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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

 Belajar adalah tindakan dan perilaku siswa yang kompleks, sebagai 

tindakan belajar yang hanya dialami oleh siswa sendiri. Menurut Skinner (dalam 

Sagala, 2011, hlm 14) menyatakan bahwa, “belajar adalah suatu proses adaptasi 

atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar juga 

dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang belajar, maka responnya menjadi 

lebih baik, sebaliknya bila ia tidak belajar, maka responnya menurun”. Skinner 

berpendapat dalam belajar ditemukan hal-hal berikut: 1) kesempatan terjadinya 

peristiwa yang menimbulkan respon belajar, 2) respon dari pelajar, 3) konsekuensi 

yang menggunakan respon sebagai hadiah atau teguran.  

 Selain itu, Gagne berpendapat (dalam Sagala, 2011, hlm 17) bahwa, “belajar 

adalah  perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang setelah belajar 

secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. 

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan saling 

mempengaruhi sehingga perbuatannya berubah dari waktu ke waktu”. Adapun 

menurut Sukmadinata (dalam Suyono, 2017, hlm. 11) menyatakan bahwa, “belajar 

merupakan perubahan dalam kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola 

respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan 

kecakapan”. Daryanto (dalam Setiawan, 2017, hlm. 2) menyatakan bahwa, 

pengertian “belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 Maka dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses terjadinya perubahan dari waktu ke waktu yang diperoleh dari 

pengalaman belajar seseorang dengan respon yang baik. Belajar dikatakan berhasil 

jika seseorang mampu mengulang kembali materi yang telah dipelajarinya.



8 

 

 
 

2. Ciri-ciri Belajar 

 Belajar mempunyai ciri-ciri khusus menurut Baharudin dan Esa (dalam 

Fathurrohman, 2017, hlm. 8) menyimpulkan ada beberapa ciri belajar yaitu sebagai 

berikut: 

a. Belajar “ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku yang berarti bahwa hasil 

dari  belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak terampil menjadi terampil. ” 

b. Perubahan perilaku relatif permanen yaitu perubahan perilaku yang terjadi 

karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. 

c. Perubahan “tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar 

sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

e. Pengalaman atau latihan dapat memberi penguatan berupa semangat atau 

dorongan untuk mengubah tingkah laku”. 

  

3. Prinsip-prinsip Belajar 

 Prinsip belajar yang menegaskan pada kegiatan kegiatan belajar siswa 

adalah antara lain sebagai berikut menurut Sumiati dan Asra (2019, hlm. 43): 

a. Belajar terjadi dengan proses yang dialami. Belajar berhubungan dengan 

kegiatan dan pengalaman yang dapat menimbulkan terjadinya perubahan 

tingkah laku. Siswa dapat belajar dengan baik jika siswa diberikan masalah 

nyata, sehingga dapat menemukan kebutuhannya dengan nyata sesuai minatnya. 

b. Belajar adalah transaksi aktif, untuk belajar berpikir logis, seseorang bukan 

hanya memakai argumentasi logis dan menguasai suatu bahan pembelajaran 

yang disusun secara logis, tetapi perlu juga melakukan aktivitas yang bersifat 

aktif. 

c. “Belajar secara aktif membutuhkan aktivitas yang sangat penting, sehingga dapat 

berupaya mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. 

d. Belajar terjadi melalui proses menanggulangi hambatan masalah, sehingga dapat 

mencapai tujuan. 

e. Dengan mengajukan masalah memungkinkan diaktifkannya motivasi dan upaya, 

sehingga berpengalaman ” dengan kegiatan yang bertujuan 

 

 Adapun menurut Hamalik (dalam Husamah, 2018, hlm.15) menyatakan 

bahwa, William Burton seorang pakar pembelajaran di Amerika Serikat 

menyimpulkan uraian mengenai prinsip-prinsip dari belajar yaitu sebagai berikut: 

a. Proses belajar adalah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui. 

b. Proses “itu melalui bermacam-macam pengalaman dan mata pelajaran yang 
terpusat pada suatu tujuan tertentu. 

c. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan siswa. 

