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ABSTRAK 

Maghvira Ramadhani. 108313196. Penerapan Metode Pembelajaran Aktif 

Tipe Team Quiz Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas IVSD Swasta PAB 20 Bandar Klippa Tahun Ajaran 2011/2012 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menggunakan metode pembelajaran aktif tipe team quiz. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bahwa dengan menggunakan metode team quiz dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bilangan Romawi di kelas IV SD 

Swasta PAB 20 Bandar Klippa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah setelah penerapan 

metode pembelajaran aktif tipe Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi bilangan Romawi di kelas IV SD Swasta PAB 20 Bandar Klippa. 

Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 siswa yang berasal dari 

kelas IV-A pada tahun ajaran 2011/2012, untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini penulis melakukan penelitian pengumpulan data dengan cara 

member test. 

 Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, Siklus I dan Siklus II masing-masing 

memiliki dua pertemuan. Pada setiap pertemuan peneliti melakukan test hasil 

belajar terhadap siswa, untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa. 

Dari hasil analisis data diperoleh 5 siswa (19,23% ) yang mencapai syarat 

ketuntasan belajar dan 21 siswa (80,76% ) belum mencapai tingkat ketuntasan 

belajar, dari pretest diperoleh nilai rata-rata 43,46. Dari hasil analisis data pada 

siklus I diperoleh 15 siswa (57,69%) telah mencapai tingkat ketuntasan belajar 

dan 11 siswa (42,30%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai 

rata-rata 63,84. Dari hasil tes pada siklus II diperoleh 23 siswa (88,46 %) telah 

mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai rata-rata 84,62.  

  Dari hasil data observasi pada siklus I kegiatan guru dalam mengajar 

diperoleh nilai 82,5 dan kegiatan siswa memperoleh nilai 83,4. Observasi siklus  

II, kegiatan guru dalam mengajar memperoleh nilai 92,5 dan kegiatan siswa 

memperoleh nilai 91,7 atau termasuk kategori sangat baik, maka ternyata terjadi 

peningkatan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 

pembelajaran aktif tipe Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas  

IV SD PAB 20 Bandar Klippa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan bermain secara quiz team dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi bilangan Romawi. 

 


