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ABSTRAK 

MAKHBUBUDIN :  Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team 
Untuk  Meningkatkan Hasil Belajar Dan Aktifitas Siswa 
Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di Kelas 
VIII SMP Ar-Rohman Krangkeng Kabupaten 
Indramayu 

 
 Sebagian siswa SMP Ar-Rohman Krangkeng menganggap bahwa pelajaran IPS 
merupakan salah satu pelajaran yang sulit dan membosankan, karena guru kurang kreatif 
dalam menyampaikan berbagai materi pelajaran dan biasanya pembelajaran di dominasi 
oleh guru (Teacher Centered), sehingga menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif. 
Hal ini mengakibatkan  hasil belajar siswa tidak terjadi peningkatan dan aktivitas 
siswa yang kurang aktif atau pasif. Salah satu upaya untuk mengatasi rasa 
jenuh/bosan siswa yaitu dengan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Quiz 
Team sehingga bisa membantu siswa dalam memahami materi permintaan, 
penawaran, dan terbentuknya harga pasar dengan baik, dan terjadi peningkatan 
hasil belajar dan aktifitas siswa.
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa dan aktivitas siswa dalam pembelajaran aktif tipe Quiz Team pada mata 
pelajaran IPS-Ekonomi pokok bahasab permintaan, penawaran, dan terbentuknya 
harga pasar, serta untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan strategi 
pembelajaran aktif tipe Quiz Team. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII A 
SMP Ar-Rohman Krangkeng.  

Strategi pembelajaran aktif tipe Quiz Team merupakan suatu strategi 
pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok atau 
sebagai tim secara kolaboratif. Penentuan strategi pembelajaran ini secara tepat 
dan disesuaikan dengan materi yang memungkinkan siswa untuk belajar lebih 
baik. Penerapan strategi ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran IPS-Ekonomi 
yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dan memotivasi siswa dalam belajar, 
sehingga siswa mampu memahami materi dengan baik dan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan di SMP Ar-Rohman Krangkeng 
Kabupaten Indramayu dengan subyek penelitian kelas VIII A sebanyak 30 siswa, 
penelitian ini dengan menggunakan penelitian tindakan kelas yang dikembangkan 
oleh Kurt Lewin dan siklus yang digunakan sampai siklus ke-tiga. Prosedur 
penelitian terdiri dari 4 (empat) tahap, yakni; perencanaan, melakukan tindakan, 
observasi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, lembar observasi, tes, dan angket.  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa aktivitas siswa dalam 
proses pembelajaran aktif tipe Quiz Team setiap siklusnya mengalami 
peningkatan. Aktivitas siswa pada siklus-I baik (74,98%), siklus ke-II aktivitas 
siswa mengalami peningkatan menjadi (83,75%) yaitu aktivitas sangat baik, 
sedangkan pada siklus ketiga aktivitas siswa mengalami peningkatan yang 
signifikan menjadi (89,71%) artinya aktivitas siswa pada siklus ke-III ini sangat 
baik. Rerata hasil belajar siswa selama pembelajaran aktif tipe Quiz Team pada 
siklus I dan siklus II masih berada dibawah KKM yaitu 5,59 pada siklus I dan 
6,56 pada siklus II. Pada siklus III, Rerata hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan menjadi 7,04 diatas KKM yang ditentukan. Respon siswa terhadap 
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Quiz Team ini menyatakan sangat 
setuju (75,64%) pada mata pelajaran IPS-Ekonomi pokok bahasa permintaan, 
penawaran, dan terbentuknya harga pasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Dalam zaman era globalisasi yang serba modern ini, kecanggihan 

ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin pesat sehingga dapat 

memberikan arus informasi yang sangat luas dan cepat kepada masyarakat. 

Semakin perlunya manusia akan ilmu pengetahuan, maka perkembangan 

sangat pesat dari waktu ke waktu. Hingga saat ini perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan maju. Hal ini menuntut 

kita untuk tetap terus belajar dalam mengatasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berkembang dimasyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan 

yang sangat penting guna membangun manusia yang berpengetahuan, 

bermoral, dan bermartabat. 