d. Pengalaman belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri 

yang mendorong motivasi. 

e. Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan. 
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f. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman dan hasil yang 

diinginkan sesuai dengan kematangan siswa .” 

g. Proses belajar yang baik apabila siswa mengetahui status dan kemajuan. 

h. Proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan tanpa paksaan dan 

tekanan. 

i. Hasil-hasil belajar “adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. 

j. Hasil belajar diterima oleh siswa apabila memberi kepuasan pada kebutuhannya 

dan berguna serta bermakna baginya. 

k. Hasil belajar dilengkapi dengan serangkaian pengalaman-pengalaman yang 

dapat disamakan dengan pertimbangan yang baik. 

l. Belajar yang telah dicapai bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah tidak  

sederhana dan statis. ” 

 

 “Maka dapat disimpulkan dari beberapa prinsip belajar menurut para ahli di 

atas bahwa, dalam suatu proses belajar mengajar sebuah prinsip-prinsip belajar 

sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan suatu kegiatan belajar 

di kelas.” 

 

B. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah “membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar sebagai penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran 

merupakan komunikasi dua arah dengan mengajar dilakukan oleh pihak guru 

sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh ” siswa. Pembelajaran 

“mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan yang baru. ” Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam 

Lefudin, 2017, hlm. 13) menyatakan bahwa, “pembelajaran adalah kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara 

aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar”.  

 UUSPN No.20 tahun 2003 (dalam Lefudin, 2017, hlm. 13) menyatakan 

pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses yang dibangun 

oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pelajaran. Adapun menurut Hamalik (dalam Lefudin, 2017, hlm. 13) 
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menyatakan bahwa “pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun 

antara unsur manusiawi, material, fasilitas, dan rencana yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai suatu tujuan”. Selain itu menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) (dalam Sumiati dan Asra, 2019, hlm. 14) menjabarkan bahwa, 

“pembelajaran berarti proses cara, perbuatan yang menjadikan seseorang atau 

makhluk hidup belajar”. Titik kesamaan dari beberapa pengertian diatas yaitu, 

pembelajaran sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk membuat siswa 

belajar dan mengubah perilaku untuk mendapatkan keterampilan baru yang berisi 

suatu rancangan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

 Berdasarkan “pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

pembelajaran merupakan suatu proses interaksi komunikasi dua arah antara guru 

dan siswa yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar sebagai penentu 

keberhasilan suatu pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.” 

 

2. Ciri-ciri Pembelajaran 

 Pembelajaran ini ialah bentuk upaya sadar dari guru untuk membuat siswa 

belajar yang menekankan kepada peranan dan partisipasi siswa. Menurut Lefudin 

(2017, hlm. 16) menyatakan bahwa, “pembelajaran sebagai usaha memperoleh 

perubahan perilaku dalam diri seseorang”. Adapun perubahan perilaku sebagai 

hasil dari pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Perubahan yang disadari yaitu, individu yang melakukan proses pembelajaran 

menyadari “bahwa pengetahuannya telah bertambah dan lebih yakin pada dirinya 

sendiri. 

b. Perubahan yang bersifat kontinu yaitu, perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran akan berlangsung secara berkesinambungan dan perubahan yang 

terjadi menyebabkan perubahan perilaku yang lain. 

c. Perubahan yang bersifat fungsional yaitu, perubahan yang telah diperoleh 

sebagai hasil pembelajaran memberikan manfaat bagi individu. 

d. Perubahan yang bersifat positif yaitu, terjadinya pertambahan perubahan dalam 

diri individu. Perubahan yang diperoleh senantiasa bertambah sehingga berbeda 

dengan keadaan sebelumnya.  

e. Perubahan yang bersifat aktif yaitu, perubahan melalui aktivitas individu yang 

terjadi karena kematangan dengan sendirinya berupa tahapan-tahapan 

perkembangannya. 

