
 

PENGARUH PENERAPAN STRATEGI QUIZ TEAM 

TERHADAP MINAT DAN HASIL BELAJAR PADA 

PEMBELAJARAN TEMATIK SISWA KELAS IV MIN 

2 PONOROGO TAHUN AKADEMIK 2018/2019 

 

SKRIPSI  

 

 

Disusun Oleh :  

Sulis Tiowati 

NIM: 210615110  

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 

 



 

ABSTRAK  

Sulis Tiowati. 2019. Pengaruh penerapan strategi quiz team 

terhadap minat dan hasil  belajar pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Sofwan Hadi, 

M.Si. 

Kata Kunci : Strategi Quiz team, Minat belajar, 

Hasil belajar  

 Strategi quiz team merupakan salah satu tipe pembelajaran Active 

learning yang berfungsi untuk menghidupkan suasana, 

meningkatkan rasa tanggung jawab atas apa yang mereka pelajari. 

Alasan menggunakan strategi quiz team karena strategi ini dirasa 

dapat membuat susana belajar menjadi menyenangkan dan siswa 

bisa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Di MIN 2 Ponorogo 

guru belum menggunakan strategi, media maupun metode 

sehingga menyebabkan minat, keaktifan serta hasil belajar siswa 

belum maksimal.   

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) 

bagaimana pengaruh penggunaan strategi quiz team terhadap 

minat belajar siswa kelas IV MIN  2 Ponorogo, (2) bagaimana 

pengaruh penggunaan strategi quiz team terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV MIN  2 Ponorogo, dan (3) adakah pengaruh 

penggunaan strategi quiz team terhadap minat dan hasil belajar 

siswa kelas IV MIN  2 Ponorogo.  



 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimen. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh 

siswa kela IV di MIN 2 Ponorogo dengan jumlah 46 siswa, 

dengan 23 siswa untuk kelas eksperimen dan 23 siswa sebagai 

kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel dan sampel populasi. 

Instrumen pengumpulan data menggunakan tes dan angket. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji T    

Bedasarkan data yang telah dihitung menunjukkan bahwa rata-

rata minat belajar siswa memiliki nilai t hitung 2,831 sedangkan t 

tabel 1,684, α 0,05 dan rata-rata hasil belajar siswa memiliki nilai 

t hitung 6,258 sedangkan t tabel 1,697, α 0,05 variabel diatas 

menunjukkan t hitung > t tabel, artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima maka terdapat pengaruh strategi quiz team terhadap 

minat dan hasil belajar pada pembelajaran tematik siswa kelas IV 



 



 



 



 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang amat penting 

dalam kehidupan suatu Negara, karena dengan adanya 

pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan 

merupakan sarana untuk menyiapkan generasi masa 

kini dan sekaligus masa depan. Hal ini berarti bahwa 

proses pendidikan yang dilakukan pada saat ini bukan 

semata-mata untuk hari ini, melainkan untuk masa 

depan. Pendidikan merupakan proses dalam rangka 

mempengaruhi peserta didik supaya mampu 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan 

lingkungannya, dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara dekat dalam 

kehidupan masyarakat1. Dengan pendidikan ini dapat 

mengantar manusia menempati predikat unggul, sebab 

hidupnya mendapat ridha Allah dan senantiasa memberi 

manfaat pada orang lain. Adapun untuk mencapai 

                                                             
 1 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Bandung: PT 

Bumi Aksara, 2013),. 3 



 

keberhasilan pendidikan suatu bangsa, perlu adanya 

peningkatan pembelajaran disetiap jenjang pendidikan. 

Pendidikan juga merupakan sebagai salah satu 

instrumen utama pengembangan SDM, tenaga 

kependidikan dalam hal ini guru sebagai salah satu 

unsur yang berperan penting di dalamnya, memiliki 

tanggung jawab untuk mengembangkan tugas dan 

mengatasi segala permasalahan yang muncul. Guru 

merupalan komponen yang sangat menentukan dalam 

implementasi proses pembelajaran di dalam kelas 

sebagai unsur mikro dari suatu pendidikan. Salah  satu  

merealisasikan  tujuan  pendidikan  adalah  melalui  

proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang di 

dalamnya terjadi proses siswa belajar  dan  guru  

mengajar  dalam  konteks  interaktif,  dan  terjadi  

interaksi edukatif antara guru dan  siswa, sehingga 

terdapat perubahan dalam diri siswa baik  perubahan  

dalam  diri  siswa  baik  perubahan  pada  tingkat  

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan atau sikap. 

Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 



 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, keterampilan, daya 

pikir, dan lain-lain kemampuan2. 

proses pembelajaran akan lebih bermakna jika 

guru dapat memilih dan menggunakan strategi 

pembelajaran. Karena strategi pembelajaran merupakan 

cara yang dipilih untuk menyampaikan materi 

pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa 

untuk menerima dan memahami materi pembelajaran, 

yang pada ahirnya tujuan pembelajaran dapat 

dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran. 3Strategi 

pembelajaran yang tidak tepat guna akan menjadi 

penghalang kelancaran jalannya proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan 

seorang guru, baru mendapat suatu hasil yang optimal 

jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

Strategi  pembelajaran  merupakan  salah  satu  

penunjang  keberhasilan dalam  tercapainya  tujuan  

pendidikan.  Penggunaan  strategi  pembelajaran  yang 

tepat  memiliki  peran  besar  dalam  kesuksesan  

                                                             
 2 Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif (Jakarta: Puspa Swara, 

2000), h. 1 
 3Ibid, 149 



 

pembelajaran.  Pemilihan  strategi pembelajaran  yang 

tepat  akan  membuat  proses  pembelajaran  lebih  

menarik perhatian  peserta  didik,  sehingga  peserta  

didik  akan  merasa  senang  untuk mengikuti  pelajaran  

dan  merekapun  akan  memperhatikan  apa  yang  

disampiakan oleh  guru.  Peserta didik  pun  akan  lebih  

berpartisipasi  aktif dalam  pembelajaran dan  rasa  

ingin  tahu  terhadap  pembelajaran  juga  lebih  positif.  

strategi pembelajaran  juga membuat  proses  mendidik  

lebih  bervariasi  sehingga  peserta didik tidak bosan 

dan tidak ada yang mengantuk saat pembelajaran 

berlangsung sehingga pemahaman akan materi yang 

dipelajari pun semakin baik. Keberhasilan implementasi 

suatu strategi pembelajaran di dalam kelas tergantung 

pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, 

teknik, dan strategi pembelajaran. Dengan strategi yang  

bervariatif diharapkan dapat mempengaruhi minat dan 

hasil belajar siswa. Maka dari itu penggunaan strategi 

yang bervariatif merupakan cara yang dapat dipilih oleh 

guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar.  

Minat merupakan faktor yang sangat penting 

dalam kegiatan belajar. Suatu kegiatan belajar yang 

dilakukan tidak sesuai dengan minat siswa akan 



 

berdampak pada hasil belajar siswa yang bersangkutan4. 

Selain itu keaktifan siswa akan menjadi rendah jika 

tidak didukung dengan perangkat pembelajaran yang 

lain. Dalam kegiatan belajar ada juga proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran pada hakikatnya 

ialah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, 

anak dengan sumber belajar, dan anak dengan 

pendidik5. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna 

bagi anak jika dilakukan dilingkungan yang nyaman 

dan aman.  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi siswa 

untuk dapat berkualitas dalam proses pembelajaran 

adalah minat belajar siswa. Minat belajar adalah suatu 

keadaan belajar yang mendorong seseorang yang 

sedang belajar mempunyai perhatian terhadap sesuatu 

yang diajarkan padanya disertai dengan keinginan baik 

untuk mengetahui dan mempelajari maupun 

membuktikan lebih lanjut materi yang diajarkan 

                                                             
 4Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran 

(Jakarta:Prenadamedia Group, 2013) , 66 
 5Tutik Rachmawati, Teori Belajar Dan Pembelajaran Yang 

Mendidik (Yogyakarta:Gava Media, 2015),  146 



 

kepadanya6. Minat belajar juga bergantung pada faktor-

faktor lainnya seperti; perhatian, keingintahuan, 

motivasi, kebutuhan dan lain-lainnya. Namun demikian 

minat belajar dapat mempengaruhi keadaan pencapaian 

prestasi seorang siswa dalam proses pendidikan. 

Minat belajar muncul karena keinginan dari 

dalam pribadi seseorang, dan hal-hal yang berpengaruh 

dari luar. Minat belajar yang membuat siswa berprestasi 

bukan hanya bergantung pada keinginan hati dari siswa 

tetapi juga dipengaruhi segala hal yang memengaruhi 

pada kegiatan belajar siswa, seperti guru yang 

mengajar, bahan pelajaran, sarana dan prasarana, 

kemampuan orang tua, lingkungan masyarakat, 

lingkungan sekolah, faktor fisik dan rohani siswa, 

strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran pada materi-materi pelajaran 

serta yang lain-lainnya. Hal ini cukup beralasan sebab 

meskipun keinginan belajar seseorang cukup tinggi, 

tetapi kalau hal-hal seperti; orang tua tidak mampu 

untuk menyekolahkannya, guru kurang memiliki 

                                                             
 6 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agam Islam (Cet. III; 

Jakarta: Radar Jaya, 2001), 91. 



 

metode mengajar yang baik dan sebagainya maka sulit 

mewujudkan adanya siswa berprestasi. 

Dalam proses pembelajaran terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

belajar itu sendiri, baik berasal dari dalam maupun dari 

luar individu, antara lain :7  

1. Faktor dari luar individu terdiri dari Faktor 

lingkungan dan Faktor instrumental. Faktor 

lingkungan meliputi lingkungan alami dan 

lingkungan sosial budaya. Sedangkan Faktor 

instrumental meliputi kurikulum, program, sarana 

dan fasilitas guru. 

2. Faktor dari dalam individu antara lain Faktor 

Fisiologi dan Faktor Psikologi. Faktor fisiologi 

meliputi kondisi fisik dan kondisi panca indera. 

Sedangkan kondisi psikologi meliputi bakat, minat, 

kecerdasasn, motivasi dan kemampuan kognitif. 

Dalam implementasi proses pembelajaran guru 

merupakan komponen yang paling penting, sebab 

keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran 

                                                             
 7 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: TERAS, 

2012). 194-196. 



 

sangatlah tergantung pada guru sebagai ujung tombak. 

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan 

seharusnya dimulai dari pembenahan kemampuan guru 

adalah bagaimana merancang salah satu strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau 

kompetensi yang akan dicapai karena kita yakin dengan 

tujuan bisa dicapai oleh satu strategi pembelajaran.8  

Siswa  SD/MI  memiliki  ciri-ciri  khas  tertentu  

sebagai  berikut:  a. Perhatiannya  tertuju  kepada  

kehidupan  praktis  sehari-hari.  b.  Ingin  tahu ,  ingin 

belajar, dan realistis. c. Timbul minat kepada pelajaran-

pelajaran khusus. d. Anak memandang  nilai  sebagai  

ukuran  yang  tepat  mengenai  prestasi  belajarnya  di 

sekolah.  e.  Anak-anak  suka  membentuk  kelompok  

sebaya  untuk  bermain bersama, mereka membuat 

peraturan sendiri dalam kelompoknya. Siswa kelas IV 

(kelas  tinggi)  mempunyai  rasa  ingin  tahu  yang  

tinggi  dan  lebih  bisa  memahami apa  yang  siswa  

lihat  secara  langsung  (realistis),  apabila  

pembelajaran  menarik maka siswa akan lebih antusias 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

                                                             
 8 Wina Sanjaya. Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi. (Jakarta: Fajar Inerpratama Offset, 2006). 24. 



 

Berdasarkan hasil pengamatan yang ada di MIN 

2 Ponorogo terutama di kelas IV terdapat kendala saat 

proses pembelajaran. Seharusnya saat pembelajaran 

tematik guru perlu menggunakan strategi, media 

maupun metode, tapi kenyataanya ketika guru 

melaksanakan proses pembelajaran guru belum begitu 

menerpakan metode, strategi maupun media sehingga 

minat, keaktifan serta hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran tematik belum maksimal. Indikasi 

rendahnya minat belajar siswa kelas IV terlihat saat 

proses pembelajaran berlangsung. Beberapa siswa 

terlihat berbicara dengan teman sebangkunya dan 

kadang mulai tidak memerhatikan pembelajaran selain 

itu saat  proses  pembelajaran  berlangsung,  partisipasi  

peserta  didik  dalam proses  belajar  mengajar  sangat  

rendah  dan  pasif  karena  cenderung  hanya sebagai  

penerima  saja  dan  terjadi  komunikasi  satu  arah  

yaitu  guru  kepada peserta  didik sehingga  membuat  

suasana kelas  menjadi  tidak  hidup  sehingga banyak  

peserta  didik  yang  mengantuk  hal  ini  berdampak  

pada  tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru. Peserta didik menjadi 

bosan dan tidak tertarik terhadap pembelajaran bahkan 



 

berbicara sendiri  ketika  guru  menyampaikan  materi 

sehingga  peserta  didik  tidak berkonsentrasi  penuh  

pada  pembelajaran  yang  berlangsung dan  kelas  

menjadi tidak  kondusif.  Keadaan  ini  menunjukkan  

bahwa  suasana  proses  belajar mengajar  kurang  

menyenangkan  sehingga  peserta  didik  mencari  

kesenangan sendiri  daripada memperhatikan  materi  

yang  diberikan  guru. Keinginan  peserta didik  untuk  

tau  tentang  materi  juga  sangat  rendah,  telihat  dari  

tidak  adanya peserta didik yang bertanya di kelas. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka 

usaha untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran tematik, peneliti memilih 

menggunakan strategi Quiz Team.  Dengan strategi 

tersebut diharapkan dapat membantu siswa ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Sehingga, siswa 

dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab 

terhadap apa yang mereka pelajari melalui cara yang 

menyenangkan dan tidak menakutkan. Strategi  

pembelajaran  aktif  (active  learning  strategy)  tipe  

quiz team adalah  metode  pembelajaran  yang  

melibatkan  peserta  didik  dan  merupakan suatu  cara  

penguasaan  bahan  pelajaran  melalui  kuis. 



