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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah: (a) Ingin mengetahui 

peningkatan prestasi belajar siswa mata pelajaran kimia setelah diterapkannya 
pembelajaran Quiz team. (b) Ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran 

terhadap motivasi belajar. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action 
research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: 
rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini 

adalah siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Sangatta Selatan Tahun Pelajaran 
2017/2018. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi 

kegiatan belajar mengajar. 
Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (59%), siklus II (79%), 

siklus III (88%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode Quiz Team dapat 
berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 

Sangatta Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 serta metode pembelajaran ini 
dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran Kimia. 
 

Kata Kunci: Kimia, Quiz Team, Belajar Siswa  
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari 

kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa memajukan kebudayaan dan mengangkat 
derajat bangsa di mata dunia internasional.  

Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 
2003, yaitu: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, erakhlaq 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 
Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang disesuaikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Dalam dunia pendidikan banyak sekali ragam strategi pembelajaran yang 
digunakan. Setiap strategi pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Untuk itu setiap guru harus mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat 
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dalam menyampaikan materi yang berbeda agar tujuan pembelajaran tercapai dan 
maksimal.  

Untuk itulah peneliti ingin meneliti sebuah strategi pembelajaran Quiz 

Team dimana kegiatan belajarnya lebih mempertimbangkan siswa, siswa diberikan 
kesempatan yang seluas- luasnya untuk mengembangkan diri, menurut pieget, 

siswa harus secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Sehingga 
dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih tinggi.  

Salah satu buktinya adalah penerapan strategi pembelajaran yang 

bervariasi, diantaranya adalah penerapan Strategi Quiz Team.yang telah diterapkan 
pada mata pelajaran Kimialangsung berhubungan dengan kehidupan nyata sehari-

hari anak, jadi dapat menjadikan siswa lebih kritis terhadap masalah yang ada 
disekitarnya. Dan penggunaan Strategi Quiz Team dapat membantu siswa untuk 
lebih mudah mencapai tujuan belajar, sehingga siswa lebih mudah mendapatkan 

hasil belajar, dan dengan hasil belajar yang baik siswa bisa mencapai prestasi 
belajar yang tinggi.  

Berdasarkan uraian di atas, judul yang diambil oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah “Penerapan Strategi Quiz Team Untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Larutan Mata Pelajaran Kimia Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 

Sangatta Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 “ 

 

Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 
sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa mata pelajaran kimia yang 
diterapkan pada pembelajaran Quiz team ? 

2. Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran Quiz team terhadap motivasi 
belajar ? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa mata pelajaran kimia 
setelah diterapkannya pembelajaran Quiz team .  

2. Ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran Quiz team terhadap motivasi 

belajar 
 

Manfaat Penelitian  

Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat: 
1. Memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

makluk hidup dan lingkunganya. 
2. Meningkatkan prestasi belajar pada pelajaran Kimia  

3. Mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi Kimia. 
 
KAJIAN PUSTAKA 

Strategi Quiz Team 

Dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa strategi berarti akal atau 

ipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. 
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Bila dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi pembelajaran bisa diartikan 
sebagai kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan 
kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, strategi berupa urut-

urutan kegiatan yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam 
lingkungan tertentu, strategi pembelajaran mencakup juga pengaturan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.  
Jika guru ingin sukses dalam kegiatan belajar mengajar, maka harus 

menggunakan strategi yang baik dan disukai oleh anak didik. Disamping harus 

memperhatikan dasar – dasar pemilihan strategi belajar dan criteria pemilihan 
strategi pembelajaran. Karena strategi yang digunakan akan sangat berpengaruh 

pada tujuan pembelajaran yang digariskan, dalam penelitian ini khususnya adalah 
prestasi belajar siswa. 

Dalam menggunakan strategi belajar mengajar harus diperhatikan dasar – 

dasar pemilihan strategi pembelajaran ada 3 macam, yaitu : faktor belajar, faktor 
lingkungan belajar, besar kecilnya kelompok belajar.  

a. Faktor belajar ini mencakup stimulus (rangsangan) atau metode penyampaian 
mata pelajaran. Respon jawaban atau reaksi yang dilakukan oleh siswa terhadap 
stimulus tersebut. Feed back (umpan balik) yang diberikan kepada siswa untuk 

menunjukkan tepat tidaknya respon atas jawaban tersebut.  
b. Faktor lingkungan belajar 

Langkah selanjutnya dalam proses pemilihan strategi belajar mengajar adalah 
faktor lingkungan.  

c. Besar kecilnya kelompok belajar.  