f. Perubahan yang bertujuan dan” terarah yaitu, perubahan yang terjadi karena ada 

sesuatu yang akan dicapai. Dalam proses pembelajaran, semua aktivitas terarah 

pada pencapaian suatu tujuan tertentu 
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3. Komponen-komponen Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan “suatu proses, maka dalam proses pembelajaran 

ada beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga disebut 

sebagai sistem. Sebagai suatu sistem, proses belajar itu saling berkaitan untuk 

mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Sebagai berikut komponen-komponen” dari 

proses pembelajaran menurut Djamarah & Zain (2013, hlm. 41-42): 

a. Tujuan, adalah suatu harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. Suatu kegiatan pasti memiliki tujuan sama hal nya dengan seorang 

guru yang telah mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang telah dirancang 

dalam rencana pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai.  

b. Bahan “pembelajaran, merupakan substansi yang akan disajikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Tanpa bahan pembelajaran maka proses pembelajaran tidak akan 

berjalan. Karena itu, seorang guru harus memiliki bahan pembelajaran dan 

menguasai bahan ajar yang akan disampaikan kepada ” siswa. 

c. Pendekatan, model, strategi, metode, teknik, adalah komponen-komponen yang 

berfungsi untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran 

dengan diimplementasikan oleh guru dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

d. Media pembelajaran, merupakan alat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk membantu dan memudahkan guru dalam penyampaian 

pesan dalam kegiatan pembelajaran. 

e. Evaluasi, yaitu berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran dan sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam 

pengelolaan pembelajaran. Dengan evaluasi dapat melihat kekurangan dalam 

pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. 

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau langkah-langkah 

skenario pembelajaran yang dilaksanakan dengan berurutan untuk memberikan 

materi pembelajaran dengan tujuan agar pembelajaran tercapai. Seorang guru harus 

memilih atau menetapkan metode yang dianggap paling tepat dan efektif dalam 
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pemberian materi agar proses pembelajaran dapat lebih dimengerti oleh siswa. 

Seluruh perencanaan itu dikaitkan dengan beberapa komponen yaitu meliputi, 

tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber pelajaran 

dan evaluasi. 

 Pembelajaran yang efektif memiliki peranan yang penting dalam pemilihan 

dan penggunaan metode pembelajaran yang harus memperhatikan karakteristik dan 

menyesuaikan kemampuan siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat 

juga efektif pada saat kegiatan belajar mengajar akan lebih menyenangkan serta 

siswa tidak akan merasa bosan dan lebih termotivasi dalam belajar dengan mudah. 

 Selain itu menurut Ginting (dalam Siregar, 2018, hlm. 6) menyatakan 

bahwa, “metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam 

memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber 

daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar”. Adapun 

menurut Ahmadi (dalam Siregar, 2018, hlm. 6) menyatakan bahwa, “metode 

pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara cara mengajar yang 

dipergunakan oleh guru atau instruktur”. Metode pembelajaran menurut Reigeluth 

(dalam Dewi, 2018, hlm. 46) “adalah mempelajari sebuah proses yang diketahui, 

diaplikasikan dan diteorikan dalam membantu pencapaian hasil belajar. Berbagai 

metode digunakan untuk menjamin guru dan siswa mampu dalam mengembangkan 

proses belajar dalam menunjang pencapaian hasil belajar”. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa, pemilihan metode pembelajaran yang 

dipergunakan harus tepat dan sesuai sehingga dapat membangkitkan semangat dan 

minat siswa untuk belajar lebih giat, mempengaruhi perkembangan kegiatan 

kepribadian siswa jauh lebih baik dengan menyesuaikan kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki oleh tiap siswa. 

 

2. Ciri-ciri Metode Pembelajaran 

 Berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh seorang guru dalam 

proses pembelajaran dengan memilih atau menetapkan metode pembelajaran yang 

dianggap tepat dan efektif. Karena penggunaan metode pembelajaran yang  tepat 

akan terlihat pada proses pembelajaran berlangsung. 
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 Adapun uraian dari ciri-ciri metode pembelajaran menurut Fathurrohman 

(2014, hlm. 56) adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat luwes, fleksibel dan memiliki kapasitas yang sesuai dengan karakteristik 

siswa dan materi.  

b. Bersifat fungsional dalam menerapkan teori dengan pelaksanaan yang 

mengantarkan siswa pada kemampuan praktis. 

c. Tidak mengurangi materi, tetapi mengebangkan materi. 

d. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. 

e. Mampu menempatkan posisi yang tepat pada guru secara terhormat dalam setiap 

langkah kegiatan proses pembelajaran. 

