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ABSTRAK
Observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 2 Sumobito, pada saat proses belajar mengajar masih
berpusat pada guru terutama pada mata pelajaran matematika khususnya pada materi lingkaran. Dengan guru sebagai
pengendali dan aktif menyampaikan informasi. Namun aktivitas dan hasil belajar siswa masih kurang, hal ini
ditemukan dari hasil observasi pada saat pembelajaran berlangsung di kelas VIII A, dengan jumlah 26 siswa.
Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan apakah metode Active Learning tipe Team Quiz dapat
meningkatan kompetensi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar matematika siswa dengan tujuan metode
Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatan kompetensi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar
matematika siswa. Penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus
tindakan. Dalam pelaksanaannya, penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara berulang dengan mengikuti tahapan
siklus yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang diinginkan peneliti. Berdasarkan hasil
penelitian yakni dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penerapan metode Active Learning tipe
Team Quiz efektif digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas belajar
siswa dan hasil belajar matematika siswa.
Kata kunci: Active Learning, Team Quiz.
ABSTRACT
Observations were conducted by researchers at SMP Negeri 2 Sumobito, when the learning process is
centered on teachers, especially in math study of circle. With the teacher as an active control and convey information.
However, the activity and student learning outcomes is still lacking, it is found from observations during the learning
takes place in class VIII A, with 26 students. Based on these problems, can be formulated if the Active Learning
method type Quiz Team to improve the competence of teachers, student learning activities, and students 'mathematics
learning outcomes with destination of Active Learning method type Quiz Team to improve the competence of
teachers, student learning activities, and students' mathematics learning outcomes. This research is a classroom action
research with two cycles of action. In practice, action research is carried out repeatedly by following a predetermined
cycle phases so as to achieve the desired purpose of the study investigators. Based on the research results from cycle I
to cycle II. It can be shown that the application of methods of Active Learning Team Type Quiz effectively used to
improve teacher competence in managing learning, student learning activities and students' mathematics learning
outcomes.
Keywords: Active Learning, Team Quiz.

1.

PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Manusia
menjadi penentu dan penggerak pembangunan, oleh karena itu manusia dituntut untuk memiliki
potensi dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. Kualitas dari sumber daya manusia ditentukan oleh
kualitas pendidikan yang didapat.
Segala potensi yang dimiliki siswa didapat

melalui proses pembelajaran. Pemerintah

khususnya Departemen Pendidikan Nasional selalu berusaha untuk mengoptimalkan kualitas
pendidikan Indonesia. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya peningkatan
kualitas pendidikan matematika menjadi sorotan utama dalam perbaikan pembelajaran di Indonesia.
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Matematika merupakan pengetahuan yang mempunyai peran sangat besar dalam kehidupan
sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Pendidikan matematika selalu ditempatkan sebagai
subjek penting di dalam sistem pendidikan di setiap negara. Begitu pentingnya matematika sehingga
secara formal pelajaran matematika telah diberikan kepada siswa sejak Sekolah Dasar hingga
Universitas, dengan harapan akan melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
Dalam proses pendidikan di sekolah semua siswa diharapkan memiliki aktivitas dan hasil belajar
yang sangat maksimal.
Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika,
diperlukan suatu kerja yang optimal dan menyeluruh dari semua pihak yang terlibat dalam proses
pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar adalah guru. Guru
memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas. Guru harus mampu
menghilangkan pandangan negatif siswa pada umumnya yang beranggapan bahwa matematika
sebagai mata pelajaran yang membosankan dan membebankan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 2
Sumobito, pada saat proses belajar mengajar masih berpusat pada guru terutama pada mata pelajaran
matematika khususnya pada materi lingkaran. Dengan guru sebagai pengendali dan aktif
menyampaikan informasi, namun aktivitas siswa masih kurang, hal ini ditemukan dari hasil observasi
pada saat pembelajaran berlangsung di kelas VIII A dengan jumlah 26 siswa.
Selain itu hanya ada beberapa siswa yang aktif di kelas, mengajukan beberapa pertanyaan
yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan, namun masih banyak siswa yang hanya menjadi
pendengar dan tergolong pasif di kelas. Saat mendapatkan nilai yang tidak memuaskan seakan
menjadi hal yang biasa bagi siswa. Oleh karena itu guru harus bisa mengunakan pendekatan
pembelajaran matematika yang tepat untuk menentukan keberhasilan tujuan yang ingin dicapai
dalam belajar.
Sardiman (2007:95) mengemukakan bahwa dalam kegiatan belajar siswa harus berbuat
aktif, dengan kata lain bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas
proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Akibat dari kurangnya aktivitas belajar, pada
akhirnya kemampuan siswa untuk memahami konsep matematika sangatlah rendah sehingga hasil
belajar siswa dalam pelajaran matematika masih kurang dari nilai acuan yaitu Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) yang ditetapkan di sekolah.
Beberapa permasalahan yang ditemukan di atas perlu ditindak lanjuti dengan diadakannya
perbaikan pembelajaran, sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. untuk
menanggulangi permasalahan tersebut banyak faktor yang harus dipenuhi serta diperhatikan guru
sebagai pelaksana proses pendidikan yang berhubungan langsung dengan siswa. Pada kurikulum saat
ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut adanya partisipasi aktif dari
seluruh siswa. Jadi, proses kegiatan belajar harus berpusat pada siswa, guru hanya bertindak sebagai
fasilitator pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dan mediator diharapkan mampu memotivasi siswa
untuk menggali potensinya, sehingga proses pembelajaran dapat belangsung dengan baik.

