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060804 Kec Medan Area Tahun Ajaran 2011/2012”. skiripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan 
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Masalah dalam penelitian ini adalah Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
sains. metode pembelajaran yang diberikan guru masih kurang bervariasi khususnya pada mata 
pelajaran sains, dan tingkat keaktifan siswa masih kurang dalam pembelajaran sains Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran sains 
dengan menggunakan metode quiz team di kelas V di SD Negeri 060804 Medan Area Tahun 
Ajaran 2011/2012. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 060804 Kec Medan Area, penelitian ini 

termasuk penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode quiz team sebagai sasaran 

utama dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan metode quiz team terhadap hasil 

belajar siswa kelas V pada materi jenis-jenis batuan di  SD Negeri 060804 Kec Medan Area 

Tahun Ajaran 2011/2012.  

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di SD Negeri 060804 Kec Medan Area. 

Penentuan subjek ini diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap kelas yang akan diteliti dan 

saran dari kepala Sekolah. Pelaksanaan PTK dilakukan selama dua siklus. 

 Hasil penelitian pada saat tes awal diperoleh nilai rata-rata sebesar 33,67 dan meningkat 

menjadi 53,67 pada siklus I dan kembali meningkat menjadi 75,34 pada saat tes siklus II. 

Sebelum diberikan tindakan, pengetahuan awal tingkat ketuntasan yang dicapai siswa secara 

klasikal adalah sebesar 16,66% (belum tuntas), setelah dilakukan tindakan pada pada siklus I 

diperoleh tingkat ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 46,66% yang berarti secara klasikal  

belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Selanjutnya, dari hasil tes pada siklus II sebagai 

bentuk perbaikan dari siklus I diperoleh tingkat ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 

90% yang berarti telah mencapai keberhasilan atau dengan kata lain setelah siklus II siswa secara 

klasikal sudah mencapai ketuntasan belajar. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode quiz team dalam 

pembelajaran sains dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada materi jenis-jenis 

batuan di SD Negeri 060804 Kec Medan Area Tahun Ajaran 2011/2012. 