 

D. Metode Pembelajaran Quiz Team  

1. Pengertian Metode Pembelajaran Quiz Team 

 Metode quiz team adalah suatu kegiatan tanya jawab antar kelompok. 

Menurut Dalvi (dalam Siregar 2018, hlm. 12) menyatakan bahwa, “metode 

pembelajaran quiz team adalah salah satu bentuk metode belajar aktif berupa 

permainan yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar”. 

Adapun menurut pendapat Sarjuli (dalam Siregar, 2018, hlm. 12) menyatakan 

bahwa, “quiz team merupakan suatu metode pembelajaran dengan teknik yang 

dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab siswa terhadap apa yang mereka 

pelajari dengan cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan”. Selain itu Zaini 

(dalam Amriani, 2018, hlm. 16) mengatakan bahwa, “team quiz merupakan salah 

satu teknik pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat dan pola pikir kritis 

siswa”. Tulsahidah (2018, hlm. 25) mengemukakan bahwa, “metode quiz team 

merupakan kegiatan  pembelajaran  dengan  berkelompok,  masing-masing  

kelompok  bertanggung jawab  atas  kelompoknya,  mereka berdiskusi, membuat 

pertanyaan serta menjawab pertanyaan antar kelompok, berkompetisi dengan cara 

yang menyenangkan”. 

 Pada metode pembelajaran quiz team, semua siswa terlibat aktif untuk 

berpikir dan antusias saat pembelajaran, sehingga materi pelajaran yang sedang 

dipelajari lebih kuat dan daya konsentrasi belajar siswa pun dapat terlatih. Menurut 

Helmiati (2012, hlm. 79) menyatakan bahwa, “metode quiz team atau bermain quiz 

adalah kegiatan tanya jawab antar kelompok. Dalam kegiatan bertanya dan 

menjawab akan terjadi proses belajar yang tidak membosankan. Keterampilan 

bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong berpikir”. Metode ini 
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bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tanggung jawab siswa terhadap materi 

yang dipelajari dengan cara yang menyenangkan juga melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa quiz team adalah suatu metode 

pembelajaran aktif yang berbentuk permainan (kuis) dalam kelompok dimana 

didalamnya terdapat beberapa tim yang dibagi ke dalam 3 kelompok diskusi lalu 

akan berkompetisi dalam proses pembelajaran dengan siswa berperan aktif secara 

langsung dan antusias. Serta pelaksanaan suatu cara penyampaian materi 

pembelajaran berbentuk kuis secara  tim, siswa berkompetisi secara positif dengan 

metode ini diharapkan dapat menarik perhatian siswa dan dapat membangkitkan 

motivasi belajar siswa. 

 

2. Langkah-langkah Metode Pembelajaran Quiz Team 

 Metode pembelajaran quiz team diharapkan dapat menumbuhkan semangat 

belajar antar kelompok sehingga membuat siswa lebih aktif dalam bekerja sama 

pada saat proses pembelajaran dengan baik, untuk melatih keterampilan daya ingat 

atau berpikir kritis siswa yang akan memberikan dorongan sehingga siswa dapat 

belajar aktif dan membuat proses pembelajaran lebih menarik. 

 “Adapun langkah-langkah metode pembelajaran quiz team” menurut 

Kusumawardani (2017, hlm.14-15) yang dapat dikembangkan sebagai berikut: 

a. Guru membuka pembelajaran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada pembelajaran tersebut dan memberikan stimulus kepada 

siswa. 

b. Guru menyampaikan dan menyajikan informasi dari materi yang akan dipelajari 

kepada siswa lewat bahan bacaan. Materi yang diberikan bertujuan memberikan 

stimulus siswa untuk menggali informasi yang lebih mendalam. 

c. Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang terbentuk adalah 

kelompok A, B, C. 

d. Semua anggota kelompok bersama-sama mempelajari materi melalui lembaran 

kerja yang telah disediakan guru. Semua siswa berdiskusi mencatat hal yang 

penting, diarahkan untuk saling membagi tugasnya, menuliskan pertanyaan dan 

jawaban untuk memahami materi yang akan dibahas. 