3

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan
kelas yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIII dengan
menggunakan metode Active Learning tipe Team Quiz pada materi lingkaran SMP Negeri 2
Sumobito.
Dari uraian di atas, masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Apakah metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan kompetensi guru dalam
mengelola pembelajaran di kelas?

2. Apakah metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa?
3. Apakah metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar matematika
siswa?
Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan
kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran pada kelas.

2. Untuk mengetahui apakah metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa.

3. Untuk mengetahui apakah metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan hasil
belajar matematika siswa.
Matematika merupakan bidang studi yang dianggap sulit oleh para siswa, baik yang tidak
berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar. Matematika timbul karena
pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Matematika adalah
ratunya ilmu (Mathematics is the Queen of the Science), maksudnya antara lain bahwa matematika
itu tidak bergantung kepada bidang studi yang lain. Agar dapat dipahami orang dengn tepat kita harus
menggunakan simbol dan istilah yang cermat yang disepakati secara bersama. Menurut Fathani
(2009) matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses,
dan penalaran. Tahap awal matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara
empiris, kemudian pengalaman itu diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis dan sintesis
dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampailah pada suatu kesimpulan berupa
konsep-konsep matematika. Agar konsep-konsep matematika yang telah terbentuk itu dapat dipahami
orang lain dan dapat dengan mudah dimanipulasi secara tepat, digunakan notasi dan istilah yang
cermat yang disepakati bersama secara global (universal) yang dikenal dengan bahasa matematika.
Ilmu matematika merupakan perhitungan yang eksak, sehingga matematika hanya memiliki
satu jawaban tertentu yang terikat aturan yang biasanya disebut himpunan. Atau matematika dapat
diartikan sebagai pengetahuan yang mempelajari tetang ilmu pasti. Melalui pengertian di atas dapat
kita ketahui bahwa matematika merupakan suatu pola yang terorganisasi secara logis, cermat, jelas,
dan akurat yang dapat digambarkan melalui bahasa simbol dan dapat dbuktikan.
Berdasarkan berbagai definisi matematika dapat dirangkum ciri-ciri karakteristik
pembelajaran matematika. Karakteristik tersebut adalah:
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1.

Pembelajaran matematika berjenjang (bertahap). Materi pembelajaran diajarkan secara
berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkrit ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau
konsep mudah ke konsep yang lebih sukar.

2.