Langkah ketiga dalam pemilihan strategi mengajar adalah besar kecilnya 
kelompok belajar yang dihadapi guru juga perlu diperhatikan.  

Strategi Quiz Team secara harfiah adalah menguji tim yang merupakan 
model pembelajaran aktif yang dikembangkan oleh Mel Silbermen, yang mana 
dalam tipe Quiz Team ini siswa dibagi menjadi tiga tim, setiap siswa dalam tim 

bertanggung jawab untuk menyiapkan kuis jawaban singkat, dan tim yang lain 
menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan, teknik ini meningkatkan 

kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari 
melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan.  
 

Tinjauan Tentang Prestasi Belajar Mata Pelajaran Kimia 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni 

prestasi dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai artiyang berbeda. 
Oleh karena itu sebelum pengertian prestasi belajar di bicarakan ada baiknya 
pembahasan ini di arahkan pada masalah pertama untuk mendapatkan pemahaman 

lebih jauh mengenai makna kata prestasi dan belajar. Hal ini juga untuk 
memudahkan memahami lebih mendalam tentang pengertian prestasi belajar itu 

sendiri. 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok.”Dari 

beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi adalah hasil 
yang diperoleh seseorang dari usaha yang telah dilakukannya dengan segenap 
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kemampuan, keterampilan dan sikap yang dimilikinya. Selanjutnya akan 
dijelaskan tentang definisi dari belajar.  

Sedangkan pengertian belajar menurut Syaiful Bahri Djamarah belajar 

adalah suatu  aktivitas yang  dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah 
kesan dari bahan yang telah dipelajari, hasil dari aktivitas belajar terjadilah 

perubahan dari diri individu. 
Prestasi belajar menurut Syaiful Bahri Djamarah adalah hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu 

sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar.  
Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang meliputi 3 aspek yaitu 

kognitif, afektif, psikomotorik. Menurut Gagne seperti yang dikutip oleh Ratna 
Willis Dahar mengatakan bahwa prestasi belajar dapat berupa keterampilan - 
keterampilan intelektual yang memungkinkan kita berinteraksi dengan lingkungan. 

Hasil belajar lain meliputi informasi verbal, sikap- sikap dan keterampilan 
motorik. 

 
Materi pembelajaran 

Larutan merupakan fase yang setiap hari ada disekitar kita. Suatu sistem 

homogen yang mengandung dua atau lebih zat yang masing-masing komponennya 
tidak bisa dibedakan secara fisik disebut larutan, sedangkan suatu sistem yang 

heterogen disebut campuran. Biasanya istilah larutan dianggap sebagai airan yang 
mengandung zat terlarut, misalnya padatan atau gas dengan kata lain larutan tidak  
hanya terbatas pada cairan saja. Komponen dari larutan terdiri dari dua jenis, 

pelarut dan zat terlarut, yang dapat dipertukarkan tergantung jumlahnya. Pelarut 
merupakan komponen yang utama yang terdapat dalam jumlah yang banyak, 

sedangkan komponen minornya merupakan zat terlarut. 
 
Jenis-Jenis larutan  

Larutan elektrolit 

Berdasarkan kemampuan menghantarkan arus listrik (didasarkan pada daya 

ionisasi), larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit, yang terdiri dari 
elektrolit kuat dan elektrolit lemah serta larutan non elektrolit. Larutan elektrolit 
adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non 

elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik.  
Larutan Elektrolit Kuat 

Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar arus 
listrik, karena zat terlarut yang berada didalam pelarut (biasanya air), seluruhnya 
dapat berubah menjadi ion- ion dengan harga derajat ionisasi adalah satu (α = 1).  