15 

 

 
 

e. Guru menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan dibahas,  dan menjelaskan 

peraturan pertandingan akademis. Berikut cara langkah-langkah metode quiz 

team.  

1) Guru meminta semua kelompok untuk menyajikan materinya kurang lebih 10 

menit., lalu kelompok lain memperhatikan. 

2) Quiz team dibagi menjadi 3 termin yaitu termin 1 untuk kelompok A, termin 2 

untuk kelompok B dan termin 3 untuk kelompok C. Setiap kelompok diberikan 

kurang lebih 5 menit untuk menyiapkan pertanyaan dan jawabannya. 

3) Guru terlebih dahulu meminta kelompok A untuk menjadi pemandu kuis dan 

memberikan pertanyaan kepada kelompok B. Jika kelompok B belum 

menemukan jawabannya, maka pertanyaan tersebut dapat di lempar kepada 

kelompok C.  

4) Kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok C. Sebaliknya Jika 

kelompok C belum menemukan jawabannya, maka pertanyaan akan dilempar 

kembali ke kelompok B, dan mengulang proses tersebut. 

5) Jika yang diberikan kelompok lain benar ataupun salah, kelompok A tetap 

mengulas jawaban yang benar. 

6) Menunjuk kelompok B untuk memberi pertanyaan dan mengulang proses 

tersebut. 

7) Menunjuk kelompok C untuk memberi pertanyaan dan mengulang proses 

tersebut. 

f. Mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan menjelaskan 

kembali apabila ada siswa yang kurang paham. 

g. Guru akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dan 

menjawab pertanyaan dengan benar dengan diberikan tanda bintang dan 

diberikan pujian, kemudian selanjutnya akan dihitungs untuk mendapatkan 

kelompok yang memiliki skor tertinggi. 

h. Guru menutup pembelajaran 

 Selain itu adapun prosedur atau langkah-langkah dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran quiz team menurut Silberman (dalam Tulsahidah, 2018, hlm. 25) 

adalah sebagai berikut: 

a. “Pilih topik atau pokok bahasan  yang dapat dipresentasikan dalam tiga atau lebih 

bagian. 

b. Kelompokkan siswa sesuai dengan jumlah pembagian topik. 

c. Jelaskan kepada siswa bentuk sesi atau teknis   pembelajaran. Selanjutnya 

dipersilahkan siswa mempelajari  materi  dalam beberapa menit dan mulai 

presentasi, batasi presentasi dalam 10 menit atau kurang. 
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d. Minta tim A untuk mempersiapkan kuis yang berjawaban singkat. Kuis ini tidak 

memakan waktu lebih dari 5 menit untuk persiapan, di lain pihak tim lain 

memanfaatkan waktu untuk meninjau ulang catatan mereka. 

e. Tim A menguji anggota  tim  B.  Jika  tim  B  tidak  bisa  menjawab  maka 

kesempatan diberikan kepada tim C untuk menjawabnya. 

f. Tim A selanjutnya menguji tim C, jika tim C tidak mampu menjawab maka 

pertanyaan diajukan ke tim B. 

g. Ketika kuis untuk tim A selesai, lanjutkan ” dengan bagian kedua dari materi 

pelajaran. Lanjutkan tim B sebagai pemimpin kuis dengan teknis yang sama 

seperti tim A. 

h. Setelah tim B selesai “lanjutkan dengan materi ketiga. Tim C bertindak sebagai 

pemimpin kuis.” 