Pembelajaran matematika mengikuti metoda spiral. Setiap mempelajari konsep baru perlu
memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu
dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara
memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika (Spiral melebar
dan menaik).

3.

Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika adalah deduktif,
matematika tersusun secara deduktif aksiomatik. Namun demikian harus dapat dipilihkan
pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya
menggunakan pendekatan deduktif tapi masih campur dengan induktif..

4.

Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam
matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara
kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan
atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya.
(http://andinurdiansah.blogspot.com/2010/10/karakteristik-pembelajaran-matematika.html [ 25
Pebruari 2013])
Metode Active Learning merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek

didiknya berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Siswa dipandang
sebagai objek dan sebagai subjek. Sehingga bisa dikatakan Active Learning merupakan suatu proses
belajar mengajar yang aktif dan dinamis.
Menurut Silberman (2012:23) cara belajar dengan cara mendengarkan akan lupa, dengan
cara mendengarkan dan melihat akan ingat sedikit, dengan cara mendengarkan, melihat, dan
mendiskusikan dengan siswa lain akan paham, dengan cara mendengar, melihat, diskusi, dan
melakukan akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan cara untuk menguasai pelajaran
yang terbagus adalah dengan mengajarkannya.
Metode Active Learning merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek
didiknya terlibat secara intelektual dan emosional, sehingga siswa betul-betul berperan dan
berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai lebih
baik. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa metode Active Learning menempatkan siswa sebagai
inti dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa dipandang sebagai objek dan sebagai subjek. Sehingga
bisa dikatakan Active Learning merupakan suatu proses belajar mengajar yang aktif dan dinamis.
Team Quiz merupakan salah satu tipe dalam metode pembelajaran Active Learning yang
berfungsi untuk menghidupkan suasana belajar, mengaktifkan siswa untuk bertanya maupun
menjawab dan meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang mereka
pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Team Quiz merupakan metode
pembelajaran dikembangkan oleh Mel Silberman, yang mana dalam tipe Team Quiz ini siswa dibagi
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menjadi tiga tim. Setiap siswa dalam tim bertanggung jawab untuk menyiapkan kuis jawaban
singkat, dan tim yang lain menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan.
Adapun Prosedur Team Quiz menurut Suprijono (2009:114) mengungkapkan prosedur
pembelajaran dengan menggunakan tipe Team Quiz adalah sebagai berikut:
a.

Guru memilih topik yang akan diterangkan pada siswa.

b.

Siswa dibagi ke dalam tiga kelompok besar.

c.

Guru menjelaskan skenario pembelajaran.

d.

Guru menerangkan materi pelajaran.

e.

Guru meminta tim A untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang
baru saja disampaikan. Kelompok B, dan C menggunakan waktu untuk memeriksa catatan
mereka.

f.

Tim A memberikan kuis kepada tim B, jika tim B tidak dapat menjawab, lempar pertanyaan
tersebut kepada tim C.

g.

Tim A mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada anggota tim C, jika tim C tidak dapat
menjawab, lempar pertanyaan tersebut kepada tim B

h.

Jika kuisnya selesai, lanjutkan segmen kedua dari pelajaran dan mintalah tim B sebagai pemandu
kuis.

i.

Setelah tim B menyelesaikan kuisnya, lanjutkan dengan segmen ketiga dari pelajaran dan
tunjuklah tim C sebagai pemandu kuis.

j.

Guru mengakhiri pelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan juga menjelaskan jika ada
pemahaman siswa yang keliru.
Dalam proses kegiatan belajar mengajar semua siswa diharapkan memiliki aktivitas dan