 

Penggunaan  metode  ini akan  melibatkan  peserta  

didik  secara  langsung  sehingga  akan  lebih  

bermakana karena peserta didik mengalami sendiri apa 

yang sedang mereka pelajari, tidak hanya  sebatas  pada  

menghafal  dan  mengetahui  saja  pada  hal  yang  

sedang dipelajari.  Pada  metode  ini,  peserta  didik  

dituntut  aktif  dalam  proses pembelajaran  sehingga  

tidak  ada  peserta  didik  yang  mengantuk  atupun 

mengobrol  sendiri.  Peserta  didik  juga  dituntut  untuk  

mengungkapkan jawaban dari pertanyaan yang 

diberikan dari kelompok lain sehingga peserta didik 

harus selalu  berpikir  aktif  di dalam  kelas  dan  tidak  

ada  yang  diam  karena  sebelum dilaksanakannya  kuis  

mereka  harus  berdiskusi  untuk  membuat  soal  yang  

akan dipertandingkan antar kelompok dengan hal 

tersebut akan menumbuhkan minat untuk belajar siswa 

dan tentunya akan memperbaiki proses pembelajaran. 

Dari fenomena di atas peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Penggunaan Strategi Quiz 

Team Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Pada 

Pembelajaran  Tematik Kelas IV Min 2 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019”  



 

B. Batasan Masalah 

Bedasarkan permasalahan yang ditemukan di atas, 

maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut, 

rendahnya minat, hasil belajar dan kurangnya keaktifan 

siswa. Hal tersebut karena guru belum begitu 

menggunakan strategi, media maupun metode, untuk itu 

peneliti memilih untuk menggunakan Strategi Quiz 

Team  untuk  meningkatkan minat, hasil belajar dan 

keaktifan siswa. 

kejenuhan  yang  dialami  olah  siswa  pada  

strategi  pembelajaran  konvensional. Supaya  penelitian  

ini  berjalan  terarah  dan  sesuai  yang diharapkan,  

maka  penelitian  terbatas  pada: minat dan hasil  belajar  

siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo Tahun 2018/2019 

dengan  strategi quiz  team  siswa  kelas  IV MIN 2 

Ponorogo Tahun 2018/2019 , Kegiatan  pembelajaran  

dalam  penelitian  ini menggunakan pembelajaran 

dengan metode quiz team dengan Tema Daerah Tempat 

Tinggalku (Tema 8),  Sub  Tema  Keunikan Daerah 

Tempat Tinggalku (Sub Tema2),  dan  Pembelajaran ke 

1 



 

C. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada 

penelitian sebagai berkut 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan strategi quiz team 

terhadap minat belajar pada pembelajaran tematik 

siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan strategi quiz team 

terhadap hasil belajar pada pembelajaran tematik 

siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

3. Adakah pengaruh  penggunaan strategi quiz team 

terhadap minat dan hasil belajar pada pembelajaran 

tematik siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

D. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi 

quiz team terhadap minat belajar pada pembelajaran 



 

tematik siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi 

quiz team terhadap hasil belajar pada pembelajaran 

tematik siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

3. Untuk mengetahui pengaruh  penggunaan strategi 

quiz team terhadap minat dan hasil belajar pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV MIN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis  

Setelah melalui penelitian teryata strategi 

quiz team  dapat mempengaruhi minat dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas IV 

MIN 2 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini 

dikontribusikan untuk mata kuliah Strategi Belajar 

Mengajar. 

2. Manfaat secara praktis 

Dengan diadakanya penelitian ini, sangat 

diharapkan dapat memerikan kontribusi, antara lain:   

a. Bagi Lembaga 



 

Hasil penelitian mengenai strategi quiz 

team ini diharapkan dapat digumakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam 

mengambil langkah baik itu, sikap maupun 

tindakan untuk meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik, serta 

sebagai landasan bagi sekolah dalam 

menentukan kebijakan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan.   

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian mengenai strategi quiz 

team diharapkan dapat menambah pengalaman 

baru dengan diterapkan strategi quiz team 

sehingga siswa lebih semangat aktif dalam 

proses pembelajaran, dan dapat menguasai 

materi yang disampaikan serta dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

khusunya pada pembelajaran tematik ini.   

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian mengenai strategi quiz 

team diharapkan dapat meningkatkan tingkat 

keprofesionalisme guru dalam pengelolaan 



 

pembelajaran, serta dapat menambah wawasan  

dan menambah ilmu pengetahuan  bagi guru 

akan pentingnya strategi yang efisien dalam 

proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang 

Hasil penelitian mengenai strategi quiz 

team diharapkan dapat menamah dan 

memperluas wawasan pengetahuan serta 

mendapat pengalaman dalam mengadakan 

penelitian. Hal ini juga diharapkan dapat 

dijadikan kajian dan penunjang dalam 

pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tertentu.  

 

 

 

 

 

 



 

F. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian tindakan 

kelas terdiri dari lima bab sebagai berikut ini. 

BAB I  Berisi pendahulua yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

hasil penelitisn, dan sistematika pembahasan. 

BAB II kedua berisi kajian pustaka, yang berisi landasan 

teoritik, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis 

tindakan. 

BAB III metode penelitian yang meliputi objek tindakan 

kelas, setting  penelitian, dan subjek 

penelitian , variabel yang diamati, prosedur 

 pelaksanaan penelitian tindakan kelas.  

BAB IV adalah temuan hasil penelitian, yang berisi 

gambaran singkat setting  lokasi penelitian, 

penjelasan persiklus, proses analisi data, dan 

 pembahasan. 

BAB V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan 

saran  



 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebuah penelitian terdahulu yang berjudul 

'”Pengaruh Strategi Pembelajaran Quiz Team Terhadap 

Motivasi Belajar Matematika Kelas V MI Kota Jawa 

Bandar Lampung” yang disusun oleh Neti Auliani, 

membahas tentang pengaruh strategi quiz team terhadap 

motivasi belajar mata pelajaran matematika. Penelitian 

diatas berfokus motivasi belaja siswa padar mata 

pelajaran matematika dan hanya mengajarkan satu mata 

pelajaran. Berbeda dengan tematik yang 

menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi tema 

dan sub tema. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti mengenai strategi quiz team.9 

Penelitian kedua yang dijadikan sebagai acuan 

perbandingan dengan peneliti ini yaitu sebuah penelitian 

                                                             
 9Neti Auliani,Skripsi:”Pengaruhn Strategi Quiz Team 

Terhadap Motivasi Belajar Sisw Pada Pembelajaran Matematika Kelas 
V MI Kota Jawa Bandar Lampung  ” (Bandar Lampung :Universita 

Islam Negeri Raden Intan Lampung) 



 

oleh Cintya Kusumawardani  yang berjudul “Pengaruh 

Strategi Quiz Team Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Peserta Didik Kelas V MIN 10 Bandar Lampung  ” yang 

memahas tentang pengaruh strategi quiz team terhadap 

hasil belajar matematika berfokus pada hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika. Berbeda dengan 

penelitian ini yang berfokus pada hasil belajar dan minat 

siswa pada pembelajaran tematik. Persamaanya sama-

sama membahas hasil belajar dan strategi quiz team.10 

Penelitian ketiga yang  relevan  dengan  penelitian  

ini  adalah  skripsi  yang  dilakukan oleh Ayu Puspitasari 

(2011) dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran 

Aktif  Tipe Quiz  Team Pada  Mata  Pelajaran  IPA  

Kelas  V  Terhadap Hasil Belajar Siswa di SDN 1 

Karanggeneng Kecamatan  Kunduran  Kabupaten 

Blora”.Dari  analisis  diperoleh kesimpulan  bahwa  

penggunaan  metode pembelajaran  aktif  tipe quiz  team 

berpengaruh  dalam  peningkatan  hasil belajar siswa 

kelas V di  SDN  1  Karanggeneng  Kecamatan  

Kunduran Kabupaten Blora. Terdapat  perbedaan  yang  

                                                             
 10Cintya Kusumaardani,Skripsi“Pengaruh Strategi Quiz Team 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V MIN 10 
Bandar Lampung  ”( Bandar Lampung :Universita Islam Negeri Raden 

Intan Lampung),  



 

signifikan  untuk  pembelajaran dengan  menggunakan  

metode  pembelajaran  aktif  tipe quiz  team dengan 

pembelajaran konvensional. Terdapat perdaan penelitian 

Ayu Puspitasari dengan penelitian sendiri. Ayu 

Puspitasari hanya meneliti mengenai hasil belajar 

sedangkan peneliti sendiri memiliki dua variabel yaitu 

minat dan hasil belajar.  

Penelitian ketiga yang  relevan  dengan  penelitian  

ini  adalah  skripsi  yang  dilakukan oleh Ningrum  

Herlina  Wati  Sari  dengan  judul  penelitian  “Pengaruh  

Metode Quiz Team Terhadap  Hasil  Belajar  Siswa  

Kelas  IV  SD  Aisyah  Unggulan  Gemolong Tahun  

2014/2015”  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  

metode  Quiz  Team merupakan  salah  satu  metode  

pembelajaran bagi  siswa  yang  membangkitkan 

semangat  dan  pola  fikir kritis.  Secara  defenisi  

metode Quiz  Team yaitu  suatu metode  yang  

bermaksud  melempar  jawaban  dari  kelompok  satu  ke  

kelompok lain 

 

 



 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Strategi  

Secara umum, strategi dapat diartikan sbeagai 

suatu upaya yang dilakukan seseorang atau organsasi 

untuk sampai pada tujuan. Dalam kamus Kamus 

besar bahasa indonesia, strategi adalah rencana 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus(yang diinginkan) 11 . apabila dihubungan 

dengan proses belajar mengajar, strategi adalah cara 

yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran 

dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi 

sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa.12 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta 

didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif  dan efisien. Jadi strategi pembelajaran ialah 

cara-cara yang akan digunakan oleh pendidik untuk 

menyampaikan materi yang bertujuan untuk 

memudahkan peserta didik menerima dan 

                                                             
 11Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2011), 18 
 12Ibid., 19 



 

memahami materi pembelajarn sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan 

efisien.  

Prinsip-prinsip penggnaan strategi 

pembelajaran yaitu, berorientasi pada tujuan, strategi 

pembelajaran harus selalu mendorong kepada 

aktivitas peserta didik, pembelajaran difokuskan 

kepada usaha mengembangkan setiap individu 

peserta didik dan proses pembelajaran harus 

dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki peserta didik .13 

2. Strategi Quiz Team 

Dalam buku Malvin L Sibermen yang berjudul 

active learning mengelompokkan strategi 

pembelajaran aktif diantaranya quiz team. quiz team 

merupakan slah satu tipe pembelajaran active 

learning yang berfungsi untuk menghidupkan 

suasana pembelajaran, meningkatkan rasa tanggung 

jawab atas apa yang mereka pelajari melalui cara yag 

                                                             
 13Tutik Rachmawati, Teori Belajar Dan Pembelajaran Yang 

Mendidik (Yogyakarta:Gava Media, 2015), 153 



 

menyenangkan dan tidak mengancam atau tidak 

membuat mereka takut dan bosan.14 

Pembelajaran ini dikembangkan oleh  Mel 

Silberman.  Pembelajaran  aktif  tipe  team  quiz 

akan membantu  peserta  didik dalam  memahami 

materi  pelajaran.  Dalam  proses  belajar mengajar  

dengan  menggunakan  Pembelajaran  aktif  tipe 

team  quiz  ini  siswa bersama-sama  dengan  timnya  

mempelajari  materi  dalam  lembaran  kerja, 

mendiskusikan  materi, saling  memberikan  arahan, 

saling  memberi  pertanyaan  dan jawaban,  siswa  

tidak  hanya  sekedar  mendengarkan  informasi  dari  

guru,  akan  tetapi juga melihat apa yang dijelaskan 

oleh guru dan melakukan uji coba secara langsung, 

sehingga siswa tidak mudah lupa dan memahami 

materi tersebut. Pembelajaran aktif tipe team quiz ini 

dapat membantu peserta didik  dalam memahami 

materi pelajaran yang disampaikan. 

