rata dapat dilihat bahwa rata-rata kelas III C 

(Strategi Team Quiz) lebih baik dari pada rata-rata kelas III D (Strategi Word 

Square), yaitu 80,14 > 72,57. Sehingga hipotesis yang menyatakan “Strategi Team 

Quiz lebih baik dibandingkan dengan Strategi Word Square dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas III MIN Patihan tahun ajaran 2015/2016” dapat diterima. 

2. Pembahasan  

Penelitian ini dilaksanakan di MIN Patihan, Sidoharjo, Sragen. Kelas yang 

digunakan untuk penelitian adalah kelas III C dan III D. Kelas  III C dengan 

menggunakan strategi Team Quiz, dan kelas III D dengan menggunakan strategi 

Word Square.Adanya perbedaan hasil belajar dapat dilihat dengan membandingkan 

rata-rata nilai hasil belajar IPA antar kelas  kelas III C dan kelas III D. Berdasarkan 

rata-rata nilai hasil belajar IPA menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas tinggi pada 

kelas III C dengan menggunakan Strategi Team Quiz sebesar 80,14 dibandingkan 

nilai rata-rata kelas III D dengan menggunakan strategi  Word Square sebesar 

sebesar 72,57.  

Strategi Team Quiz dan strategi Word Square merupakan sama-sama strategi 

yang menghendaki siswa untuk berkerja secara kelompok. Pada strategi Word 

Square siswa memadukan antara kemampuan siswa menjawab dengan kejelian dan 

mencocokan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Strategi Team Quiz siswa dituntut 



 

lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Word Square, karena strategi Team Quiz memberikan peluang kepada siswa 

untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk membuat pertanyaan 

serta menjawab pertanyaan, dengan demikian siswa akan mudah dalam memahami 

materi pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Silberman (2009: 175), menyatakan 

kelebihan strategi Team Quiz antara lain : (1) Dapat meningkatkan tanggung jawab 

siswa dalam pembelajaran, (2) Pembelajaran akan lebih mudah diserap dan dipahami 

siswa, (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 akan menjadi lebih aktif.  

Strategi Team Quiz memberi ruang kepada siswa untuk berdiskusi dalam 

membuat pertanyaan dan menentukan jawabannya untuk tim lawan serta setiap 

kelompok harus dapat menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat dari tim lawan. 

Pada akhir tim yang mendapatkan skor tertinggi, akan mendapatkan pengakuan tim. 

Pengakuan tim adalah penetapan tim yang paling menonjol atau berprestasi yang 

akan mendapatkan penghargaan atau hadiah (Sanjaya, 249:2011).  

Penerapan straegi Team Quiz secara tidak langsung dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab siswa, sehingga pembelajaran dengan menggunakan strategi Team 

Quiz dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dibandingkan dengan 

menggunakan strategi Word Square. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Asep Purnomo (2012) yang menyatakan bahwa ada peningkatan keaktifan belajar 

yang di ikuti dengan peningkatan hasil belajar IPA melalui metode Quiz Team. 

Berdasarkan pernyataan diatas dan didukung dengan hasil analisis data 

menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 4,659 

sedangkan t tabel adalah 1,995 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar antara strategi Team Quiz dengan strategi Word Square. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa t hitung  lebih besar dari pada t tabel, 

sehingga H0 ditolak. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada perbedaan strategi Team Quiz dengan strategi Word Square terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas III MIN Patihan tahun Ajaran 2015/2016.  



 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijayanti, 

Deni Mar’atush Sholihah (2014) yang  menyatakan bahwa strategi Team Quiz lebih 

baik dari pada strategi Team Games Tournament terhadap hasil belajar IPA. Dengan 

demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar IPA melalui penerapan 

strategi Team Quiz lebih baik dibandingkan strategi Word Square.  

D. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sbelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh strategi Team Quiz dengan strategi Word 

Square terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III MIN Patihan tahun ajaran 

2015/2016. Berdasarkan uji t diperoleh t hitung >  t tabel  yaitu  4,659 > 1,995 

sehingga hipotesis yang menyatakan Ada perbedaan antara strategi Team 

Quiz dengan Word Square terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III MIN 

Patihan tahun ajaran 2015/2016 dapat diterima. 

2. Strategi Team Quiz  lebih baik dibandingkan strategi Word Square 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III MIN Patihan tahun ajaran 

2015/2016. Diperoleh nilai rata-rata hasil belajar IPA kelas III C dengan 

menggunakan strategi Team Quiz dan III D yang menggunakan strategi 

Word Square, yaitu 80,14 > 72,57 sehingga hipotesis yang menyatakan 

Strategi Team Quiz lebih baik dibandingkan dengan strategi Word Square 

terhadap hasil belajar IPA kelas III MIN Patihan tahun ajaran 2015/2016 

dapat diterima. 
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