hasil belajar yang sangat maksimal. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan
interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan
mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing siswa dapat
melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan
mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada
peningkatan hasil belajar. Mengapa di dalam belajar diperlukan aktivitas? Sebab pada prinsipnya
belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada
belajar kalau tidak ada aktivitas. itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat
penting di dalam interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain, dalam belajar sangat diperlukan
adanya aktivitas. tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik.
Sardiman dalam Syihabudin (2012:33) mengungkapkan bahwa, ”Aktivitas belajar adalah
aktivitas yang bersifat fisik dan mental seperti seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam
pembelajaran audiovisual, menulis, dan gambar”. Aktivitas belajar merupakan prinsip yang penting
dalam pembelajaran, karena pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan
kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi siswanya. Keterlibatan siswa secara
aktif akan memberikan ingatan yang lama bagi siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang
menarik.
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Hasil belajar matematika dapat didefinisikan sebagai kemampuan seorang siswa dalam
menerima pembelajaran matematika di sekolah, di mana kemampuan itu dapat diukur melalui suatu
tes atau ujian dengan menggunakan skala point. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh
individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik
pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Menurut Arikunto dalam Nurhayati (2007:20) hasil belajar adalah kemampuan yang
dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Jadi hasil belajar adalah akibat dari suatu
aktivitas yang dapat diketahui perubahannya dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai
sikap melalui ujian tes atau ujian.
Menurut Bloom dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:26) hasil belajar dibedakan menjadi
tiga ranah, yaitu:
a.

Kemampuan kognitif
Berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang biasa diukur dengan pikiran atau
nalar.

b. Kemampuan afektif
Berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap
moral dan sebagainya.
c.

Kemampuan psikomotor
Berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot
(neuronmuscular system) dan fungsi psikis.
Ketiga ranah tersebutlah yang akan menjadi objek penilaian hasil belajar. Dan diantara

ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang mendapat perhatian paling besar bagi seorang guru atau
guru. Karena pada ranah kognitif inilah siswa akan terlihat kemampuannya dalam menguasai bahan
pelajaran ataukah tidak.
Hasil belajar matematika pada penelitian ini adalah kemampuan siswa yang diperoleh dalam
proses kegiatan belajar mengajar, dan hasil belajar tersebut dapat berbentuk kognitif, afektif, dan
psikomotorik pada saat mengerjakan post test setelah guru memberikan tindakan pada siswa.
2.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, dengan Penelitian tindakan kelas ini
dilakukan di SMP Negeri 2 Sumobito tahun pelajaran 2012/2013. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas VIII A yang terdiri 26 siswa, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar siswa kelas VIII A
cenderung tidak aktif pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
Rancangan siklus penelitian ini menggunakan model Kemmis dan Taggart. Prosedur kerja
dalam penelitian tindakan menurut Kemmis & Taggart dalam Ekawarna (2010:16) meliputi tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap rfleksi. Banyaknya siklus yang dilakukan
tergantung pada peningkatan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di kelas, peningkatan
aktivitas belajar siswa, dan peningkatan hasil belajar matematika siswa. Proses siklus akan berhenti
pada saat kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di kelas, aktivitas belajar siswa, dan hasil
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belajar siswa sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Prosedur penelitian ini dilaksanakan 2
siklus, dengan tiap siklus direncanakan melalui 4 tahapan yang sudah disebutkan.
Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Metode observasi digunakan
untuk mendapatkan nilai kompetensi guru dan aktivitas belajar siswa. Metode tes digunakan untuk
mengambil data hasil belajar siswa. Instrumen penelitian berupa tes diujicobakan untuk diketahui
validitas, reliabilitas. Lembar observasi diujicobakan untuk mengetahui validasi dari isi, kata-kata
yang digunakan.
Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kuantitatif. Data yang sudah diperoleh oleh peneliti akan dianalis secara kuantitatif. Dan
dideskripsikan sesuai dengan hasil data yang sudah diperoleh.Data-data yang diambil yaitu
kemampuan guru mengelola