Pembelajaran ini membantu peserta didik 

dalam memahami materi pelajaran. Dalam proses 

                                                             
 14 Melvin L, Sibermen, Active Learning 101 Cara Belajar 

Siswa Aktif(Bandung:Nuansa Cendekia, 2013),175 



 

belajar siswa bersama-sama dengan teamnya 

menpelajari materi dalam lembar kerja, 

mendiskusikan materi dan saling memberikan 

arahan, saling memberi pertanyaan dan jawaban, 

siswa tidak hanya sekedar nendengarkan informasi 

dari guru akan tetapijuga melihat apa yang dijelaskan 

oleh guru dan melakukan uji coba secara langsung 

sehingg siswa tidak mudah lupa dan memahami 

materi tersebut. 15 

Strategi pembelajaran quiz team merupakan 

salah satu teknik dalam strategi pembelajaran aktif 

yang berfungsi untuk menghidupkan susana belajar 

kelompok, quiz team merupakan salah satu strategi 

yang dapat mengaktifkan siswa untuk bertanya 

maupun menjawab dan meningkatkan kemampuan 

tanggung jawab siswa terhadap apa yang mereka 

pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak 

membosankan.   

a. Langkah-langkah 

1) Pilihlah topik yang dapat dipresentasikan 

dalam tiga bagian 

                                                             
 15 Ibid,175 



 

2) bagilah peseta didik menjadi tiga team 

3) jelaskan bentuk sesinya.  

4) minta team A untuk menyiapkan kuis yang 

berjawaban singkat kuis itu tidak memakan 

waktu lebih dari 5 menit untuk persiapan. 

Tim A dan B memanfaatkan waktu untuk 

meninjau kembali catatan mereka. 

5) Tim A menguji tim B, jika tim b tidak bisa 

menjawab tim C diberi kesempatan untuk 

menjawab. 

6) Ketika kuis selesai lanjutkan dengan bagian 

kedua pelajaran anda dan tunjuklah tim B 

sebagai pemimpin kuis.  

7) Setelah tim B sudah menyelesaikan , 

tunjuklah tim C untuk memimpin kuis. 

Teknik ini dapat meningkatkan kemampuan 

tanggung jawab siswa terhadap apa yang  mereka 

pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak 

menakutkan. 16 

Kelebihan dari strategi quiz team yaitu: dapat 

meningkatkan  keseriusan, dapat  menghilangkan  

                                                             
 16Silberman, 101 Strategi Pembelajaran Aktif, terj. 

Sarjuli(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani),163 



 

kebosanan dalam  lingkungan belajar, mengajak 

siswa untuk terlibat penuh, meraih makna belajar 

melalui pengalaman, memfokuskan siswa sebagai  

subjek  belajar,  dan  menambah  semangat.17 

Kelemahan strategi quiz  team  diantaranya:  

memerlukan kendali  yang  ketat  dalam  

mengkondisikan kelas  saat  keributan terjadi,  hanya  

siswa  tertentu  yang  dianggap  pintar  dalam 

kelompok  tersebut, yakni  yang  bisa  menjawab  

soal  (quiz). Karena  permainan  yang  dituntut  cepat  

dan  memberikan kesempatan  diskusi  yang  singkat,  

waktu  yang  diberikan  sangat terbatas jika  kuis  

dilaksanakan oleh seluruh  tim  dalam  satu 

pertemuan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, 

diperlukan modifikasi dalam pembuatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dimana  untuk penyajian 

kuis dilakukan  per  tim  dalam  tiap pertemuan,  

pembuatan soal  dilakukan  di  rumah  sehingga 

memungkinkan  siswa  berdiskusi di  luar kelas. 

Agar  tidak didominasi  oleh  siswa  pintar,  maka  

                                                             
 17 Imas Layung Purnama, Ekasatya Aldilah Afriansyah, 

“kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dengan model 
pembelajaran kooperatif complete sentence dan quiz team “jurnal 

pendidikan matematika Vol 10 No 1. (januari ,2016), 41 



 

setiap  siswa diwajibkan mencari jawaban  kuis  dan  

guru  mencatat nama setiap  siswa yang  menjawab 

dengan  alasan  penambahan  nilai  sehingga seluruh 

siswa dapat termotivasi untuk ikut menjawab 

3. Minat Belajar  

Menurut sukardi yang dikutip dalam bukunya 

Ahmad Susanto minat dapat diartikan sebagai suatu 

kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu. 

Adapun menurut Sadirman yang dikutip dalam 

bukunya Ahmad Susanto menyatakan bahwa minat 

timbul tidak secara tiba-tiba atau sepontan, 

melainkan timbul akibat dari partisipasi, 

pengalaman, kebiasaan, pada waktu belajar atau 

bekerja. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

minat adalah dorongan dari diri seseorang atau faktor 

yang menimbulkan ketertarikan pada suatu objek 

atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan 

dan lama-lama akan mendatangkan kepuasan. 

Minat merupakan faktor yang sangat penting 

dalam kegiatan belajar siswa. Suatu kegiatan yang 

dilakukan yang tidak sesuai dengan minat siswa akan 



 

berdampak pada hasil belajar siswa.18  Jadi dengan 

adanya minat dalam diri siswa akan menimbulkan 

kepuasan batin dalam kegiatan pembelajaran. Minat 

juga merupakan kekuatan motivasi yang 

menyebabkan seseorang memusatkan perhatian pada 

seseorang ataupun kegiatan tertentu. 

Membangkitkan minat belajar siswa juga 

merupakan tugas guru yang mana guru harus benar-

benar bisa menguasai semua keterampilan yang 

menyakut pelajaran terutama keterampilan dalam 

bervariasa, keterampilan ini sangat memengaruhi 

minat belajar siswa seperti halnya bervariasi dalam 

gaya belajar, jika seorang guru tidak menggunakan 

variasi tersebut, siswa akan cepat bosan dan jenuh 

terhadap materi pelajaran. Untuk mengatasi hal-hal 

tersebut guru hendaknya perlu menggunakan variasi 

gaya mengajar agar semangat dan minat siswa dalam 

belajar meningkat, jika sudah begitu hasil belajarpun 

                                                             
 18Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran 

(Jakarta:Prenadamedia Group, 2013), 66 



 

sangat memuaskan dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan maksimal.19 

Indikator minat belajar yaitu ketertarikan untuk 

belajar, perhatian dalam belajar, motivasi belajar dan 

pengetahuan.20 Sedangkan menurut Guilford, 

indikator minat belajar sebagai berikut, perasaan 

senang, ketertarikan untuk belajar, menunjukkan 

perhatian saat belajar, keterlibatan siswa dalam 

belajar21 . Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa indikator minat belajar yaitu 

sebagai berikut, ketertarikan untuk belajar, 

menunjukkan perhatian saat belajar, perasaan 

senang,keterlibatan dalam belajar, motivasi belajar . 

Dari keenam indiktor diatas dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk penelitian ini.  

Ketertarikan untuk belajar diartikan apabila 

seseorang berminat terhadap sesuatu pelajaran maka 

ia akan memiliki perasaan ketertarikan terhadap 

pelajaran tersebut. Ia akan rajin belajar dan terus 

                                                             
 19 Muhammad fathurohman, belajar dan 

pembelajaran(yogyakarta:teras,2012), 175-176 
 20 Siti nurhasanah,’’minat belajar sebagai determinan hasil hasil 

belajar ,’’Eduksi 135(agustus, 2016)  
 21 Karunia eka lestari, penelitian pendidikan matematika, 93-94 



 

memahami semua ilmu yang berhubungan dengan 

bidang tersebut, ia akan mengikuti pelajaran dengan 

penuh antusias dan tanpa ada beban dalam dirinya. 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

seseorang terhadap pengamatan, pengertian ataupun 

lainya dengan mengesampingkan hal lain dari pada 

itu. Jadi siswa akan mempunyai perhatian dalam 

belajar, jika jiwa dan pikiranya terfokus dengan apa 

yang ia pelajari.  

Motivasi merupakan suatu atau pendorong 

yang dilakukan secara sadar untuk melakukan 

tindakan belajar dan mewujudkan perilaku teararah 

demi pencapaian tujuan yang diharapkan dalam 

situasi interaksi belajar. Pengetahuan diartikan 

bahwa jika seseorang yang berminat terhadap suatu 

pelajaran maka akan mempunyai pengetahuan yang 

luas tentang pelajaran tersebut serta bagaimana 

manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Hasil belajar  

 Belajar merupakan suatu proses yang dapat 

merubah tingkah laku seseorang sehingga 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 



 

lebih baik dari sebelumnya22.Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah “ hasil belajar pada hakikatnya adalah 

“perubahan” yang terjadi didalam diri seorang 

setelah berakhirnya aktivitas belajar”23. Adapun 

menurut Arikunto, “hasil belajar adalah hasil setelah 

mengalami proses belajar, dimana tingkah laku itu 

tampak dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati 

dan diukur24. 

Menurut Nasution hasil belajar merupakan 

“sesuatu yang akan dapat dilakukan atau dikuasai 

siswa sebagai hasil pelajaran itu25. Sedangkan 

menurut W. Winkel (1989) hasil belajar adalah 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi 

belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam 

bentuk angka. Menurut hamalik( 2004), hasil belajar 

merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh 

                                                             
 22Karwono, Belajar Dan Pembelajaran, 

(Depok:Rajagrafindo,2017), 16 
 23 Syaiful Bahri Djamarah,dkk, Strategi Belajar Mengajar,( 

Jakarta: Rineka Cipta,2002),h.20. 
 24Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar EvaluasiPendidikan, ( 

Jakarta: Bina Aksara, 1993),.133 
 25 S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran,( Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), Cet IV,.61 



 

pelajar dalam mengikuti prose pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dari paparan beberapa teori dan konsep 

tentang hasil belajar tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perilaku 

berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, informasi, 

dan atau strategi kognitif yang baru dan diperoleh 

siswa setelah berinteraksi dengan lingkungan dalam 

suatu suasana atau kondisi pembelajara. Dalam 

kegiatan pembelajaran biasanya guru menetapkan 

tujuan pembelajaran yang kan dicapai oleh siswa. 

Siswa yang berhasil dalam belajar akan mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar, 

dalam buku Ahmad Susanto yang mengutip 

pendapat wasliman (2007) ada beberapa faktor yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu, faktor internal , 

merupakan faktor yang  bersumber dari dalam diri 

peserta didik yang memengaruhi kemampuan 

belajarnya. faktor internal meliputi, kecerdasan, 

minat, perhatian, motivasi, ketekunan, sifat, 

kebiasaan belajar. Faktor eksternal, faktor yang 



 

berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah 

dan masyarakat.26 

Ciri-ciri hasil belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku dalm diri individu. Artinya seseorang 

yang telah mengalami proses belajar itu akan 

berubah tingkah lakunya, tapi tidak semua tingkah 

laku merupkan hasil belajar.  

Peruahan yang disadari, artinya individu yang 

melakukan proses pembelajaran menyadari bahwa 

pengetahuan, keterampilan telah bertambah, ia akan 

leih percaya diri, perubahan yang bersifat kontinu, 

perubahan tingkah laku dari hasil belajar akan 

berkesinambungan, atrinya suatu perubahan yang 

terjadi menyebabkan terjadinya perubahan tingkah 

laku lainya, perubahan yang bersifat fungsional, 

perubahan yang diperoleh memberikan manfaat bagi 

individu yang bersangkutan, perubahan yang bersifat 
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positif, perubahan yang bersifat permanen, 

perubahan yang bertujuan dan terarah.27 

a. Klasifikasi hasil belajar  

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan 

tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler atau 

instruksional menggunakan hasil belajar. 

Menurur Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya ke dalam tiga ranah yaitu 

Ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik28. 

Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek 

yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sistesis dan evaluasi. Kedua 

aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah, 

dan keempat berikutnya termasuk afektif tingkat 

tinggi29. 
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Ranah Afektif berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penialaian, organisasi dan 

internalisasi. Ranah Psikomotoris berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotoris yaitu: (a) gerakan refleks, (b) 

keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan 

persepsitual, (d) ketepatan, (e) gerakan 

keterampilan kompleks dan (e) gerakan ekspresif 

dan interpretatif. Ketiga ranah tersebut menjadi 

objek penilaian hasil belajar. Diantara ketiga 

ranah itu, ranah kognitiflah yang banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan 

dengan kemampuan para siswa dalam menguasai 

isi bahan pelajaran. 

5. Pembelajaran Tematik 

 Konsep pemblajaran tematik merupakan 

pengembangan dari pemikiran dua tokoh pendidikan 

yakni jacob tahun 1989 dengan konsep pembelajaran 

interdipliner dan Fogarty pada tahun 1991 dengan 

konsep pemelajaran terpadu. Pembelajaran tematik 

merupakansuatu pendekatan dalam pembelajaran 



 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik 

dalam pelajaran maupun antar-mata pelajaran. 

