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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa dapat memahami dan 

memaknai materi dalam kehidupannya sehari-hari. Kemampuan intelektual siswa 

sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil belajar secara 

maksimal. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar maka 

diperlukan evaluasi, tujuannya untuk mengetahui hasil yang diperoleh siswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung. Jika persentase hasil evaluasi tinggi 

maka pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika persentase hasil 

evaluasi rendah maka pembelajaran dikatakan tidak berhasil. 

       Aktivitas siswa pada saat pembelajaran dinilai dalam evaluasi pembelajaran. 

Aktivitas belajar siswa merupakan suatu rangkaian pembelajaran sehingga 

menimbulkan perilaku belajar pada diri siswa. Jika dalam pembelajaran siswa 

berperan aktif maka akan menunjang keberhasilan siswa. Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) adalah salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah dasar. 

Mata pelajaran IPA adalah program untuk menanamkan dan mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai ilmiah pada siswa serta rasa mencintai 

dan menghargai kebesaran Sang Pencipta. Ketika mempelajarari IPA siswa dapat 

memahami hubungan dengan lingkungan sekitar dengan baik.  

       Salah satu materi IPA yang diajarkan di sekolah adalah kerangka tubuh 

manusia. Materi tersebut terdapat dalam Standar Kompetensi 1. Memahami 

hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya serta 
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pemeliharaannya. Kompetensi Dasar 1.1 Mendeskripsikan hubungan antara 

struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Materi kerangka tubuh 

manusia mencakup bagian-bagian rangka dan fungsi tulang rangka berdasarkan 

bentuknya. 

       SDN Dadaprejo 1 Batu sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berperan 

mendukung dalam keberhasilan pembelajaran kepada siswa. Namun pada 

kenyataannya, usaha yang dilakukan pihak sekolah belum maksimal. Hal itu dapat 

dilihat hasil prestasi belajar mata pelajaran IPA kelas IV-A tahun pembelajaran 

2015/2016 yaitu dengan nilai rata-rata 68. Sesuai dengan hasil wawancara kepada 

guru kelas IV-A SDN Dadaprejo 1 Batu diketahui bahwa pada tahun ajaran 

2015/2016 untuk mata pelajaran IPA dengan materi kerangka tubuh manusia KD 

1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan 

fungsinya, KKM yang ditetapkan adalah 68. Dari 20 siswa, siswa yang belum 

tuntas sebanyak 12 siswa. 

       Pada mata pelajaran IPA guru menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab dan sesekali mereka belajar di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan 

sekolah. Pada tahun pelajaran 2015/2016 di kelas IV-A SDN Dadaprejo 1 Batu 

kegiatan pembelajaran IPA terlihat siswa kurang berminat. Hal ini disebabkan 

karena beberapa faktor yaitu: 1) siswa kurang konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung disebabkan siswa sering bermain sendiri pada saat guru memberikan 

materi, 2) pembelajaran hanya terfokus pada buku karena penggunaan metode 

atau strategi pembelajaran yang kurang bervariasi menyebabkan siswa pasif, 3) 

hasil belajar siswa masih rendah disebabkan motivasi belajar siswa kurang 

antusias.  
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       IPA merupakan ilmu yang berupaya untuk membangkitkan minat manusia 

agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya mengenai alam 

sekitarnya (Samatoa, 2011: 3). Menciptakan suasana belajar yang disukai oleh 

siswa, dan hasil belajar yang maksimal guru perlu melakukan suatu inovasi. Salah 

satunya ialah dengan strategi team quiz. Dalvi (2006:53) menyatakan bahwa tipe 

team quiz dapat menghidupkan suasana dan mengaktifkan siswa untuk bertanya 

ataupun menjawab. 

       Menurut Silberman pembelajaran aktif adalah pembelajaran siswa dalam 

mengemukakan ide-ide yang mereka miliki dengan memecahkan masalah yang 

ada di kelas serta menerapkan apa yang mereka pelajari di kelas bersama gurunya 

(Asmani, 2012: 65). Team quiz merupakan model pembelajaran aktif yang 

dikembangkan oleh Mel Silberman yang mana dalam team quiz ini dibagi menjadi 

tiga tim. Setiap siswa dalam tim bertanggung jawab untuk menyiapkan kuis 

jawaban singkat.  