pembelajaran, aktivitas belajar siswa, dan nilai hasil post-test.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 siklus pengambilan data test hasil belajar yaitu post-test pada
siklus I dan siklus II serta data hasil observasi guru dan siswa pada setiap siklus.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian tindakan kelas ini diterapkan pada mata pelajaran Matematika kelas VIII A.
Biasanya, dalam pelaksanaan rangkaian siklus pertama ditemukan kendala-kendala sehingga tujuan
penelitian belum dapat terlaksana. Oleh sebab itu, diadakan rangkaian siklus kedua dengan harapan
siklus kedua dapat mewujudkan tujuan penelitian dengan belajar menganalisis kendala-kendala yang
ditemui pada siklus pertama. Namun, apabila pada siklus kedua hasil yang didapat belum juga
memenuhi tujuan penelitian, maka diadakan siklus selanjutnya sampai tujuan tercapai. Namun
sebaliknya, apabila pada siklus kedua tujuan hasil penelitian sudah dapat terwujud maka penelitian
dapat berhenti. Dalam penelitian ini, meskipun peneliti merencanakan untuk menggunakan 3 kali
siklus penelitian, tetapi karena pada siklus kedua sudah mulai terdapat peningkatan kompetensi guru
dalam mengelola pembelajaran di kelas, aktivitas siswa, dan hasil belajar matematika siswa, maka
akhirnya peneliti memutuskan berhenti pada siklus kedua, dan tidak melanjutkan pada siklus ketiga.
Kondisi pra siklus dimana siswa belum memperoleh perlakuan penelitian tindakan,
rangkaian pembelajaran yang digunakan di dalam kelas belum menggunakan metode pembelajaran
Active Learning tipe Team Quiz. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan
pengamatan terhadap keadaan kelas, siswa dan guru selama proses pembelajaran. Saat peneliti
melakukan observasi, terlihat beberapa siswa tidak memperhatikan pelajaran Matematika yang
disampaikan oleh guru, hanya beberapa siswa yang aktif untuk menjawab pertanyaan yang diajukan
guru tentang materi lingkaran yang sedang dibahas, siswa juga tidak aktif saat berdiskusi dengan
guru, siswa terlihat tidak antusias saat pembelajaran komunikasi berlangsung, metode belajar yang
biasa digunakan saat itu adalah metode ceramah, dimana guru bertindak sebagai sumber utama dan
siswa hanya bertindak sebagai pendengar.
Berikut akan dijelaskan hasil dan pembahasan peneliti dar siklusI sampai dengan siklus II.
Pada siklus I kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan metode Active
Learning tipe Team Quiz sebesar 55% dengan kata lain tingkat penguasaan guru dalam pembelajaran
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tersebut bisa di katakan cukup. Sedangkan pada siklus II kompetensi guru dalam mengelola
pembelajaran dengan menggunakan metode Active Learning tipe Team Quiz sebesar 85% dengan
kata lain tingkat penguasaan guru dalam pembelajaran tersebut sangat baik. Dari siklus I sampai
siklus II dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan metode Active Learning tipe Team
Quiz mengalami peningkatan sebesar 30%.
Hasil dari pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran akan ditampilkan dalam
tabel berikut ini.
Tabel 1. Gambaran umum aktivitas belajar siswa Siklus I
No

Indikator

Prosentase

Kategori

1.

Memperhatikan penjelasan guru

59,62%

Cukup baik

2.

Bertanya

41,35%

Kurang baik

3.

Menjawab

48,08%

Kurang baik

4.

Berdiskusi dengan teman kelompok

56,73%

Cukup baik

5.

Mengeluarkan pendapat

52,88%

Cukup baik

Aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran pada siklus I berdasarkan tabel 1
dapat dilihat bahwa aktivitas belajar siswa yang meliputi memperhatikan penjelasaan guru,
berdiskusi dengan teman tim, mengeluarkan pendapat masih dalam kategori cukup baik. Namun
dalam hal bertanya dan menjawab kebanyakan siswa dalam kategori kurang baik, hal ini dikarenakan
siswa masih takut salah dengan pertanyaan dan jawaban yang diajukan.
Tabel 2. Gambaran umum aktivitas belajar siswa Siklus II
No

Indikator

Prosentase

Kategori

1.

Memperhatikan penjelasan guru

89,42%

Sangat baik

2.