Dengan adanya paduan itu peserta didik akan 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara 

utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi 

peserta didik.30 

Tujuan pembelajaran tematik sebagai berikut, 

mudah memusatkan perhatianpada satu tema atau 

topik tertentu, mempelajari pengetahuan dan 

pengembangan berbagai kopetensi muatan mata 

pelajaran dalam tema yang sama, memiliki 

pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan, mengembangkan kopetensi 

berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai 

muatan mata pelajaran lain, lebih semangat dan 

bergairah belajar karena mereka dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, guru dapat 

menghemat waktu.31 

Fungsi pembelajaran tematik yaitu untuk 

memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam 
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Remaja Rosdakarya, 2014), 80 
 31 Ibid,80 



 

memahami konsep materi yang tergabung dalam 

tema serta dapat menambah semangat belajar karena 

materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata 

dan bermakna bagi peserta didik. 32 

a. Karakteristik pembelajaran tematik 

1) Berpusat pada siswa, hal ini sesuai dengan 

pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa seabagai subjek belajar 

sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator yaitu memberikan kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung pada 

siswa, dengan pengalaman langsung ini sisw 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata sevagai 

dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstrak.  

3) Pemisahan muatan mata pelajaran tidak begitu 

jelas, fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat 

berkaitan dengan kehidupan siswa.  

                                                             
 32 Ibid,81 



 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata 

pelajaran,  pembelajaran tematik terpadu 

menyajikan konsepkonsep yang berkaitan 

tema dari berbagai macam mata pelajaran 

yang dipadukan dalam proses pemvelajaran. 

Dengan demikian siswa, dapat memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh. 

5) Bersifat luwes dan fleksibel, dimana guru 

dapat mengaitkan dan memadukan bahan ajar 

dari berbagai macam mata pelajaran , bahkan 

mengaitkan dengan kehidupan siswa dan 

keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa 

berada. 

6) Hasil pembelajaran berkembang sesuai 

dengan minta dan kebutuhan anak, siswa 

diberi kesempatan untuj mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki sesuai dengan minat 

bakat dan kebutuhanya 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain 

yang menyenangkan33 

 

                                                             
 33Rusman, pembelajarn tematik tepadu teori, praktik dan 

penilaian (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 146 



 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka 

memberikan jawaban sementara tentang masalah yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas (X) adalah strategi quiz team minat dan hasil 

belajar yang menjadi variabel terikat (y1-y2). Gambar 

2.1 Kerangka berfikir  

 

 

 

 

Belajar merupakan usaha mengubah tingkah laku 

pada individu yang belajar dan perubahan itu 

menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku. 

Perubahan yang terjadi dalam hal adalah perubahan 

dalam pengertian yang positif yaitu perubahan yang 

memberikan dampak ke arah penambahan atau 

peningkatan suatu perilaku. Perubahan tingkah laku 

yang diharapkan dari belajar disebut hasil belajar.  

Penerapan Strategi Quiz 

Team 

(X) 

Minat belajar(Y1) 

Hasil belajar(Y2) 



 

Pembelajaran active learning mempunyai banyak 

model, salah satunya adalah quiz team dalam strategi 

quiz team siswa menggunakan dibagi menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok ditunun untuk 

membuat beberapa pertayaan mengenai materi yang 

sedang dipelajari. Dengan strategi qiuz team siswa harus 

berperan aktif dalam membuat pertayaan maupun 

menjawab pertayaan. Sehinga terciptalah suasana belajar 

yang menyenangkan. Atas dasar inilah strategi quiz team 

diajukan sebagai permasalahan penelitan untuk 

diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran dengan 

tujuan menghilangkan kejenuhan siswa dalam belajar ke 

arah pembelajaran yang lebih menciptakan interaktif 

sesama siswa, sehingga siswa dapat terlibat dalam 

proses belajar mengajar tidak hanya mendengarkan guru 

saja yang menerangkan materi pelajaran, melainkan 

siswa yang lebih berperan aktif dalam proses belajar 

mengajar.  

 

 



 

D. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang secara teoritis 

dianggap paling mungkin tingkat kebenaranya. Bertitik 

tolak pada permasalahan dan juga tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, maka dapat dikemukakan hipotesis 

penelitian sebagai berikut ini.  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan strategi quiz team terhadap minat dan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik 

siswa kelas V MIN 2 Ponorogo 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

strategi quiz team terhadap minat dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran tematik siswa kelas V 

MIN 2 Ponorogo 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian adalah mencatat  

perencanaan dari cara berpikir dan merancang suatu 

strategi untuk menemukan sesuatu.34 Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan data berupa angka-angka. 

Variable penelitian ini ada dua macam yaitu variable 

dependen atau sering disebut variabel bebas dan variable 

independen atau variabel terikat. 

 Variabel independen (variable bebas) adalah 

variabel yang  mempengaruhi variabel lain atau 

menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada 

umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi 

lebih dahulu. Dalam penelitian ini variable independen 

adalah penggunaan strategi quiz team (x). Variable 

dependen (variabel terikat) adalah variabel yang 

diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.35  

Dalam penelitian ini variabel dependen dalam penelitian 

                                                             
34 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode 

Penelitian Kuantitatif(Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2012), 53. 
35 Nanang Martono, metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2012), 57. 



 

ini adalah minat (y1) dan hasil belajar  siswa di kelas IV 

MIN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 (y2). Berikut 

desain penelitian yang digunakan peneliti.  

Tabel 3.1 desain penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan 

(X) 

postest 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T3  T4 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atasobyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi bukan orang, tetapi juga objek dan 

benda-benda yang lain. Populasi juga bukan saja 

merupakan jumlah orang tetapi juga merupakan 

karakter atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau 



 

objek itu. 36 populasi penelitian ini adalah semua 

siswa kelas IV MIN  2 Ponorogo Tahun ajaran 

2018/2019 

2. Sampel  

Sampel adalah contoh yang dianggap 

mewakili populasi, atau cermin dari keseluruhan 

objek yang diteliti.37 Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu.38 Mengingat 

populasi kurang dari 100, maka teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 

populasi (populasi sampling).39 

                                                             
36Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 38. 
37 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), 155. 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 118. 
39Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek Edisi Revisi V,cet.12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 112. 

 



 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

dua kelas, satu kelas sebagai kelompok eksperimen 

dan satu kelas yang lain sebagai kelas kontrol. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kelas  IV sebanyak dua kelas. Dari jumlah kelas 

yang ada yaitu sebanyak 2 kelas di MIN 2 

Ponorogos. Dengan pembagian 1 kelas sebagai kelas 

eksperimen yang akan diberi perlakuan dengan 

dengan menggunakan strategi Quiz Team da satu 

kelas kontrol dengan menggunakan menggunakan 

strategi konvensional. Kelas A dengan jumlah siswa 

sebesar 23 terpilih sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan strategi quiz team dan kelas B  sebagai 

kelas kontrol dengan jumlah siswa 23.   

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan. Agar data yang 

dikumpulkan baik dan benar, instrument datanya pun 

harus baik. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 



 

1. Data tentang minat belajar siswa dalam 

pembelajaran tematik kelas IV MIN 2 Ponorogo 

yang diambil dengan angket. 

2. Data tentang hasil belajar siswa dalam dalam 

pembelajaran tematik kelas IV MIN 2 Ponorogo 

yang yang diambil dengan tes. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau koesioner merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data, secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanggung jawab 

dengan responden). Instrumen atau alat 

pengumpulan datanya juga disebut angket berisi 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau 

direspon oleh responden.40 

Dalam penelitian ini angket yang berupa 

pertanyaan digunakan untuk memperoleh data 

tentang minat pada pembelajaran tematik. Adapun 

pelaksanaanya, angket akan diberikan kepada 

seluruh peserta didik kelas di kelas IV MIN 2 

                                                             
40 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 219.  



 

Ponorogo untuk diisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen angket 

NO Indikator 

Respon 

peserta didik 

terhadap 

soal 

Skor 

Item(-) Item(+) 

1.  Ketertarikan 

untuk belajar 

Selau (SS) 

Sering (SR) 

Kadang-

kadang(KK) 

Tidak pernah 

(TP) 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

2.  Menunjukkan 

perhatian saat 

belajar 

Selau (SS) 

Sering (SR) 

Kadang-

kadang(KK) 

Tidak pernah 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 



 

NO Indikator 

Respon 

peserta didik 

terhadap 

soal 

Skor 

Item(-) Item(+) 

(TP) 

3.  Perasaan 

senang 

terhadap 

proses 

bembelajaran 

Selau (SS) 

Sering (SR) 

Kadang-

kadang(KK) 

Tidak pernah 

(TP) 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

4.  Keterlibatan 

dalam belajar 

Selau (SS) 

Sering (SR) 

Kadang-

kadang(KK) 

Tidak pernah 

(TP) 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 



 

NO Indikator 

Respon 

peserta didik 

terhadap 

soal 

Skor 

Item(-) Item(+) 

5.  Motivasi 

belajar 

Selau (SS) 

Sering (SR) 

Kadang-

kadang(KK) 

Tidak pernah 

(TP) 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

2. Tes 

Tes adalah salah satu serangkaian pertanyaan 

atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki seseorang atau 

kelompok. Penelitian yang umum menggunakan 

metode ini biasanya berupa penelitian tindakan. 

Dimana dalam proses penelitiannya responden 

diberikan tindakan tertentu untuk mengetahui 



 

seberapa besar tindakan itu.41 Tes yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah tes tulis yaitu pretest dan 

post test, yang bermanfaat untuk mengukur aspek 

tingkat pemahaman dan daya ingat siswa kelas di 

kelas IV MIN 2 Ponorogo. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen butir soal 

Mata 

pelajara

n 

Kompetensi 

dasar 

Indikator Level 

kompeten

si 

Jenis/bentuk 

penilaian 

Bahasa 

Indonesia  

3.9

 Mence

rmati 

Tokoh-

Tokoh 

Yang 

Terdapat 

Pada Teks 

Fiksi 

 

1.9.1 menyebutk

an tokoh-

tokoh yang 

terdapat 

dalam, cerita 

fiksi 

1.9.2 menjelaska

n tokoh utama, 

dan tokoh 

pendukung 

dalam cerita 

C1 

 

 

 

 

C2 

Pilihan 

ganda 

No 

1,2,3,4 

 

Pilihan 

ganda 

No, 

5,6,7,8 

                                                             
41 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif & RD, 203. 



 

fiksi  

IPA 3.4menghubun

gkan gaya 

dengan 

gerak pada 

peristiwa 

dilingkung

an sekitar 

3.4.1

 menjelaska

n pengertian 

gaya  

 

 

3.4.2mengidentifik

asi pengaruh 

gaya terhadap 

gerakan benda 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

Pilihan 

ganda 

No 9, 

10, 11, 

17, 20, 

21, 22 

 

Pilihan 

ganda 

No 

12,13,14

,15,16,1

8,19, 23, 

24, 25 

 

 



 

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Uji validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau keahihan 

suatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau 

shahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, 

instrument yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah.42 Pada penelitian ini untuk menguji 

instrumen minat dan hasil belajar peneliti 

menggunakan ms.excel dan diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Dalam uji validitas instrumenm, angket minat  

belajar, peneliti mengambil sampel sebanyak 46 

responden yang tersebar pada kelas IV MIN 2 

Ponorogo. Hasil perhitungan validasi instrumen 

quisoner/angket  dari 24  butir pertanyaan 20 

diantaranya dinyatakan valid karena ‘’r’’ hitung 

                                                             
42 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 168. 



 

lebih besar dari pada ‘’r’’ tabel, dan terdapat 4 butir 

pertanyaan yang tidak valid dikarenakan ‘’r’’ hitung 

lebih kecil dari ‘’r’’ tabel.   Untuk quisoner yang 

tidak valid maka akan dibuang dan tidak akan 

digunakan oleh peneliti. 

Dalam uji validitas instrumenm, hasil belajar, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 46 responden 

yang tersebar pada kelas IV MIN 2 Ponorogo. Hasil 

perhitungan validasi instrumen tes soal yang terdiri  

dari 25  butir soal pilihan ganda  22 diantaranya 

dinyatakan valid karena ‘’r’’ hitung lebih besar dari 

pada ‘’r’’ tabel, dan terdapat 3 butir soal  yang tidak 

valid dikarenakan ‘’r’’ hitung lebih kecil dari ‘’r’’ 

tabel.   Untuk soal tes yang tidak valid maka akan 

dibuang dan tidak akan digunakan oleh peneliti. 

2. Uji relialibilitas 

Uji relialibilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Dalam perhitungan 

ini peneliti menggunakan aplikasi Ms. 