Larutan Elektrolit Lemah 

Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang mampu menghantarkan arus 

listrik dengan daya yang lemah, dengan harga derajat ionisasi lebih dari nol tetapi 
kurang dari satu (0 < α < 1).  
Larutan non-Elektrolit 

Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus 
listrik, hal ini disebabkan karena larutan tidak dapat menghasilkan ion- ion (tidak 

meng-ion).  
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Larutan Elektrolit Kuat 

Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar arus 
listrik, karena zat terlarut yang berada didalam pelarut (biasanya air), eluruhnya 

dapat berubah menjadi ion- ion dengan harga derajat ionisasi adalah satu (α = 1).  
Larutan Elektrolit Lemah 

Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang mampu menghantarkan arus 
listrik dengan daya yang lemah, dengan harga derajat ionisasi lebih dari nol tetapi 
kurang dari satu (0 < α < 1).  

 

Konsentrasi Larutan 

Konsetrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif 
antara zat terlarut dan pelarut.  
a. Konsentrasi : jumlah zat tiap satuan volum (besaran intensif)  

b. Larutan encer : jumlah zat terlarut sangat sedikit 
c. Larutan pekat : jumlah zat terlarut sangat banyak o Cara menyatakan 

konsentrasi: molar, molal, persen, fraksi mol, bagian per sejuta (ppm), dll  
Molaritas (M) 

Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam satu liter larutan. Rumus 

Molaritas adalah :  
 

 
 

Normalitas (N) 

Normalitas merupakan jumlah mol-ekivalen zat terlarut per liter larutan. 
Terdapat hubungan antara Normalitas dengan Molaritas, yaitu : 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Molalitas (m) 

Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Rumus 

Molalitas adalah : 
 
 

 
 

Fraksi Mol (X) 
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Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan 
jumlah total seluruh komponen dalam satu larutan.  
Persen Berat (% w/w) 

Persen berat menyatakan jumlah gram berat zat terlarut dalam 100 gram 
larutan. 

Bagian per juta (part per million, ppm) 

ppm = massa komponen larutan (g) per 1 juta g larutan 
untuk pelarut air : 1 ppm setara dengan 1 mg/liter.  

Stoikiometri Larutan 

Pada stoikiometri larutan, di antara zat-zat yang terlibat reaksi, sebagian 

atau seluruhnya berada dalam bentuk larutan. Soal-soal yang menyangkut bagian 
ini dapat diselesaikan dengan cara hitungan kimia sederhana yang menyangkut 
kuantitas antara suatu komponen dengan komponen lain dalam suatu reaksi.  

Sifat Koligatif Larutan 

Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada 

macamnya zat terlarut tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat 
terlarut (konsentrasi zat terlarut).  
Penurunan Tekanan Uap Jenuh 

Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini 
adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam 

zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya.  
Kenaikan Titik Didih 

Adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan 

lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non elektrolit kenaikan 
titik didih dinyatakan dengan: 

 
 

Penurunan Titik Beku 

Untuk penurunan titik beku persamaannya dinyatakan sebagai: 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 
ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 
dicapai.  

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, 

penanggung jawab penuh penelitian ini adalah guru. Tujuan utama dari penelitian 
tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kelas dimana guru 

secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi.  

Dalam penelitian ini peneliti tidak bekerjasama dengan siapapun, kehadiran 

peneliti sebagai guru di kelas sebagai pengajar tetap dan dilakukan seperti biasa, 
sehingga siswa tidak tahu kalau diteliti. Dengan cara ini diharapkan didapatkan 

data yang objektif mungkin demi kevalidan data yang diperlukan.  
 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas XII SMA Negeri 1 Sangatta 
Selatan tahun pelajaran 2017/2018. Waktu penelitian adalah waktu 
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berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 semester ganjil 2017/2018. Tempat 
penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk 

memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 
Sangatta tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Tim Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif 
oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional 

dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana 
praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2003: 3). 

Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan 
pratek pembelajaran secara berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya 

adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru (Mukhlis, 2003: 5).  
Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 

(dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus 
yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), 

observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus 
berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 
kelas dapat dilihat pada gambar berikut.  

Gambar 1. Alur PTK 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sumber : Arikunto (2009:12) 
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Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 
pengolahan metode pembelajaran aktif model meninjau kesulitan pada materi 

pelajaran, dan tes formatif.  
 

Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 
siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran. 