Proses pembelajaran bukan hanya dalam bentuk pemrosesan 

informasi, akan tetapi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga 

mampu mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan adaptif 

terhadap tuntutan yang berkembang. Dalam hubungan ini guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan keterampilan, memilih dan menggunakan metode 

mengajar untuk diterapkan dalam sistem pembelajaran yang efektif. Guru 

sebagai pendidik dan pengajar harus menyadari bahwa siswa dalam 

menempuh program pembelajaran di sekolah tidak luput dari berbagai 

kesulitan. Tinggi rendahnya hasil belajar siswa tergantung kepada sedikit 

atau banyaknya kesulitan yang dihadapi. Kesulitan merupakan kondisi 

1 



2 
 

tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam kegiatan mencapai 

suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras lagi untuk 

mengatasinya.  

Permasalahan yang sering dihadapi dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) Selama ini adalah disebabkan kurang dikemasnya 

pembelajaran ilmu social dengan strategi pembelajaran yang menarik, 

menantang, dan menyenangkan. Biasanya kegiatan yang dilakukan siswa 

pada saat proses belajar lebih banyak hanya mendengar apa yang 

disampaikan guru. Komunikasi yang terjadi adalah komunikasi satu arah, 

yaitu guru kepada siswa . Dengan pembelajaran satu arah ini, menimbulkan 

kebosanan bagi siswa, sehingga minat siswa pada pelajaran IPS berkurang. 

Minat siswa pada pelajaran IPS dapat ditumbuh kembangkan sendiri oleh 

masing-masing siswa dan guru. Disini guru harus dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu 

dengan penggunaan metode belajar yang dapat membangkitkan minat siswa 

untuk belajar dan aktif dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Anni (2004: 49) tugas guru dalam proses pembelajaran 

adalah: (1) memperlencar siswa dengan cara mengajarakan membuat 

informasi bermakna dan relevan dengan siswa, (2) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan gagasannya sendiri, (3) 

menanamkan kesadaran belajar dan menggunakan strategi belajarnya sendiri. 

Sebagian siswa SMP Ar-Rohman Krangkeng menganggap bahwa 

pelajaran IPS merupakan salah satu pelajaran yang sulit dan membosankan, 

karena guru kurang kreatif dalam menyampaikan berbagai materi pelajaran 
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dan biasanya pembelajaran di dominasi oleh guru (Teacher Centered), 

sehingga menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif. Dari permasalahan 

ini aktifitas siswa dalam belajarpun sangat kurang, hal ini mengakibatkan 

hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Rasa bosan atau jenuh itu dapat 

dapat dikurangi dengan adanya suatu strategi pada kegiatan belajar mengajar 

yang dapat menciptakan rasa senang dan bergairah dalam belajar dan dapat 

membantu siswa untuk memahami materi pelajaran serta aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari. Lingkungan belajar di sekolah akan terjalin hubungan 

interaktif antara guru dan siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar akan 

berjalan dengan lancar. Karena pada dasarnya kegiatan belajar mengajar 

merupakan proses mengkoordinir sejumlah komponen belajar, satu sama lain 

saling mempengaruhi sehingga menumbuhkan kegiatan belajar mengajar 

pada siswa semaksimal mungkin dan terjadinya suatu perubahan pada diri 

siswa. Strategi yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar adalah 

Quiz Team yang merupakan salah satu cara untuk bisa membantu  guru 

dalam mengembangkan pengajarannya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk 

skripsi dengan judul : Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Quiz 

Team  Untuk  Meningkatkan Hasil Belajar Dan Aktifitas Siswa Pada 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di Kelas VIII Smp Ar-

Rohman Krangkeng Kabupaten Indramayu .  
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B.  Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

a. Wilayah kajian  

Dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran, khususnya 

membahas hubungan penggunaan strategi pembelajaran Aktip tipe 

Quiz Team dengan aktifitas dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Ar-

Rohman Krangkeng.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

c. Jenis Masalah 

Adapun jenis masalah dalam penelitian ini adalah studi korelasi 

pengaruh penggunanan strategi pembelajaran Aktif tipe Quiz Team 

dengan hasil belajar siswa kelas VIII SMP AR-ROHMAN 

Kerangkeng. 