 

Perhitungan reliabilita minat belajar (lampiran 

tabel 3.5 realibilitas minat belajar) 

rxy= 
𝑁∑𝑋汣−∑𝑋∑𝑌

√{(𝑁Σ𝑋2)−(Σ𝑋2)}{(𝑁Σ𝑌2)−(Σ𝑌2)}
 

= 
46(46763)−(1427)(1460)

√(46×46033)−(14272)(45×48054)−(14602)

 

=
2151098−2083420

√(2117518−2036329)(2162430−2131600)
 

= 
67678

√81189×30830
 

=
20915

√2503056870
 

= 
20915

50030559361
 

= 4,180445 

(dibulatkan menjadi 4,180) 

𝑟
11 = 

2𝑟₁⁄₂₁⁄₂

1+𝑟₁⁄₂₁⁄₂

 

= 
 2×4,180

1+4,180
 

= 
8,36

5,18
 



 

=1,6138996139 

(dibulatkan menjadi 1,6138) 

Jadi, r tabel = 0,291 (untuk n=46, a=5%) dimana 

1,6138 > 0,294, karena nilai 𝔯11> nilai r tabel 

bedasarkan data perhitungan diatas dimana r hitung 

> r tabel maka instrumen variabel minat belajar 

dinyatakan reliabel. 

  Perhitungan reliabilitas soal tes hasil belajar ( 

lampiran tabel 3.6 realibilitas tes soal hasil belajar) 

 

rxy= 
즏∑𝑋𝑌−∑𝑋∑𝑌

√{(𝑁Σ𝑋2)−(Σ𝑋2)}{(𝑁Σ𝑌2)−(Σ𝑌2)}
 

= 
46(2351)−(330)(302)

√(46×2678)−(3302)(45×2224)−(3022)

 

= 
108146−99660

√(123188−108900)(100080−91204)
 

= 
8486

√14288×8876
 

=
8486

√126820288
 



 

= 
8486

11261451416
 

= 7,5354408 

(dibulatkan menjadi 7,5354) 

𝑟
11 = 

2𝑟₁⁄₂₁⁄₂

1+𝑟₁⁄₂₁⁄₂

 

= 
 2×7,5354

1+7,5354
 

= 
15,0708

8,5354
 

= `1,765681749 

(dibulatkan menjadi 1,765) 

Jadi, r tabel = 0,294 (untuk n=46, a=5%) dimana 

1,765 > 0,294, karena nilai 𝔯11> nilai r tabe. 

Bedasarkan perhitungan data diatas dimana r hitung 

> r tabel maka instrumen variabel hasil belajar 

dinyatakan reliabel. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Berdiri Dan Berkembangnya MIN 2 

Ponorogo 

MI Lengkong Sukorejo merupakan sebuah 

lembaga pendidikan tingkat dasar yang terletak di 

Kecamatan Lengkong Kabupaten Ponorogo. 

Berdirinya MIN Lengkong diawali ketika Mbah 

Lurah Mukhibat masih hidup. Rumahnya digunakan 

untuk mengaji Al-Qur’an dan kitab kuning. Setelah 

Mbah Lurah wafat pada tahun  1955 Mbah 

Jamrosiyam (istri Mbah Lurah Mukhibat) bersama 

Mbah H. Abdullah dan Mbah Kyai Kustur dari 

Nampan mendirikan Madrasah Diniyah, waktunya 

pada malam hari bertempat dirumah Mbah Siti 

Jamrosiyam. Guru – guru Diniyah diantara bapak H. 

Suroto, Bapak Rohmat, dan Bapak Habibullah. 

Pada perkembangannya Bapak H. Suroto 

mempunyai ide mendirikn sekolah formal, ide – ide 

disampaikan kepada Mbah Siti Jamrosiyam dan 

beliau menyampaikan kepada Mbah H. Abdullah 



 

kemudian ide – ide itu dimusyawarahkan kepada 

masyarakat, terutama masyarakat Sarubi dan Kidul 

Kali. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan 

sehingga ide itu disetujui, pada tanggal 1 Januari 

1957 berdirilah MI PSM Desa Lengkong. 

Pendidikan itu berjalan mengandalkan iuran 

donatur dari masyarakat, warga PSM yang berada di 

Desa Lengkong yang patut diteladani adalah Mbah 

Lurah Mukhibat yang diteruskan oleh istrinya,  ibu 

Jamrosiyam, Bapak H. Abdullah dan tokoh 

masyarakat yang lain, para tokoh pendiri MIN 

Lengkong memiliki niat yang suci dan perjuangan 

yang hebat untuk memajukan generasi yang akan 

datang dengan perjuangan ilmu dan pendidikan 

terhadap masyarakat. 

Pada tahun 1964 Mbah Sidik mewaqafkan 

sebidang tanah kepada MI PSM yang ditempati 

sampai sekarang ini dan rasa kebersamaan, rasa 

perjuangan terasa sekali ketika MI PSM dipimpin 

oleh Ibu Binti Sofiah (Kepala MI PSM pertama), 

selama beliau menjabat setiap mengadakan hari 

besar islam sekolah bersama masyarakat 

37 



 

mengadakan peringatan di rumah Ibu Siti 

Jamrosiyam, misalnya pada tahun 1964 pelepasan 

siswa siswi kelas VI bertepatan dengan datangnya 

Bulan Maulid Nabi, kemudian Ibu Binti mengajak 

masyarakat mengadakan peringatan Maulid Nabi 

dan perpisahan secara meriah dengan mengadakan 

berbagai lomba. 

Dalam perjalanan pendidikan MI PSM 

menerima penawaran alih status dari Departemen 

Agama pada tahun 1966 yang bernama 

Fatkhurrahman dari Paju, alumni madrasah PSM 

dari Takeran. Bapak Sumadi dari Tulung Sampung, 

Bapak Sjahwan dari Lengkong. Kemudian pada 

tahun 1966 digantikan oleh Bapak Fatkhurrahman 

dalam perjalanan pendidikan MI PSM akhirnya 

mengalami perubahan. Atas usaha dari ketua PSM 

pusat K.H. Muh. Tarmuji menerima tawaran dari 

Depag pusat dengan perjanjian yang berisi tentang 

Departemen Agama ingin menegerikan semua 

Madrasah mulai dari jenjang MI sampai SMA di 

seluruh Indonesia yang memenuhi syarat, artinya 

memiliki siswa kelas 1 sampai kelas VI dan Depag 

memberikan bantuan fasilitas kepada Guru tetap, 



 

namun inventaris apa saja baik berupa tanah dan 

barang masih hak milik PSM yang dinegerikan. Pada 

tanggal 29 Juli 1967 Departemen Agama 

memberikan SK penegerian. 

MIN Lengkong terletak di Desa Lengkong 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kurang 

lebih 1 Km menuju ke arah barat dari jembatan 

sekayu sampai perempatan belok ke utara kurang 

lebih 1 Km ada makam dari papan nama MIN 

Lengkong masuk ke arah timur kurang lebih 180 

meter. Tepatnya di Jalan Imam Muhyi Nomor 120 

Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo dengan Nomor Telpon (0352) 752638. 

Lingkungan alam sekitar MIN Lengkong 

memberikan suasana belajar yang menguntungkan 

karena sekolah tersebut jauh dari jalan raya, 

sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh 

bisingnya suara kendaraan. 

Dalam perjalanan pendidikan MIN Lengkong 

alih status sejak tahun 2018  yakni, dari MIN 

Lengkong berubah menjadi MIN 2 Ponorogo. 

Lingkungan alam sekitar MIN 2 Ponorogo 



 

memberikan suasana belajar yang menguntungkan 

karena sekolah tersebut jauh dari jalan raya, 

sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh 

bisingnya suara kendaraan. Min Lengkong sekarang 

berganti menjadi MIN 2 PONOROGO sejak 2018 

berdasarkan KMARI (Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia) NOMOR 673 TAHUN 2016. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi Madrasah 

“TERWUJUDNYA MADRASAH YANG 

ISLAMI, BERPRESTASI, KREATIF  DAN 

BERBUDAYA LINGKUNGAN” 

Indikator Visi: 

1) Aktif dan taat menjalankan ajaran Agama 

Islam dengan baik 

2) Berbudaya islami dalam kehidupan sehari-

hari 

3) Berprestasi dalam pembentukan anak yang 

berkepribadian muslim 

4) Berprestasi dalam Ujian Akhir 

5) Berprestasi dalam proses kegiatan belajar 

mengajar 

 



 

b. Misi Madrasah 

1) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

Islami dan menjadi pusat pengembangan 

dasar-dasar Ilmu pengetahuan dan Agama. 

2) Melaksanakan pembinaan siswa dan 

pembelajaran aktif, kreatif dan 

menyenangkan yang mengarah pada 

pengembangan bakat dan minat siswa dalam 

berbagai bidang. 

3) Meningkatkan sarana prasarana madrasah, 

metode dan media pembelajaran untuk 

mencapai  prestasi siswa dengan budaya 

lingkungan hidup. 

4) Mengembangkan pendidik dan tenaga 

kependidikan secara kualitas dan kuantitas. 

5) Meningkatkan pengelolaan administrasi 

madrasah secara efektif dan efisien. 

6) Meningkatkan hubungan kerjasama intern 

dan ekstern madrasah secara harmonis dan 

intensif. 

 

 

 



 

c. Tujuan  

1) Tujuan Pendidikan Dasar 

Tujuan pendidikan dasar adalah 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

2) Tujuan pendidikan madrasah  

Dengan berpedoman terhadap visi 

dan misi yang telah dirumuskan serta kondisi 

di Madrasah, tujuan Madrasah yang ingin 

dicapai pada tahun pelajaran 2018/2019 

adalah sebagai berikut: 

a) Mengamalkan ajaran agama, gemar 

membaca dan hafalan surat-surat al-

Qur’an, shalat wajib berjamaah dan shalat 

dhuha. 

b) Melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan siswa secara  aktif,  kreatif 

dan menyenangkan   dengan pendekatan 

saintifik dan multi metode. 



 

c) Meraih prestasi akademik maupun non 

akademik minimal di tingkat kecamatan. 

d) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai bekal melanjutkan 

ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

e) Mengembangkan kurikulum 2013 dengan 

dilengkapi Silabus tiap mata pelajaran, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem 

Penilaian yang mengacu pada lingkungan 

hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Profil Sekolah/Madrasah 

Nama Madrasah           : MI Negeri 2 

Ponorogo 

Nomor Statistik Madrasah      : 111135020007 

NPSN : 60714330 

Tahun Berdiri : 1953 

Tahun Perubahan/Penegrian : 1967 

Status Madrasah : Negeri 

Akreditasi : A 

Kegiatan Belajar mengajar : Pagi 

Bangunan Madrasah                : Milik Sendiri 

Luas Tanah Seluruhnya : 1985 𝑀2
 

Lokasi Madrasah : DESA  

Jarak ke Kecamatan : 1.5 Km 

Jarak ke Otoda : 5 Km 

Organisasi Penyelenggara : pemerintah 



 

Propisi : Jawa Timur 

Kabupaten : Ponorogo 

Kecamatan : Sukorejo 

Desa : lengkong 

Alamat Madrasah : Jalan Imam Muhyi 

No. 120 

Telepon : (0352) 75238 

Kode Pos  : 63453 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Deskripsi Data  

Data dalam penelitian ini memiliki data nilai 

pretest minat dan hasil belajar awal dari kedua kelas dan 

data nilai postest dari kedua kelas setelah diberi 

perlakuan. Data nilai tersebut sebagai acuan untuk 

menjawab hipotesis pada penelitian ini.  

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek 

dan benda-benda yang lain. Populasi juga bukan saja 

merupakan jumlah orang tetapi juga merupakan 

karakter atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek 

itu. 43 populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas 

IV MIN  2 Ponorogo Tahun ajaran 2018/2019. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan dua 

kelas, satu kelas sebagai kelompok eksperimen yaitu 

kelas IV A yang berjumlah 23 siswa dan kelas IV B 

sebagai kelas kontrol yang berjumlah 23 siswa. Dengan 

pembagian satu kelas sebagai kelas eksperimen(kelas 

IV A) yang akan diberi perlakuan dengan dengan 

menggunakan strategi quiz team dan kelas kontrol(kelas 

                                                             
43Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 38. 



 

IV B) dengan menggunakan menggunakan strategi 

konvensional.  

Pembelajaran tematik yang diajarkan pada 

penelitian  ini  adalah  tema daerah tempat tinggalku 

(tema 8), sub tema keunikan daerah tempat tinggalku 

(sub tema 2) dan pembelajaran ke 1. Dengan 3 kali  

treatment,  untuk  mengetahui minat dan hasil belajar  

kedua  kelompok, setelah diberi  perlakuan yang 

berbeda antara kelompok eksperimen dan kontrol  lalu  

kedua  kelompok tersebut diberikan tes  berupa  

posttest. Sebelum  tes  tersebut  diuji  cobakan  terlebih  

dahulu  ke  kelas  yang  sama.  

C. Uji Instrumen  

1. Uji validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau keahihan 

suatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau 

shahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, 

instrument yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah.44 Dalam penelitian ini instrumen 

yang akan diuji validitas ialah angket dan soal tes 

                                                             
44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 168. 