 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Quiz Team 

 Dalam kegiatan belajar mengajar diharukan menggunakan metode 

pemebelajaran yang beragam, dalam bermacam metode terdapat kelebihan dan 

kekurangan, menurut Dalvi (dalam Siregar, 2018, hlm. 15) mengemukakan bahwa, 

kelebihan quiz team diantaranya dalam hal keaktifan menanya, ada dorongan dalam 

diri siswa untuk lebih berani dalam memberikan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan, keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat menghidupkan suasana 

pembelajaran di kelas. Sedangkan yang menjadi kekurangan dari metode 

pembelajaran quiz team ini yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama karena 

siswa harus mempersiapkan kelompoknya sebelum kompetisi berlangsung juga 

menuntut siswa untuk berpikir kritis. Maka dari pembahasan di atas dapat 

ditemukan beberapa kelebihan dari metode quiz team dengan lebih jelas 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Adanya “kuis akan membuat siswa lebih tertantang dan tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. 

b. Melatih siswa untuk membuat pertanyaan atau kuis secara baik. 

c. Meningkatkan persaingan dalam kompetensi secara ” sportif. 

d. Melatih siswa untuk bekerjasama dalam kelompok dengan kompak dan saling 

membagi tugasnya.  

e. Memacu peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara baik dan benar 

f. Memperjelas  uraian materi  karena  di akhir  pelajaran  guru  memperjelas 

pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu dibahas kembali 
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 Adapun beberapa kelemahan dari pembelajaran quiz team diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun “pertanyaan lumayan sulit untuk siswa. 

b. Siswa tidak tahu apa yang mau ditanyakan kepada gurunya. 

c. Pertanyaan yang dibuat bisa saja bersifat sekedar dibuat-buat saja, yang penting 

ada pertanyaannya dari pada tidak bertanya. 

d. Adanya kelompok yang kurang bekerja ” sportif dalam pertandingan akademis. 

 

 Selain itu menurut Budiman (2014, hlm. 24-25) menyatakan beberapa 

kelebihan dan kelemahan dari metode quiz team yaitu sebagai berikut: 

a. Kelebihan  

1) Dapat “meningkatkan keseriusan 

2) Dapat menghilangkan kebosanan dalam lingkungan belajar 

3) Mengajak siswa untuk terlibat penuh 

4) Meningkatkan proses belajar 

5) Membangun kreatifitas diri 

6) Meraih makna belajar melalui pengalaman 

7) Memfokuskan siswa sebagai subjek belajar 

8) Menambah semangat dan minat ” belajar siswa 

 

b. Kelemahan 

1) Memerlukan kendali yang ketat dalam meningkatkan kelas saat keributan terjadi 

2) Hanya “siswa tertentu yang dianggap pintar dalam kelompok 

3) Waktu yang” diberikan sangat terbatas. 

 

4. Prinsip Penggunaan Metode Pembelajaran Quiz Team 

 Adapun prinsip-prinsip dari penggunaan metode quiz team menurut 

Budiman (2014, hlm.24) mengemukakan yaitu sebagai berikut: 

a. Menumbuhkan semangat motivasi untuk berkompetisi antar kelompok 

b. Membuat siswa aktif bekerja sama dalam proses pembelajaran secara emosional 

dan sosial. 

c. Melatih keterampilan daya ingat dan berpikir kritis siswa. 

d. Memberikan stimulus agar siswa belajar aktif. 

e. Membuat proses pembelajaran yang lebih menarik. 

 

E. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

 Motivasi belajar sangatlah penting bagi siswa, karena sebagai tujuan yang 

akan dicapai unruk menuju kesuksesan. Kompri (2015, hlm. 3) menyatakan bahwa, 

“motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat 
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menimbulkan tingkat antusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik 

bersumber dari dalam individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar 

individu (motivasi ekstrinsik)”. Menurut Purwanto (dalam Tulsahidah, 2018, hlm. 

26) menyatakan bahwa, “motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk 

menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu”. 

Adapun menurut Berelson & Steiner (dalam Harisuddin, 2019, hlm. 5) menyatakan 

bahwa, “suatu motif adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang 

menggiatkan atau yang menggerakan, karenanya disebut penggerakan atau 

motivasi dan yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan”.  

 Selain itu, menurut Uno (dalam Harisuddin, 2019, hlm. 5) menyatakan 

bahwa, “motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Faktor 

ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar kondusif dan 

kegiatan belajar yang menarik”. Motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi 

belajar karena ketika motivasi belajar kurang maka prestasi belajarnya pun kurang 

memuaskan. Menurut Nashar (dalam Setiawan, 2017, hlm. 30) mengemukakan, 

“motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar 

yang didukung oleh hasrat untuk mencapai prestasi belajar sebaik mungkin dan 

kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara maksimal sehingga 

mampu berbuat lebih baik berprestasi dan kreatif”. 

