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Masalah dalam penelitian adalah rendahnya hasil belajar siswa pada  

pembelajaran IPS, dengan menggunakan metode team quiz Pada materi kegiatan 

ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana keefektifan metode team quiz terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV pada materi kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya 

alam di SD Negeri 101884 Tanjung Morawa Tahun Ajaran 2012/2013.    

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 101884 Kec. Tanjung morawa, 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kelas (PTK) Subjek dalam penelitian ini 

sebanyak 30 orang siswa kelas IV SD Negeri 101884 Kec tanjung morawa.terdiri 

diri dari dua siklus setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. tehnik yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini adalah tes dan observasi, tes diberikan berupa soal pilihan berganda 20 

butir soal, soal diberikan sebanyak 3 kali yaitu tes awal, siklus 1, dan siklus 2.  

     

 Pada hasil penelitian saat tes awal diperoleh nilai rata-rata sebesar  41,33 

dan meningkat menjadi dengan rata-rata 57,33 pada siklus I dan kembali 

meningkat menjadi rata-rata 85,33 pada saat tes siklus II. Sebelum diberikan 

tindakan, pengetahuan awal tingkat ketuntasan yang dicapai siswa secara klasikal 

adalah sebesar 20% (belum tuntas), setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

diperoleh tingkat ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 53,33% 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 93,33% 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 team 

quiz dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

pokok kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam  kelas IV SD 

Negeri 101884 Tanjung Morawa Tahun Ajaran 2012/2013.  