 

berikut merupakan hasil uji validitas angket dan soal 

dengan menggunakan bantuan ms. Excel.  

a. Uji validitas angket  

Tabel 4.1 Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Minat 

belajar 

Variabel No 

soal 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 

Keterangan 

Minat 

belajar 

1.  0,258601 0,294 Tidak Valid 

2.  0,357252 0,294 Valid 

3.  0,407001 0,294 Valid 

4.  0,481525 0,294 Valid 

5.  0,32287 0,294 Valid 

6.  0,431095 0,294 Valid 

7.  0,540027 0,294 Valid 

8.  0,199562 0,294 Tidak Valid 

9.  0,445026 0,294 Valid 



 

10.  0,532487 0,294 Valid 

11.  0,400224 0,294 Valid 

12.  0,372904 0,294 Valid 

13.  0,492417 0,294 Valid 

14.  0,563131 0,294 Valid 

15.  0,55903 0,294 Valid 

16.  0,432017 0,294 Valid 

17.  0,520492 0,294 Valid 

18.  0,372427 0,294 Valid 

19.  0,291807 0,294 Tidak Valid 

20.  0,282999 0,294 Tidak Valid 

21.  0,46629 0,294 Valid 

22.  0,538229 0,294 Valid 

23.  0,466013 0,294 Valid 

24.  0,324062 0,294 Valid 



 

Dalam uji validitas instrumenm, angket minat  

belajar, peneliti mengambil sampel sebanyak 46 

responden yang tersebar pada kelas IV MIN 2 

Ponorogo. Hasil perhitungan validasi instrumen 

quisoner/angket  dari 24 butir pertanyaan 20 

diantaranya dinyatakan valid karena ‘’r’’ hitung 

lebih besar dari pada ‘’r’’ tabel, dan terdapat 4 butir 

pertanyaan yang tidak valid dikarenakan ‘’r’’ hitung 

lebih kecil dari ‘’r’’ tabel.   Untuk quisoner yang 

tidak valid maka akan dibuang dan tidak akan 

digunakan oleh peneliti. 

b. Uji validitas soal 

  Tabel 4.2 Uji Validitas Item Instrumen 

Penelitian tes Hasil belajar 

Variabel No 

soal 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 

Keteranga

n 

Soal Hasil 

belajar  

1.  0,527370 0,294 Valid 

2.  0,30171 0,294 Valid 

3.  0,35246 0,294 Valid 



 

4.  0,49204 0,294 Valid 

5.  0,44416 0,294 Valid 

6.  0,49424 0,294 Valid 

7.  0,66976 0,294 Valid 

8.  0,30843 0,294 Valid 

9.  0,3283 0,294 Valid 

10.  0,33863 0,294 Valid 

11.  0,2210 0,294 Tidak Valid 

12.  0,39912 0,294 Valid 

13.  0,36978 0,294 Valid 

14.  0,15936 0,294 Tidak Valid 

15.  0,34114 0,294 Valid 

16.  0,33165 0,294 Valid 

17.  0,27104 0,294 Tidak Valid 

18.  0,32665 0,294 Valid 



 

19.  0,47659 0,294 Valid 

20.  0,49415 0,294 Valid 

21.  0,35649 0,294 Valid 

22.  0,32462 0,294 Valid 

23.  0,39209 0,294 Valid 

24.  0,39194 0,294 Valid 

25.  0,46136 0,294 Valid 

 

Dalam uji validitas instrumenm soal tes, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 46 responden 

yang tersebar pada kelas IV MIN 2 Ponorogo. Hasil 

perhitungan validasi instrumen quisoner/angket  dari 

24 butir pertanyaan 20 diantaranya dinyatakan valid 

karena ‘’r’’ hitung lebih besar dari pada ‘’r’’ tabel, 

dan terdapat 4 butir pertanyaan yang tidak valid 

dikarenakan ‘’r’’ hitung lebih kecil dari ‘’r’’ tabel.   

Untuk quisoner yang tidak valid maka akan dibuang 

dan tidak akan digunakan oleh peneliti. 

 



 

2. Uji realibilitas   

Setelah dilakukan uji  validitas dan uji 

realibilitas. Bedasarkan uji validitas yang 

menggunakan bantuan ms Excel diperoleh dari 24 

soal angket variabel minat tedapat  4 soal angket 

yang dinyatakan tidak valid sedangkan untuk 

variabel hasil belajar dari 25 soal terdapat tiga soal 

yang dinyatakan tidak valid. Untuk uji realibilitas 

kedua instrumen variabel minat dan hasil belajar 

dinyatakan reliabel dengan perhitungan sebagai 

berikut 

a. Realibilitas instrumen minat belajar 

rxy= 
𝑁∑𝑋汣−∑𝑋∑𝑌

√{(𝑁Σ𝑋2)−(Σ𝑋2)}{(𝑁Σ𝑌2)−(Σ𝑌2)}
 

= 
46(46763)−(1427)(1460)

√(46×46033)−(14272)(45×48054)−(14602)

 

= 
2151098−2083420

√(2117518−2036329)(2162430−2131600)
 

= 
67678

√81189×30830
 

=
20915

√2503056870
 



 

= 
20915

50030559361
 

= 4,180445 

(dibulatkan menjadi 4,180) 

𝑟
11= 

2𝑟₁⁄₂₁⁄₂

1+𝑟₁⁄₂₁⁄₂

 

= 
 2×4,180

1+4,180
 

= 
8,36

5,18
 

=1,6138996139 

(dibulatkan menjadi 1,6138) 

Jadi, r tabel = 0,291 (untuk n=46, a=5%) dimana 

1,6138 > 0,294, karena nilai 𝔯11> nilai r tabel 

bedasarkan data perhitungan diatas dimana r 

hitung > r tabel maka instrumen variabel minat 

belajar dinyatakan reliabel. 

b. Realibilitas hasil belajar 

. rxy= 
즏∑𝑋𝑌−∑𝑋∑𝑌

√{(𝑁Σ𝑋2)−(Σ𝑋2)}{(𝑁Σ𝑌2)−(Σ𝑌2)}
 



 

= 
46(2351)−(330)(302)

√(46×2678)−(3302)(45×2224)−(3022)

 

= 
108146−99660

√(123188−108900)(100080−91204)
 

= 
8486

√14288×8876
 

=
8486

√126820288
 

= 
8486

11261451416
 

= 7,5354408 

(dibulatkan menjadi 7,5354) 

𝑟
11 = 

2𝑟₁⁄₂₁⁄₂

1+𝑟₁⁄₂₁⁄₂

 

= 
 2×7,5354

1+7,5354
 

= 
15,0708

8,5354
 

= `1,765681749 

(dibulatkan menjadi 1,765) 

Jadi, r tabel = 0,294 (untuk n=46, a=5%) dimana 

1,765 > 0,294, karena nilai 𝔯11> nilai r tabe. 



 

Bedasarkan perhitungan data diatas dimana r hitung 

> r tabel maka instrumen variabel hasil belajar 

dinyatakan reliabel. 

 Setelah melakukan uji validitas dan 

realibilitas peneliti kemudian mulai melakukan 

penelitian. Data minat dan hasil belajar 

pembelajarn tematik dengan  menggunakan  

strategi  Quiz  Team dan non quiz team disajikan  

dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

1. Data pretest dan postest minat belajar kelas 

eksperimen yang menggunakan strategi quiz team  

Tabel 4.3 Data minat belajar kelas eksperimen 

No  Nama responden  pretest  postest  

1 Ahmad Bagas Purwa Ajid 62 77 

2 Ahmad Faza Nuril Amrillah 66 79 

3 Ditha Eka Nur Cahyani 70 78 

4 Febriani Calya Putri Nereswari 68 79 

5 Figo Erwin Ardiansyah 66 75 



 

6 Iqlima Salsabila 70 72 

7 Khofifah Indah Parawansa 70 72 

8 Kiki Rizqi Kurniawan 65 70 

9 Moch. Apri Fery Ardiansyah 59 73 

10 Muhamad Muhibul Huda 58 71 

11 

Muhammad Sakti Munir Al-

Mujahid 55 69 

12 

Muhammad Wafi Maulana 

Akbar 66 72 

13 Nabila Azka Aulia 58 71 

14 Neopresha Trisdiani 65 78 

15 Nadia Putri 62 78 

16 Nur Farhani 64 70 

17 Refaldo Agata Herdiansa 51 71 

18 Reza Abdillah 62 72 

19 Ricky Febryansah 65 71 



 

20 Rilla Mia Arzonia 56 75 

21 Rufaidah 58 73 

22 Sofia Fadhilatul Zahra 64 73 

23 Wonamza Oktanida 66 70 

Bedasarkan data minat pretest dan postest 

kelas eksperimen kemudian digunakan untuk 

mencari mean dan standar deviasi dengan 

menggunakan bantuan ms excel. Data deskripsi 

tersebut dapat dilihat di tabel berikut    

a. Deskripsi data minat belajar kelas 

eksperimen  

1) Mean dan Standar deviasi pretes 

Mx = 
∑𝑓𝑋

𝑛
   

= 
1446

23
 = 62,8 

𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑥²

〱
  

= √
572,72

23
 



 

=√24,9007 = 4,99 

Bedasarkan data diatas menunjukkan 

jumlah responden (N) ada 23 dari 23 

responden minat belajar terkecil adalah 51 

dan minat belajar terbesar adalah 70 . Rata-

rata minat belajar siswa dari 23 responden 

adalah 62,8 dengan standar deviasi 4,99 

2) Mean dan standar deviasi postes 

Mx = 
∑𝑓𝑋

𝑛
   

= 
1693

23
 = 73,6 

𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑥²

〱
  

 = √
241,48

23
 

 =√10,4991 = 3,24 

   

Bedasarkan data diatas menunjukkan 

jumlah responden (N) ada 23 dari 23 responden 

minat belajar terkecil adalah 69 dan minat 



 

belajar terbesar adalah 79 . Rata-rata minat 

belajar siswa dari 23  responden adalah 73,6 

dengan standar deviasi 3,24 

2. Data pretest dan postest minat belajar kelas 

kontrol (non quiz team) 

Tabel 4.4 Data minat belajar kelas kontrol 

No nama responden  pretest postest 

1 
Aldiansah Nor Cahya Setya 

Pratama 62 70 

2 Anawinta Khoirul Umami 62 68 

3 Angga Nail Putra Setiyawan 70 73 

4 Aulia Akhma Nabila 68 60 

5 Dhani Haidar Hilmi 63 66 

6 Erista Dyah Nur Rosyidah 51 66 

7 Filza Atilla Tesyadin Ahmad 66 71 

8 Hendra Kurniawan Saputra 65 67 

9 Linda Amelia Kiki Artanti 59 70 



 

10 M. Aditya Wahyu Nugroho 53 58 

11 M. Wahyu Hidhayattulloh 70 73 

12 
Mohammad Exelle Raditiya 

R. E. S 55 66 

13 Muhammad Alfan Falaachie 58 66 

14 
Muhammad Febri Bagus 

Kusuma 65 78 

15 
Nabila Hafsya Dhiya 

Ramadani 62 69 

16 Nafanga Uli Nuha Maqfiroh 68 78 

17 Nur Amalina 51 64 

18 Reva Amelia Putri 62 63 

19 
Sisia Deapuspa Rahmawati 

Putri 55 68 

20 Tasya Azkiya Althafunnisa 56 60 

21 Vera Darapuspita 51 61 



 

22 Wahyu Anjani 59 67 

23 Ajeng Riyadin 'Izza Kautsar 63 66 

 

Dari data minat pretest dan postest kelas 

kontrol kemudian digunakan untuk mencari mean 

dan standar deviasi dengan menggunakan bantuan 

ms excel. Data deskripsi tersebut dapat dilihat di 

tabel berikut    

a. Deskripsi data minat belajar kelas kontrol 

1) Mean dan standar deviasi pretest 

Mx  =  
∑𝑓𝑋

𝑛
   

  = 
1382

23
 = 60 

 𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑥²

〱
  

  = √
794

23
 

  =√34,5217 = 5,755 

Bedasarkan data diatas menunjukkan 

jumlah responden (N) ada 23 dari 23 responden 



 

minat belajar terkecil adalah 51 dan minat 

belajar terbesar adalah 70 . Rata-rata minat 

belajar siswa dari 23 responden adalah 60 

dengan standar deviasi 5,755 

2) Mean dan standar deviasi postest 

Mx  = 
∑𝑓𝑋

𝑛
   

  = 
11546

23
 = 67,2 

 𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑥²

〱
  

  = √
605,92

23
 

  =√26,3443 = 5,1326 

Bedasarkan data diatas menunjukkan 

jumlah responden (N) ada 23 dari 23 responden 

minat belajar terkecil adalah 60 dan minat 

belajar terbesar adalah 78 . Rata-rata minat 

belajar siswa dari 23 responden adalah 67,2 

dengan standar deviasi 5,1326 

 



 

. 