2. Pembatasan Masalah 

Masalah yang akan diteliti agar tidak terlalu melebar dalam 

pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian adalah sebagai 

berikut : 

a. Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif tipe Quiz Team guna untuk meningkatkan Hasil 

belajar dan aktivitas siswa.

b. Kajian mata pelajaran yang diamati terbatas pada mata pelajaran IPS-

Ekonomi Bab permintaan, penawaran dan Terbentuknya Harga Pasar. 
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c. Subyek penelitian adalah kelas VIII A SMP Ar-Rohman Krangkeng 

Kabupaten Indramayu.

3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas maka 

dapat dikemukakan pertanyaan sebagai berikut : 

1) Bagaimana penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Quiz Team 

dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas VIII 

SMP Ar-Rohman Krangkeng Kabupaten Indramayu ? 

2) Bagaimana peningkatan hasil belajar dan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan strategi pembelajaran aktif tipe Quiz Team di 

kelas VIII A SMP Ar-Rohman Krangkeng Kabupaten Indramayu? 

3) Bagaimana respon siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran 

aktif tipe Quiz Team pada mata pelajaran IPS-Ekonomi materi 

permintaan, penawaran dan Terbentuknya Harga Pasar di kelas VIII A 

SMP Ar-Rohman Krangkeng Kabupaten Indramayu? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah pada penelitian ini, peneliti memiliki 

tujuan sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan proses pembelajaran aktif tipe Quiz Team dalam 

meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswa kelas VIII A SMP Ar-

Rohman Krangkeng Kabupaten Indramayu . 



6 
 

2) Mendeskripsikan hasil belajar dan keaktifan siswa dengan penggunaan 

strategi pembelajaran aktif tipe Quiz Team di kelas VIII A SMP Ar-

Rohman Krangkeng Kabupaten Indramayu . 

3) Mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran dengan model 

pembelajaran Quiz Team.

 

D.   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian meliputi manfaat secara praktis dan manfaat secara 

teoritits. 

1) Manfaat secara praktis

a. Bagi Siswa 

1. Diharapkan penelitian ini sangat bermanfaat bagi siswa 

bermasalah, khususnya yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi ekonomi yaitu permintaan, penawaran, dan 

Terbentuknya Harga Pasar sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar.  

2. Memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan siswa dalam 

memecahkan permasalahan dan berkerjasama dalam memcahkan 

persoalan secara bersama-sama. 

b. Bagi guru 

1. Menjadikan pembelajaran Aktip tipe Quiz Team sebagai alternatif 

dalam prose belajar mengajar. 

2. Dapat dijadikan perbandingan dan pemahaman dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2) Manfaat secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, yaitu dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 

Bagi peneliti yang bersangkutan, penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan merupakan wahana untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah. 

 

E.    Kerangka Pemikiran 

Belajar pada dasarnya merupakan usaha sadar manusia untuk 

membangun pengetahuan dalam dirinya (Martinis Yamin, 2007:82). 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru dengan 

siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Syaiful Sagala, 2006:64). 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2004:9) mengatakan bahwa proses 

belajar mengajar adalah suatu penataan yang memungkinkan guru dan 

siswa berinteraksi satu sama lain untuk memberikan kemudahan bagi 

siswa belajar. Belajar pada dasarnya merupakan usaha sadar manusia 

dalam upaya meningkatkan kecerdasanya.  

Meningkatnya aktifitas siswa dalam proses pembelajaran akan 

membuat pelajaran lebih bermakna dan berarti dalam kehidupan anak. 

Dikatakan demikian, karena (1) adanya keterlibatan siswa dalam 

menyusun dan membuat perencanaan proses belajar mengajar, (2) adanya 

keterlibatan intelektual emosional siswa melalui dorongan dan semangat 
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yang dimilikinya, (3) adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam 

mendengarkan dan memperhatikan apa yang disajikan oleh guru. 

Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajarnya, maka seorang 

guru harus menciptakan iklim belajar yang kondusif. Karena iklim belajar 

yang kondusif merupakan faktor pendorong yang dapat memberikan daya 

tarik tersendiri bagi proses belajar. Sebaliknya, Iklim belajar harus 

ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan, sperti sarana 

laboratorium, pengaturan lingkungan, penampilan dan sikap guru dan 

diantara para peserta didik itu sendiri, serta penataan organisasi dan bahan 

pembelajaran secara tepat sesuai kemampuan dan perkembangan peserta 

didik. Iklim belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat 

dan menumbuhkan aktifitas serta kreatifitas peserta didik (E. Mulyasa, 

2004 : 15) 

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang diharapkan adalah 

tercapainya suatu tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan tersebut 

adalah mendapatkan hasil belajar yang memuaskan . 