 Maka berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, motivasi 

belajar merupakan suatu dorongan kepada siswa agar semangat, tekun dan rajin 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai prestasi hasil belajar 

sebaik mungkin. 

 

2. Fungsi Motivasi Belajar 

 Motivasi memiliki peran penting untuk menumbuhkan semangat pada 

setiap individu untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan terutama dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ada beberapa fungsi 

motivasi belajar dalam kegiatan pembelajaran menurut Sardiman (dalam Auliani, 

2018, hlm. 34) diantaranya: 
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a. Mendorong “manusia untuk berbuat, sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang 

akan dilakukan 

b. Menentukan arah perbuatan, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan 

yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut ”. 

 Adapun fungsi motivasi dalam belajar menurut Uno (dalam Tulsahidah, 

2018, hlm. 26) antara lain: 

a. Menentukan “hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar 

b. Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai 

c. Menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar 

d. Menentukan ketekunan ” belajar 

  

3. Indikator Motivasi Belajar 

 Motivasi belajar mempunyai indikator-indikator untuk mengukurnya. 

Menurut Djaali & Pudji (dalam Octavia, 2020, hlm. 74) menyatakan bahwa, 

seseorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat dilihat dari indikator-

indikator sebagai berikut: 

a. Menyukai “situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-

hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan dan nasib atau kebetulan 

b. Memilih tujuan yang realistis, tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah 

dicapai atau terlalu besar resikonya 

c. Mencari situasi atau pekerjaan dimana ia memperoleh umpan balik dengan 

segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil pekerjaannya 

d. Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang lain. 

e. Mampu menangguhkan pemuasan keinginan demi masa depan yang lebih baik 

f. Tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungan 

lainnya, ia akan mencarinya apabila ” hal-hal tersebut merupakan lambang 

prestasi atau suatu ukuran keberhasilan.  

 Adapun indikator dari motivasi belajar siswa menurut Prayetno (dalam 

Nurhamadah, 2012, hlm. 10) yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya ketertarikan murid dalam belajar 

b. Adanya perhatian murid dalam mengikuti pembelajaran. 

c. Selalu konsentrasi penuh dalam mengikuti pembelajaran 

d. Adanya keyakinan murid memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas yang 

menjadi syarat keberhasilan 

e. Tidak pernah “bosan dalam mengikuti pembelajaran 

f. Tidak pernah menyerah dalam menghadapi permasalahan. 

 Selain itu menurut Riduwan (dalam Amriani, 2018, hlm. 24) merinci 

beberapa indikator dari motivasi belajar ”: 

a. Tekun dalam belajar 
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b. Ulet dalam “menghadapi kesulitan 

c. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar 

d. Berprestasi dalam belajar 

e. Mandiri dalam belajar ” 

 

F. Kajian Beberapa Penelitian Sebelumnya 

 Beberapa kajian dari penelitian sebelumnya dan karya ilmiah yang terkait 

dengan judul Analisis Penggunaan Metode Pembelajaran Quiz Team Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar. Sejauh pengetahuan peneliti, berikut ini 

beberapa penelitian dan kajian terdahulu tersebut. 

 Penelitian pertama yang dilakukan oleh Neti Auliani tahun 2018, pada 

skripsi dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Quiz Team Terhadap 

Motivasi Belajar Matematika Kelas V MI Kota Bandar Lampung, Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini memiliki persamaan pada ranah kajian yaitu Pembelajaran Aktif Quiz 

Team Terhadap Motivasi Belajar. Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

eksperimen dengan mencari pengaruh perlakuan tertentu dengan desain yang 

digunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hasil dari penelitian ini 

adalah motivasi belajar siswa masih rendah disebabkan oleh berbagai faktor yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada guru mengakibatkan siswa kurang aktif dan 

terlibat dalam proses pembelajaran, dengan dilakukannya penggunaan strategi quiz 

team ini terdapat pengaruh terhadap hasil belajar dan meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