3. Data nilai pretest dan postest hasil belajar kelas 

eksperimen yang menggunakan strategi quiz team  

Tabel 4.5  Data hasil belajar kelas eksperimen 

No  Nama responden  pretest  postest  

1 Ahmad Bagas Purwa Ajid 59 86 

2 Ahmad Faza Nuril Amrillah 54 81 

3 Ditha Eka Nur Cahyani 59 86 

4 Febriani Calya Putri Nereswari 54 77 

5 Figo Erwin Ardiansyah 72 95 

6 Iqlima Salsabila 72 100 

7 Khofifah Indah Parawansa 54 86 

8 Kiki Rizqi Kurniawan 68 95 

9 Moch. Apri Fery Ardiansyah 63 72 

10 Muhamad Muhibul Huda 59 86 

11 
Muhammad Sakti Munir Al-

45 81 



 

Mujahid 

12 Muhammad Wafi Maulana Akbar 40 59 

13 Nabila Azka Aulia 59 81 

14 Neopresha Trisdiani 54 63 

15 Nadia Putri 63 72 

16 Nur Farhani 50 81 

17 Refaldo Agata Herdiansa 45 77 

18 Reza Abdillah 63 77 

19 Ricky Febryansah 72 95 

20 Rilla Mia Arzonia 59 86 

21 Rufaidah 45 77 

22 Sofia Fadhilatul Zahra 59 81 

23 Wonamza Oktanida 72 100 

 

Dari data hasil pretest dan postest kelas 

eksperimen kemudian digunakan untuk mencari 



 

mean dan standar deviasi dengan menggunakan 

bantuan ms excel. Data deskripsi tersebut dapat 

dilihat di tabel berikut  

a. Deskripsi data hasil belajar kelas eksperimen  

1) Mean dan standar deviasi pretest 

Mx  = 
∑𝑓𝑋

𝑛
   

 = 
1340

23
  = 58,2 

  

𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑥²

〱
  

 = √
1922,52

23
 

  =√83,5878  = 9,1426 

Bedasarkan data diatas menunjukkan 

jumlah responden (N) ada 23 dari 23 

responden hasil belajar terkecil adalah 50 dan 

hasil belajar terbesar adalah 72 . Rata-rata 

hasil belajar siswa dari 23 responden adalah 

58,2 dengan standar deviasi 9,1426 



 

 

2) Mean dan standar deviasi postest 

Mx  = 
∑𝑓𝑋

𝑛
   

 = 
1889

23
  = 82,1 

  

𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑥²

〱
  

 = √
2504,63

23
 

 =√108,897  = 10,4353 

Bedasarkan data diatas menunjukkan 

jumlah responden (N) ada 23 dari 23 

responden hasil belajar terkecil adalah 59 dan 

hasil belajar terbesar adalah 100 . Rata-rata 

hasil belajar siswa dari 23 responden adalah 

82,1 dengan standar deviasi 10,4353 

 

 



 

 

4. Data pretest dan postest hasil belajar kelas 

kontrol non quiz team  

Tabel 4.16 Data hasil belajar kelas kontrol 

No Nama Responden  Pretest Postest 

1 
Aldiansah Nor Cahya Setya 

Pratama 59 77 

2 Anawinta Khoirul Umami 54 72 

3 Angga Nail Putra Setiyawan 72 86 

4 Aulia Akhma Nabila 59 68 

5 Dhani Haidar Hilmi 59 68 

6 Erista Dyah Nur Rosyidah 54 72 

7 Filza Atilla Tesyadin Ahmad 59 77 

8 Hendra Kurniawan Saputra 45 72 

9 Linda Amelia Kiki Artanti 54 63 

10 M. Aditya Wahyu Nugroho 40 68 



 

11 M. Wahyu Hidhayattulloh 45 72 

12 
Mohammad Exelle Raditiya 

R. E. S 72 100 

13 Muhammad Alfan Falaachie 63 72 

14 
Muhammad Febri Bagus 

Kusuma 54 59 

15 
Nabila Hafsya Dhiya 

Ramadani 63 86 

16 Nafanga Uli Nuha Maqfiroh 72 95 

17 Nur Amalina 59 63 

18 Reva Amelia Putri 72 95 

19 
Sisia Deapuspa Rahmawati 

Putri 54 63 

20 Tasya Azkiya Althafunnisa 40 59 

21 Vera Darapuspita 54 63 

22 Wahyu Anjani 50 63 



 

23 Ajeng Riyadin 'Izza Kautsar 63 77 

 

Dari data hasil pretest dan postest kelas 

kontrol kemudian digunakan untuk mencari mean 

dan standar deviasi dengan menggunakan bantuan 

ms excel. Data deskripsi tersebut dapat dilihat di 

tabel berikut. 

a. Deskripsi data hasil belajar kelas kontrol 

1) Mean dan standar deviasi pretest 

Mx  = 
∑𝑓𝑋

𝑛
 

 = 
1311

23
  = 57 

 𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑥²

〱
  

 = √
2002

23
 

 = √87,0435  = 9,329 

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah 

responden (N) ada 23 dari 23 responden hasil 

belajar terkecil adalah 40 dan hasil belajar 

terbesar adalah 72 . Rata-rata hasil belajar 



 

siswa dari 23 responden adalah 57 dengan 

standar deviasi 9,329 

2) Mean dan standar deviasi postest 

Mx  = 
∑𝑓𝑋

𝑛
     

 = 
1690

23
  = 73,4 

 𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑥²

〱
  

 = √
3049,88

23
 

= √132,603  = 11,5153 

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah 

responden (N) ada 23 dari 23 responden hasil 

belajar terkecil adalah 59 dan hasil belajar 

terbesar adalah 100 . Rata-rata hasil belajar 

siswa dari 23 responden adalah 73,4 dengan 

standar deviasi 11,5153 

 

 

 



 

 

D. Analisis Data 

Untuk memperoleh data tentang minat dan hasil 

belajar siswa kelas IV MIN 02 Ponorogo peneliti 

menggunakan angket dan soal yang disebarkan kepada 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk kelas 

IV.  Pada penelitian ini untuk menguji data, peneliti 

menggunakan uji t sebelum melakukan uji t peneliti 

harus melakukan uji prasyarat analsis meliputi uji 

normalitas dan uji homogenitas dibawah ini merupakan 

hasil perhitungan uji normalitas dan homogenitas.  

1. Uji Prayarat Analisis  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini dibantu 

dengan aplikasi SPSS 17. Data dikatakan 

berdistribusi normal apabila residual 

terdistribusi dengan normal yaitu memiliki 

tingkat signifikansi diatas 5% (0,05). Hasil 

pengujian menunjukkan residual berdistribusi 

normal. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil 

perhitungan berikut ini: 

 



 

 

1) Uji normalitas minat belajar kelas eksperimen  

Tabel 4.7 Uji normalitas minat belajar kelas eksperimen 

 

 

Bedasarkan tabel  diatas nilai 

kolmogorov-sminov Z nilai kelas eksperimen 

pretest 0,141 dan nilai signifikansi sebesar 

0,200> 0,05. Sedangkan nilai kolmogorov-

sminov Z nilai kelas eksperimen postest 

0,150 dan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 

0.05. Bedasarkan penjelasan diatas diketahui 

bahwa data minat belajar siswa kelas 

eksperimen dinyataka normal.   

 

 

 

kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

minat 

belajar 

pretest 

eksperimen 

.141 23 .200* .884 23 . 141 

postest 

eskperimen 

.150 23 .200* .927 23 .108 



 

2) Uji normalitas minat belajar kelas kontrol  

 Tabel 4.8 Uji normalitas minat belajar kelas kontrol 

 

kelas  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

minat belajar  pretest kelas 

kontrol 

.089 23 .200* .973 23 .770 

postest 

kelas 

kontrol 

.171 23 .079 .893 23 .018 

Bedasarkan tabel  diatas nilai 

kolmogorov-sminov Z nilai kelas kontrol 

pretest 0,089 dan nilai signifikansi sebesar 

0,200> 0,05. Sedangkan nilai kolmogorov-

sminov Z nilai kelas kontrol postest 0,171 

dan nilai signifikansi sebesar 0,079 > 0.05. 

Bedasarkan penjelasan diatas diketahui 

bahwa data minat belajar siswa kelas kontrol 

dinyataka normal.   

 

 

 

 



 

3) Uji normalitas hasil belajar kelas eksperimen 

Tabel 4.9 Uji normalitas hasil belajar kelas eksperimen 

 

kelas  

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

hasil 

belajar 

pretest kelas 

eskperimen 

.143 23 .200* .925 22 .095 

postest kelas 

eksperimen 

.170 23 .100 .949 22 .301 

 

Bedasarkan tabel  diatas nilai 

kolmogorov-sminov Z nilai kelas eksperimen 

pretest 0,143 dan nilai signifikansi sebesar 

0,200> 0,05. Sedangkan nilai kolmogorov-

sminov Z nilai kelas eksperimen postest 

0,170 dan nilai signifikansi sebesar 0,100 > 

0.05. Bedasarkan penjelasan diatas diketahui 

bahwa data hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dinyataka normal 

 

 

 

 



 

4) Uji normalitas hasil belajar kelas kontrol 

Tabel  4.10 Uji normalitas hasil belajar kelas 

kontrol 

 

kelas  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

hasil 

belajar 

pretest kelas 

kontrol 

.154 23 .168 .947 23 .247 

postest kelas 

kontrol 

.163 23 .113 .937 23 .158 

Bedasarkan tabel  diatas nilai 

kolmogorov-sminov Z nilai kelas kontrol 

pretest 0,154 dan nilai signifikansi sebesar 

0,168 > 0,05. Sedangkan nilai kolmogorov-

sminov Z nilai kelas kontrol postest 0,163 

dan nilai signifikansi sebesar 0,113 > 0.05. 

Bedasarkan penjelasan diatas diketahui 

bahwa data hasil belajar siswa kelas kontrol 

dinyataka normal 

 

 

 

 



 

b. Uji Homogenitas 

Untuk menguji data homogen atau tidak , 

peneliti menggunakan aplikasi SPSS 17 sebagai 

kriteria pengujian , jika sig > ɑ (secara default di 

SPSS adalah 0,05), maka dapat dikatakan 

kelompok data adalah sama atau homogen, hasil 

uji homogenitas bisa dilihat ditabel sebagai 

berikut  

Tabel 4.11 Uji homogenitas minat belajar 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.023 1 46 .162 

Bedasarkan tabel diatas diketahui nilai 

sig sebesar 0.162, karena nilai sig. 0,162 > 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

data mempunyai varian sama atau homogen   

Tabel 4.12 Uji homogenitas hasil belajar 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.246 1 46 .141 

 



 

Bedasarkan tabel diatas diketahui nilai 

sig sebesar 0.141, karena nilai sig. 0,141 > 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

data mempunyai varian sama atau homogen. 

2. Uji Hipotesis Penelitian   

 Pengujian  Hipotesis  dalam  penelitian  ini  

menggunakan  uji-t  dengan  langkah perhitungan 

sebagai berikut :  

a. Merumuskan Hipotesis   

Ho     : μ1 = μ2  Tidak ada pengaruh 

penggunaan strategi quiz team 

terhadap minat belajar siswa.   

Ha     : μ1 ≠  μ2   terdapat pengaruh penggunaan 

strategi quiz team terhadap minat 

belajar siswa 

Ho     : μ1 = μ2  Tidak ada pengaruh 

penggunaan strategi quiz team 

terhadap hasil belajar siswa.   

Ha     : μ1 ≠  μ2   terdapat pengaruh penggunaan 

strategi quiz team terhadap hasil 

belajar siswa 



 

Menentukan Kriteria Pengujian kriteria 

pengujiannya Ho diterima  jika t hitung < t tabel 

dan sebaliknya jika t hitung > dari t tabel maka 

Ho ditolak. Setelah merumuskan hipotesis 

langkah selanjutnya ialah melakukan uji t  

b. Uji statistik penelitian  

Setelah merumuskan hipotesis penelitian 

kemudian peneliti melakukan uji statistik untuk 

memastikan ada atau tidaknya perbedaan yang 

signifikan antara kedua kelas tersebut. Teknik 

analisis yang biasa digunakan untuk menguji  

perbedaan kedua kelompok kelas tersebut ialah 

menggunakan uji t. 

1) Uji t minat belajar  

Sebelum melakukan uji t peneliti 

terlebih dahulu harus mengetahui besarnya 

varians populasi(S2) yang merupakan alat 

untuk estimasi. Varians populasi diperoleh 

dari kedua data sampel, rumus varias yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

𝑆
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

(𝑛1−1)𝑆2+
1 (𝑛1−2)𝑆2

2

(n1+𝑛2−2)

2   



 

= 
(23−1)3,24+(23−1)5,132

(23+23−2)
 

=
71,28+112,9172

44
 

=
184,1972

44
 

= √4,1863 

= 2,046 

Bedasarkan perhitungan diatas diketahui 

bahwa varians(S) minat belajar ialah 

2,046. Data diatas digunakan untuk bahan 

uji t dengan perhitungan sebagai berikut. 

t = 
𝑋1−𝑥2

√
1

𝑛1

𝑠
+

1

?2▤

 

 = 
73,6−67,2

√
1

23

2,46
+

1

23

 

 = 
6,4

2,46√0,43+0,43
 

 = 
6,4

4,60√0,86
 

 = 
6,4

2,46×0,92
 



 

 = 
6,4

2,26
 = 2,831 

 Bedasarkan data diatas, data yang 

berdistribusi normal dan homogen 

kemudian diuji hipotesis dengan 

menggunakan analisis uji t. Bedasarkan 

data yang telah dihitung menunjukkan 

bahwa rata-rata minat belajar siswa 

memiliki nilai t hitung 2,831 sedangkan t 

tabel 1,684, α 0,05 variabel diatas 

menunjukkan t hitung > t tabel, artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima maka terdapat 

pengaruh strategi quiz team terhadap 

minat belajar pada pembelajaran tematik 

siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo.   