       Strategi team quiz ini diawali dengan menerangkan materi pelajaran secara 

klasikal, lalu siswa dibagi kedalam kelompok besar. Semua anggota kelompok 

bersama-sama mempelajari materi tersebut melalui lembaran kerja. Mereka 

mendiskusikan materi tersebut, saling memberi arahan, saling memberikan 

pertanyaan dan jawaban untuk memahami materi tersebut. Setelah selesai materi 

maka diadakan suatu pertandingan akademis. Dengan adanya pertandingan 

akademis ini maka terciptalah kompetisi antar kelompok, para siswa akan 

senantiasa berusaha belajar dengan motivasi yang tinggi agar dapat memperoleh 

nilai yang tinggi dalam pertandingan. 
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       Penelitian terdahulu tentang model pembelajaran team quiz, hampir sama 

dengan penelitian yang dilakukan Rida Catur Ningtyas pada tahun 2013 dengan 

judul Penerapan Model Pembelajaran Team Quiz Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 2 Bangun Kecamatan Munjungan 

Kabupaten Trenggalek. Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama 2 siklus, dapat 

diinterpretasikan bahwa kegiatan yang dilakukan peneliti berhasil, hasil belajar 

siswa meningkat dari 46 % meningkat menjadi 88 %. 

       Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan hasil belajar IPA materi kerangka 

tubuh manusia melalui strategi team quiz pada siswa kelas IV SDN Dadaprejo 1 

Batu” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah strategi team quiz dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 

kerangka tubuh manusia pada siswa kelas IV-A SDN Dadaprejo 1 Batu? 

1.2.2 Bagaimana penerapan strategi team quiz dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA materi kerangka tubuh manusia pada siswa kelas IV-A SDN Dadaprejo 

1 Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mendeskripsikan penggunaan strategi team quiz terhadap hasil belajar IPA 

materi kerangka tubuh manusia pada siswa kelas IV-A SDN Dadaprejo 1 

Batu. 
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1.3.2 Mendeskripsikan penerapan strategi team quiz terhadap hasil belajar IPA 

materi kerangka tubuh manusia pada siswa kelas IV-A SDN Dadaprejo 1 

Batu. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

       Terdapat beberapa manfaat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1.4.1 Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui langkah-langkah pembelajaran team quiz dan dapat 

membuat siswa terlibat aktif, sehingga dapat digunakan dengan 

pembelajaran yang lain. 

1.4.2 Bagi Siswa 

Memungkinkan siswa terlibat secara aktif mengembangkan daya nalar serta 

mampu berfikir yang lebih kreatif sehingga memotivasi siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dengan 

pengguanaan stategi team quiz dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

dijadikan bekal untuk menjadi guru yang professional dan berkualitas. 

 

1.5 Definisi Istilah 

       Penelitian tindakan kelas ini membatasi istilah tentang konsep yang terkait 

dengan pengamatan. Batasan istilah adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Hasil Belajar 
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Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

(Suprihatiningrum, 2013: 48). 

1.5.2 Ilmu Pengetahuan Alam 

IPA merupakan ilmu yang berupaya untuk membangkitkan minat manusia 

agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya mengenai alam 

sekitarnya (Samatoa, 2011: 3). 

1.5.3 Materi Kerangka Tubuh Manusia 

Materi Kerangka Tubuh Manusia tercantum dalam mata pelajaran IPA kelas 

IV semester 1. Standar kommpetensinya adalah 1. Memahami hubungan 

antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya serta 

pemeliharaannya. Kompetensi dasarnya adalah 1.1 Mendeskripsikan 

struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya.  

1.5.4 Strategi Team Quiz 

Team Quiz yaitu strategi pembelajaran aktif yang dikembangkan oleh Mal 

Silberman yang mana dalam pembelajaran ini siswa dibagi menjadi 3 tim. 

Teknik ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang 

mereka pelajari dengan cara yang menyenangkan dan tidak membuat 

mereka takut (Zaini, 2009). 