 Penelitian kedua yang dilakukan oleh Anik Sulistyowati tahun 2018, dengan 

judul Penerapan Model Pembelajaran Quiz Team Untuk Meningkatkan Motivasi 

dan Hasil Belajar Materi Pemerintah Kabupaten Dan Kota Pada Siswa Kelas IV SD 

4 Kaliwungu, dalam jurnal Prakarsa Paedagogia Vol. 1 No. 2. Karya ilmiah berbasis 

penelitian ini memiliki kajian yang sama yaitu model pembelajaran quiz team untuk 

meningkatkan motivasi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu metode yang 

dilakukan penelitian tindakan kelas. Hasil dari penelitian ini adalah: “(1) Melalui 

penerapan model pembelajaran Quiz Team dapat meningkatkan motivasi belajar 

PKn materi Pemerintah Kabupaten dan Kota pada siswa kelas IV SD 4 Kaliwungu 

Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini terbukti bahwa motivasi belajar siswa 



21 

 

 
 

pada akhir siklus 2 reratanya mencapai ” 90 %. (2) Dengan penerapan model 

pembelajaran Quiz Team dapat meningkatkan motivasi belajar PKn Pemerintah 

Kabupaten dan Kota pada siswa kelas IV SD 4 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 

2018/2019. Dalam akhir siklus 2 ketuntasan belajar siswa mencapai 86 % dengan 

rata-rata nilai mencapai 88. 

 Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Siti Nurhamadah tahun 2012, dengan 

judul Penerapan Model Pembelajaran Team Quiz Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam Kelas V Sekolah Dasar Negeri 008 Pantai Cermin 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, “skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian ini 

memiliki persamaan pada ranah kajian yaitu ” model pembelajaran quiz team dan 

motivasi belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

metode penelitian yang dilakukan penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian ini 

adalah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa didapatkan persentase klasikal sebesar 79%. 

Artinya, motivasi siswa berada pada kategori baik karena berada pada interval 

penilaian berada antara 71-85%. 

 Penelitian ketempat yang dilakukan oleh oleh Cintya Kusumawardani 

(2017/2018), dengan judul penelitian “Pengaruh Strategi Pembelajaran Team Quiz 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V Min 10 Bandar 

Lampung”. Penelitian ini memiliki objek kajian yang sama yaitu metode 

pembelajaran quiz team. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

objek kajian dari hasil belajar dan metode penelitian yang dilakukan yaitu 

eksperimen. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan rata-rata 

nilai pretest peserta didik pada kelas eksperimen adalah 53.95 dan posttest nya 

75.62 sedangkan untuk kelas kontrol nilai pretest 51.97 dan posttestnya 59.84. Hasil 

hipotesis menunjukan bahwa “Thitung 4.36 > Ttabel 2.00 apabila Fhitung lebih besar 

dibandingkan Ftabel oleh karena itu Hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Team Quiz memberikan pengaruh yang 

signifikan” terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas V MIN 10 Bandar 

Lampung. 
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 Penelitian kelima yang dilakukan oleh oleh Arif Budiman tahun 2014, 

dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Quiz Team Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Mts. Darul Ma’arif Jakarta Selatan, Jurusan 

Pendidikan “Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan objek kajian penelitian ini adalah 

metode Quiz Team. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah objek kajian hasil 

belajar dan metode yang digunakan yaitu eksperimen kuantitatif. Hasil penelitian 

ini adalah menunjukan bahwa metode Quiz Team yang diterapkan di kelas 

eksperimen dapat mempengaruhi hasil belajar siswa secara signifikan pada mata 

pelajaran fiqih. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol yaitu ” 83,05 > 73,88 serta diperoleh 

t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 4,95 > 2,00. Dengan demikian penerapan metode 

Quiz Team ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil peneliti terdahulu tersebut 

banyaknya pengaruh yang signifikan dengan menggunakan metode pembelajaran 

quiz team terhadap peningkatan motivasi belajar siswa juga dapat mendukung 

dalam proses kegiatan penelitian. 

 