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 
setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.  Analisis ini 
dihitung dengan menggunakan statistic sederhana yaitu: 
1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yan gdiperoleh siswa, yang 
selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga 

diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 

 




N

X
X  

 Dengan  : X  = Nilai rata-rata 

 Σ X = Jumlah semua nilai siswa 
  Σ N = Jumlah siswa 

2. Untuk ketuntasan belajar 
Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Berdasarkan petunju pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 

(Depdikbud, 1994), yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai 
skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut 

terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. 
Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 
berikut: 

 %100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 1, LKS 1, soal tes formatif 1, dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan 

pada tanggal 27 Agustus 2017 di Kelas XII dengan jumlah siswa 22 siswa. Dalam 
hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 
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pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 
dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Adapun data 
rekapitulasi hasil tes pada siklus I sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

69 

25 
59% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode 

pembelajaran Quiz Team diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 69 

dan ketuntasan belajar mencapai 59% atau ada 25 siswa dari 42 siswa sudah tuntas 
belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal 

siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya 
sebesar 59% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 
85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa 

yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan metode pembelajaran 
Quiz Team. 

 
Siklus II 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, LKS 2, soal tes formatif II, dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 03 September 2017 di kelas XII dengan jumlah siswa 42 siswa. 
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 
mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 
Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar.  
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa selama proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan. Instrument yang digunakan adalah tes formatif II. 
Adapun data rekapitulasi hasil tes pada siklus II sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

73 

33 
79% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 
 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 
69,77 dan ketuntasan belajar mencapai 79% atau ada 33 siswa dari 42 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar 
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secara klasikal telah megalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 
peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa 
setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan 

berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai 
mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan metode 

pembelajaran Quiz Team. 
 
Siklus III 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 3, LKS 3, soal tes formatif 3, dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan 
pada tanggal 20 September 2017 di Kelas X . dengan jumlah siswa 42 siswa. 
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, 
sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus 

III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 
mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 
yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun 

data rekapitulasi hasil tes pada siklus III sebagai berikut : 
 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

76 
20 

88% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 76 

dan dari 42 siswa yang telah tuntas sebanyak 37 siswa dan 2 siswa belum 
mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah 
tercapai sebesar 88% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini 

mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar 
pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran Quiz Team sehingga siswa menjadi lebih terbiasa 
dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami 
materi yang telah diberikan. Pada siklus III ini ketuntasan secara klasikal telah 

tercapai, sehingga penelitian ini hanya sampai pada siklus III.  
Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun 

yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan 
pembelajaran Quiz Team. Dari data-data yang telah diperoleh dapat diraikan yaitu 
Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran 

dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi 
persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar Berdasarkan 

data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar 
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berlangsung Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami 
perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik Hasil belajar siswa pada 
siklus III mencapai ketuntasan. 

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran Quiz Team dengan 
baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses 

belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu 
banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah 
memaksimalkan dan mepertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan pembelajaran Quiz 
Team dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 
 
Pembahasan 

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Quiz Team 
memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 
disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari sklus I, II, dan II) yaitu 
masing-masing 59%, 79%, dan 88%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal telah tercapai.  
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Quiz Team dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini 
berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami 

peningkatan. 
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Kimia pada pokok bahasan sumber daya alam yang paling dominan 
adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, mendengarkan/ memperhatikan 
penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat 

dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif. 
Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langah-langkah pembelajaran Quiz Team dengan baik. Hal ini terlihat dari 
aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati 
siswa dalam mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, menjelaskan/melatih 

menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase 
untuk aktivitas di atas cukup besar.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, 
dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pembelajaran dengan Quiz Team memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (59%), siklus II (79%), siklus III (88%).  
2. Penerapan metode pembelajaran Quiz Team mempunyai pengaruh positif, yaitu 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan hasil 
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wawancara dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa 
siswa tertarik dan berminat dengan metode pembelajaran Quiz Team sehingga 
mereka menjadi termotivasi untuk belajar.  

 
Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 
belajar mengajar Kimia lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 
bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk melaksanakan Metode Quiz Team memerlukan persiapan yang cukup 
matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang 

benar-benar bisa diterapkan dengan Metode Quiz Team dalam proses belajar 
mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal.  

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pembelajaran, walau dalam taraf 
yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di SMA Negeri 1 Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan 
Kabupaten Kutai Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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