2) Uji t hasil belajar 

Sebelum melakukan uji t peneliti 

terlebih dahulu harus mengetahui besarnya 

varians populasi(S2) yang merupakan alat 

untuk estimasi. Varians populasi diperoleh 

dari kedua data sampel, rumus varias yang 

dimaksud adalah sebagai berikut 



 

.𝑆
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

(𝑛1−1)𝑆2+
1 (𝑛1−2)𝑆2

2

(n1+𝑛2−2)

2
 

=
(23−1)10,435+(23−1)11,515

(23+23−2)
 

=
229,5766+253,3366

44
 

=
482,9132

44
 

=√10,9753 

=3,3128 

Bedasarkan perhitungan diatas diketahui 

bahwa varians(S) minat belajar ialah 

3,3128. Data diatas digunakan untuk 

bahan uji t dengan perhitungan sebagai 

berikut. 

t  = = 
𝑋1−𝑥2

√
1

𝑛1

𝑠
+

1

?2▤

 

 = 
82,1−73,4

√
1

23

3,31
+

1

23

 

 = 
8,7

3,31√0,43+043
 



 

 = 
8,7

3,31√0,184
 

 = 
8,7

3,31×0,42
 =

8,7

1,39
 = 6,258 

 Bedasarkan data diatas, data yang 

berdistribusi normal dan homogen 

kemudian diuji hipotesis dengan 

menggunakan analisis uji t. Bedasarkan 

data yang telah dihitung menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

memiliki nilai t hitung 6,258 sedangkan t 

tabel 1,697, α 0,05 variabel diatas 

menunjukkan t hitung > t tabel, artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima maka terdapat 

pengaruh strategi quiz team terhadap hasilt 

belajar pada pembelajaran tematik siswa 

kelas IV MIN 2 Ponorogo.  

3) Uji manova 

 Manova adalah kepanjangan dari 

Multivariate Analysis Of Variance. 

Analisis ini termasuk dalam kategori 

multivariat artinya, ada banyak variabel 

yang terlibat untuk dianalisis di dalamnya. 



 

Manova merupakan salah satu teknik 

statistik yang banyak dipakai dalam 

penelitian, misalnya penelitian 

eksperimental. Peneliti menggunakan 

SPSS untuk membantu menjawab 

rumusan masalah pada penelitian ini. 

Tabel 4.13 Multivariate Testsb 

Effect Value F 

Hypothesis 

df 

Error 

df Sig. 

Inter

cept 

Pillai's Trace 
.997 

6.778E

3a 
2.000 

43.00

0 
.000 

Wilks' Lambda 
.003 

6.778E

3a 
2.000 

43.00

0 
.000 

Hotelling's 

Trace 
315.246 

6.778E

3a 
2.000 

43.00

0 
.000 

Roy's Largest 

Root 
315.246 

6.778E

3a 
2.000 

43.00

0 
.000 

kelas Pillai's Trace 
.397 14.183a 2.000 

43.00

0 
.000 

Wilks' Lambda 
.603 14.183a 2.000 

43.00

0 
.000 

Hotelling's 

Trace 
.660 14.183a 2.000 

43.00

0 
.000 

Roy's Largest 

Root 
.660 14.183a 2.000 

43.00

0 
.000 



 

     Bedasarkan data di atas 

menunjukkan bahwa sig < 0,05 itu 

menujukkan bahwa ha diterima dan ho 

ditolak. Bedasarkan data di atas dapat 

diketahui bahwa ho ditolak dan ha 

diterima jadi terdapat pengaruh 

penggunaan strategi quiz team terhadap 

minat dan hasil belajar siswa.  

E. Interprestasi Dan Pembahasan  

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 

penelitian mengambil dua kelas sebagai populasi yaitu 

IV A dengan 23 siswa sebagai kelas eksperimen dan 

kelas IV B dengan 23 siswa sebagai kelas kontrol. Kelas 

eksperimen menerapkan strategi quiz team dan kelas 

kontrol menggunakan strategi konvensional dan di bantu 

dengan beberapa media pembelajaran. Kedua kelas 

sama-sama menerapkan pembelajarn tematik dengan 

tema,sub tema serta pembelajaran yang sama. Penelitian 

ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel bebas (X) 

adalah strategi pembelajaran quiz team dan variabel 

terikat (Y1) minat belajar dan (Y2) hasil belajar. 



 

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk 

mengetahui adanya pengaruh terhadap minat dan hasil 

belajar pada pembelajaran tematik siswa sebagai 

perlakuan anatara kelas yang diterapkan strategi quiz 

team dan kelas yang diterapkan dengan strategi 

konvensional. Angket dan soal test kelas eksperimen dan 

kelas kontrol telah di validasi terlebih dahulu oleh dosen 

dan pihak guru dari sekolah yang menjadi tempat 

penelitian. Kemudian diuji cobakan dan setelah 

dianalisis dari 24 butir angket  terdapat 20 butir angket 

yang dianggap valid sedangkan untuk soal test dari 25 

butir soal test terdapat 22 soal yang dinyatakan valid.  

 Data dikatakan berdistribusi normal apabila 

residual terdistribusi dengan normal yaitu memiliki 

tingkat signifikansi diatas 5% (0,05). Bedasarkan nilai 

kolmogorov-sminov Z nilai minat belajar kelas 

eksperimen pretest 0,141 dan nilai signifikansi sebesar 

0,200> 0,05. Sedangkan nilai kolmogorov-sminov Z 

nilai kelas eksperimen postest 0,150 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,200 > 0.05. Bedasarkan nilai 

kolmogorov-sminov Z nilai kelas kontrol pretest 0,089 

dan nilai signifikansi sebesar 0,200> 0,05. Sedangkan 

nilai kolmogorov-sminov Z nilai kelas kontrol postest 



 

0,171 dan nilai signifikansi sebesar 0,079 > 0.05. 

bedasarkan pemaparan diatas data diatas berdistribusi 

normal karean nilai sig pada kolmogorov sminov 

menunjukan lebih besar dari 0.05.   

Bedasarkan tabel diatas diketahui nilai sig 

sebesar 0.162, karena nilai sig. 0,162 > 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai 

varian sama atau homogen. Bedasarkan tabel diatas 

diketahui nilai sig sebesar 0.141, karena nilai sig. 0,141 

> 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

data mempunyai varian sama atau homogen   

  Bedasarkan data yang telah dihitung 

menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar siswa 

memiliki nilai t hitung 2,831 sedangkan t tabel 1,684, α 

0,05 variabel diatas menunjukkan t hitung > t tabel, 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima maka terdapat 

pengaruh strategi quiz team terhadap minat belajar pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo 

  Bedasarkan data yang telah dihitung 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

memiliki nilai t hitung 6,258 sedangkan t tabel 1,697, α 

0,05 variabel diatas menunjukkan t hitung > t tabel, 



 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima maka terdapat 

pengaruh strategi quiz team terhadap hasilt belajar pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo.   

Bedasarkan data di atas menunjukkan bahwa sig 

< 0,05 itu menujukkan bahwa ha diterima dan ho 

ditolak. Bedasarkan data di atas dapat diketahui bahwa 

ho ditolak dan ha diterima jadi terdapat pengaruh 

penggunaan strategi quiz team terhadap minat dan hasil 

belajar belajar pada pembelajaran tematik siswa kelas 

IV MIN 2 Ponorogo.  .   

Strategi quiz team memiliki kelebihan yang 

ditemukan dalam penelitian ini yaitu dapat 

meningkatkan keseriusan saat belajar dan menambah 

semangat dan minta belajar siswa. Minat merupakan 

faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar 

siswa. Suatu kegiatan yang dilakukan yang tidak sesuai 

dengan minat siswa akan berdampak pada hasil belajar 

siswa.45  Jadi dengan adanya minat dalam diri siswa 

akan menimbulkan kepuasan batin dalam kegiatan 

pembelajaran. Minat juga merupakan kekuatan motivasi 

                                                             
 45Ahmad Susanto, Teori Belajar 

Pembelajaran(Jakarta:Prenadamedia Group, 2013), 66 



 

yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian 

pada seseorang ataupun kegiatan tertentu. 

Pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen 

dengan menggunakan strategi quiz team, dimana 

peserta didik terlebih dahulu dibentuk menjadi 3 

kelompok kemudian siswa mendengarkan penjelasan 

materi yang dijelaskan oleh guru, setelah siswa 

mendengarkan penjelasan materi yang telah 

disampaikan oleh guru, siswa diberikan beberapa soal 

oleh guru untuk kuis, kelompok pertama memulai kuis 

yang ditunjukkan untuk kelompok kedua  dan tiga. Saat 

kelompok pertama memberika soal kuis kelompok 

kedua dan tiga saling berebut untuk menjawab dan 

begitu seterusnya sampai kelompok terahir. 

 Dalam pelaksanaanya, untuk menerapkan 

strategi quiz team tidaklah mudah, dikarenakan siswa 

sudah terbiasa belajar secara langsung dan harus 

menerima strategi yang sangat baru bagi mereka. 

Sehingga pada saat pertemuan peneliti mengalami 

kesulitan untuk menerapkan strategi tersebut 

dikarenakan keadaan kelas yang kurang kondusif. Pada 

saat peneliti memulai menerapkan strategi quiz team 



 

terlihat siswa sangat antusias saat berkompetisi 

menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 

lain, hal itu menunjukkan bahwa para siswa memiliki 

minat belajar yang baik saat proses pembelajarn,karena 

mereka terlibat aktif untuk berkompetisi dalam 

menjawab pertanyaan. 

Minat belajar tentunya memengaruhi hasil 

belajar siswa karena minat belajar merupakan salah satu 

faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini 

ditujukkan dengan perolehan nilai tes setelah 

diterapkanya strategi quiz team. Jadi ketiga variabel 

saling memiliki pengaruh jika penggunaan strategi quiz 

team dapat membuat siswa memiliki minat dan antusias 

yang sangat baik maka hasil belajarnya akan mengalami 

perubahan.  hingga ahir proses pembelajarn. Dalam 

penelitian ini peneliti memberikan reward kepada 

masing-masing tim dari poin yang mereka peroleh hal 

itu dilakukan untuk membangkitka semangat mereka 

untuk belajar lebih giat 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bedasarkan data yang telah dihitung menunjukkan 

bahwa rata-rata minat belajar siswa memiliki nilai t 

hitung 2,831 sedangkan t tabel 1,684, α 0,05 variabel 

diatas menunjukkan t hitung > t tabel, artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima maka terdapat pengaruh 

strategi quiz team terhadap minat belajar pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV MIN 2 

Ponorogo 

2. Bedasarkan data yang telah dihitung menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa memiliki nilai t 

hitung 6,258 sedangkan t tabel 1,697, α 0,05 variabel 

diatas menunjukkan t hitung > t tabel, artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima maka terdapat pengaruh 

strategi quiz team terhadap hasilt belajar pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV MIN 2 

Ponorogo.   

3. Bedasarkan data di atas menunjukkan bahwa sig < 

0,05 itu menujukkan bahwa ha diterima dan ho 

ditolak. Bedasarkan data di atas dapat diketahui 



 

bahwa ho ditolak dan ha diterima jadi terdapat 

pengaruh penggunaan strategi quiz team terhadap 

minat dan hasil belajar belajar pada pembelajaran 

tematik siswa kelas IV MIN 2 Ponorogo.   

 

B. Saran 

Setelah melaksanakan penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian, didapatkan bahwa strategi 

pembelajarn aktif quiz team berpengaruh pada 

peningkatan minat dan hasil belajar siswa, peneliti 

memberikan beberapa saran dalam meningktakan minat 

dan hasil belajar siswa. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini 

masih banyak kesalahan, kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan 

saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai 

pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

peneliti sebagai pengalaman yang sangat tinggi nialinya 

dan bagi pembaca umumnya sebagai bahan 

perbendaharaan ilmu. 



 

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan penelitian selain yang telah peneliti 

lakukan. Artinya penelitian ini hanya meneliti mengenai 

pengaruh penerapan strategi quiz team terhadapminat 

dan hasil belajar siswa, maka para peneliti berikutnya 

dapat melakukan peneltian yang lebih luas dari 

penelitian ini 
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