Dalam mengembangkan strategi belajar yang dapat mendukung 

suksesnya proses pembelajaran. Guru harus berinisiatif memilih strategi 

yang dapat menyenangkan siswa dalam proses belajarnya, karena guru 

dituntut untuk mengembangkan kreatifitasnya. Keberhasilan dalam 

memilih strategi merupakan keberhasilan guru dalam menciptakan 

masyarakat belajar. Salah satu strategi yang dapat dipilih guru adalah 

Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team, karena strategi tersebut dapat 

mengefektifkan proses belajar mengajar dan dapat mengaktifkan dalam 



9 
 

belajarnya. Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team ini dapat meningkatkan 

rasa tanggung jawab siswa atas apa yang mereka pelajari dengan cara yang 

menyenangkan dan tidak mengancam atau membuat mereka takut (Melvin 

L. Siberman, 2011:175) 

Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

F.   Hipotesis 

Riduwan (2004: 9)  mengungkapkan bahwa hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap permasalahan yang peneliti ajukan. Adapun 

hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini,yaitu: 

Ha : Terdapat peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar dan 

aktifitas siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Aktif tipe Quiz Team. 

Pembelajaran 

Hasil Belajar dan 
keaktifan siswa 

Siswa 

Tujuan Pembelajaran 

Guru 

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team 
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G.   Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis-jenis Sumber Data 

a. Study pustaka, sumber data penelitian ini diperoleh dari buku-buku 

yang relevan. 

b. Study Empirik, sumber yang diproleh langsung dari objek penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Penulis secara langsung melakukan pengamatan ke lokasi penelitian 

b. Wawancara 

Melakukan komunikasi secara langsung untuk memperoleh 

informasi, pemjelasan, pesan dan tenggapan dari sumber empiric 

dalam peneitian. 

c. Tes 

Menurut Riduwan (2003 : 57) tes sebagai instrument pengumpul 

data adalah serangkaian pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki individu atau tim. 

Dalam hal ini, penggunaan metode tes bertujuan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. Untuk instrument tes sebelum dicunakan di uji 

coba terlebih dahulu. Ini dimaksudkan untuk mengetahui keshahihan 

dan keandalan dari instrument sebagai alat pengumpul data. 

d. Angket 

Menurut Riduwan (2003 : 52) angket adalah daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon 

(responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Penggunaan 
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instrument angket ini bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan Pembelajaran 

Aktif Tipe Quiz Team. 

3. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika 

pembahasan dalam beberapa bab. Dari beberapa bab rinci ,menjadi 

beberapa sub pokok bahasan antara lain : BAB I (Pendahuluan yang 

terdiri dari : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan 

penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka penelitian, Hipotesis, 

Langkah-langkah penelitian, dan sistematika Pembahasan), BAB II 

(Tinjauan Pustaka : tentang Peningkatan Hasil belajar siswa dan 

Strategi pembelajaran aktif Tipe Quiz Team ; Pengertian Strategi 

Pembelajaran, Pengertian strategi pembelajaran aktif Tipe Quiz Team 

sebagai strategi pembelajaran, Pengertian Hasil belajar, Hubungan 

pembelajaran strategi Pembelajaran aktif Tipe Quiz Team dengan 

peningkatan Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS), BAB III 

(Metode Penelitian yang terdiri dari : Setting penelitian, Jenis 

Penelitian, Persiapan PTK, Subyek penelitian, Sumber data, Tekhnik 

dan alat Pengumpulan data, Indikator Kinerja, dan Analisis Data, dan 

Prosedur Penelitian, Alur Penelitian),  BAB IV (Analisis dan hasil 

penelitian yang terdiri dari ; Siklus Pertama, Siklus Kedua, dan Siklus 

Ketiga), BAB V (Penutup : Kesimpulan dan saran). 
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