Bertanya

75,96%

Baik

3.

Menjawab

86,53%

Sangat baik

4.

Berdiskusi dengan teman tim

99,04%

Sangat baik

5.

Mengemukakan pendapat

92,31%

Sangat baik

Tabel 2 menunjukkan bahwa selama kegiatan belajar mengajar pada siklus II tanggapan
siswa dalam memperhatikan penjelasan tentang lingkaran berkriteria sangat baik, bertanya berkriteria
baik, menjawab berkriteria sangat baik, diskusi siswa dalam tim berkriteria sangat baik, keberanian
siswa dalam mengemukakan pendapat berkriteria sangat baik. Aktivitas belajar siswa pada siklus II
mengalami peningkatan dibandingkan aktivitas belajar siswa pada siklus sebelumnya. Selama proses
belajar mengajar siswa tertib dan siswa sangat antusias, sehingga pada saat materi pembelajaran
siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa dari siklus I sampai
siklus II, aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dengan menggunakan metode Active
Learning tipe Team Quiz.
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Peningkatan hasil belajar matematika siswa dilihat melalui perubahan nilai yang diperoleh
siswa ditiap tes pada umumnya mengalami peningkatan. Pada siklus I diperoleh nilai terendah
sebesar 25 dan nilai tertinggi sebesar 100, dengan rata-rata 65,38462. Dengan ketuntasan belajar
klasikal sebesar 42,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode
Active Learning tipe Team Quiz masih kurang baik. Jika ditinjau dari ketuntasan belajar secara
klasikal pada siklus I, sebanyak 11 siswa yang tuntas belajar (42,3%), yang tidak tuntas belajar 15
siswa (57,69%). Sehingga ketuntasan belajar siswa secara klasikal melalui hasil belajar siklus I
belum terpenuhi yakni rata-rata ketuntasan belajar klasikal kurang dari 85%.
Melalui tes hasil belajar pada siklus II didapatkan nilai terendah 80 dan nilai tertinggi 100,
rata-rata hasil belajar matematika pada siklus II sebesar 93,2692, dengan ketuntasan belajar klasikal
sebanyak 26 siswa tuntas belajar (100%). Atau dengan kata lain semua siswa kelas VIII A tuntas. Ini
dapat disimpulkan ketuntasan belajar terpenuhi. Karena ketuntasan belajar klasikal lebih dari 85%.
Nilai pencapaian hasil belajar matematika siswa untuk masing-masing siklus dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 3. Data Pencapaian Hasil Belajar Matematika Siswa
Siklus

Rata-rata Hasil Belajar Matematika

% Siswa yang Mencapai KKM

Siklus I

65,38462

42,3%

Siklus II

93,2692

100%

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas yakni dari siklus I sampai siklus
II. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penerapan metode Active Learning tipe Team Quiz efektif
digunakan untuk meningkatkan aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran di kelas, aktivitas
belajar siswa, dan hasil belajar matematika siswa.
4.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan metode Active Learning tipe Team Quiz pada siswa kelas VIII
di SMP Negeri 2 Sumobito Jombang adalah sebagai berikut:
1.

Penerapan metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan kompetensi guru dalam
mengelola pembelajaran di kelas.

2.

Penerapan metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.

3.

Penerapan metode Active Learning tipe Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Setelah dilakukan penelitian tentang pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan telah

dianalisis, ternyata pembelajaran dengan menggunakan metode Active Learning tipe Team Quiz
tergolong efektif, sehngga peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:
1.

Penerapan metode Active Learning tipe Team Quiz dalam pembelajaran matematika perlu
dikembangkan sebagai variasi pembelajaran matematika yang relevan, guna meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa.
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2.

Penelitian ini tidak hanya dilakukan dalam pembelajaran matematika materi lingkaran, tetapi
diharapkan dapat diuji cobakan pada materi pokok yang berbeda dan kelas yang berbeda.

3.

Penelitian tindakan kelas sangat perlu dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran, karena
merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terdapat dalam
pembelajaran di kelas.

5.
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