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Abstrak—Sebagian besar pembelajaran yang diterapkan oleh guru adalah 

pembelajaran konvensional. Hal ini menyebabkan siswa terbiasa bergantung pada 

guru dalam memahami pelajaran dan beranggapan bahwa guru satu-satunya sumber 

ilmu.  Sehingga siswa kurang mempunyai kesadaran dalam berusaha sendiri untuk 

memahami isi pelajaran dengan membaca sumber materi. Dengan demikian salah satu 

tugas guru adalah menggunakan pengajaran matematika yang mampu melatih siswa 

belajar langsung pada sumbernya dengan kemampuannya sendiri yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dilakukan penelitian tentang implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Quick 

on The Draw dengan tujuan mengetahui hasil belajar siswa, respon siswa dan 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada ujian tengah semester genap 

dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Quick on The Draw. Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan 

penelitian deskriptif dengan sampel siswa kelas VIII D SMPN 6 Banjarmasin. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi, tes dan, angket. Teknik analisis data 

menggunakan perhitungan nilai rata-rata hasil belajar siswa, persentase, standar 

deviasi, uji pendahuluan, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika di kelas VIII D SMPN 6 Banjarmasin tahun 

pelajaran 2012-2013 berada pada kualifikasi amat baik. Siswa memberikan respon 

positif terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Quick on The Draw. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar siswa pada ujian tengah semester genap dengan hasil belajar setelah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw. 

Kata kunci: model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw, hasil belajar, 

respon siswa 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan modal dasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena itu 

manusia dituntut untuk terus berupaya mempelajari,  memahami, dan menguasai berbagai macam disiplin 

ilmu untuk kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan. Dalam sistem pendidikan, peserta didik 

dituntut untuk belajar secara mandiri. Kata mandiri mengandung arti tidak bergantung kepada orang lain, 

bebas, dan dapat melakukan sendiri. Dalam belajar mandiri, peserta didik dapat mempelajari pokok materi 

tertentu dengan membaca buku atau melihat dan mengakses program e–learning tanpa bantuan atau dengan 

bantuan terbatas dari orang lain. Kemandirian dalam belajar menurut Wedemeyer (dalam Rusman, 2012) 

perlu diberikan kepada peserta didik supaya mereka mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan 

mendisiplinkan dirinya [1].  

Sebagian besar pembelajaran yang diterapkan oleh guru adalah pembelajaran konvensional yang 

berpusat pada guru. Pembelajaran konvensional ini membuat siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Siswa terbiasa bergantung dalam memahami pelajaran melalui penjelasan guru sehingga siswa 

kurang mempunyai kesadaran dalam memahami isi pelajaran dengan membaca sumber materi. Siswa 

masih beranggapan bahwa guru satu–satunya sumber ilmu. Oleh karena itu, sifat kemandirian dalam 

belajar hendaknya dimunculkan pada diri setiap siswa. Sehingga siswa akan berusaha sendiri dahulu untuk 

memahami isi pelajaran yang dibaca atau didengarnya melalui media pandang dengar.   

Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti, pembelajaran  di SMPN 6 Banjarmasin lebih 

cenderung bersifat konvensional atau berpusat pada guru. Pembelajaran yang bersifat searah ini membuat 
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siswa selalu bergantung pada guru sehingga siswa cenderung pasif saat mengikuti pelajaran matematika. 

Selain itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang bervariasi sehingga tidak adanya keaktifan siswa 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Siswa tidak membaca buku-buku pelajaran atau 

mengerjakan LKS jika tidak diminta guru. Siswa hanya belajar sesuai dengan yang dijelaskan oleh guru di 

papan tulis dan mencatatnya tanpa berusaha memahami apa yang ada di buku. Peran buku dalam pelajaran 

kurang berfungsi secara maksimal. 

Saat guru memberikan penugasan soal mengenai materi yang belum diajarkan ataupun untuk 

mempelajari materi selanjutnya, siswa tampak sekali tidak mengerjakan tugas yang diberikan dengan 

beralasan bahwa materi tersebut belum diajarkan dan siswa belum mengerti. Padahal siswa tersebut 

mampu jika siswa membaca dan memahami penjelasan dari sumber materi berupa buku-buku paket/LKS 

yang siswa punya atau yang tersedia di perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa di SMPN 6 

Banjarmasin belum memiliki sifat kemandirian dalam belajar. Siswa masih bergantung pada guru dalam 

memahami materi pelajaran.   

Berdasarkan masalah tersebut, usaha yang akan diambil untuk mengatasi masalah pembelajaran 

tersebut adalah dengan mengubah metode pembelajaran yang diberikan yaitu dengan menggunakan salah 

satu cara pengajaran matematika yang mampu melatih siswa belajar secara mandiri dan tidak bergantung 

pada guru tetapi dengan belajar pada sumbernya. Belajar mandiri akan diterapkan secara berkelompok agar 

siswa bisa saling berdiskusi. Model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu model pembelajaran 

kooperatif dengan tipe Quick on The Draw. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw merupakan suatu pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa dalam memahami materi pelajaran dengan kemampuannya sendiri. 

Model ini memuat unsur permainan di dalamnya berupa perlombaan kecepatan antar kelompok  dengan 

menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dalam satu set kartu dengan mencari jawaban langsung dari materi 

sumbernya. Selain dapat membuat siswa tertarik dengan unsur permainan, siswa juga mau tidak mau harus 

membaca dan memahami sumber materi agar dapat menyelesaikan permainan tersebut. Sehingga nantinya 

diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa tidak lagi bergantung pada guru dalam 

belajar, melainkan mempunyai kemauan untuk berusaha dalam memahami sendiri materi yang akan 

diajarkan dengan mencari tahu dan membaca langsung dari sumbernya.  

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw 

yang dilakukan oleh Fitriansyah (2009) telah berhasil meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung model pembelajaran kooperatif tipe Quick on 

the Draw pada pembelajaran matematika di SMPN 6 Banjarmasin [2]. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian mengenai ”Implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Quick on the Draw pada Mata Pelajaran Matematika Di SMPN 6 Banjarmasin Tahun 

Pelajaran 2012–2013 ”. 

Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 1) bagaimana hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw pada pembelajaran matematika; 2) 

bagaimana respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran  kooperatif tipe Quick on The Draw 

pada pembelajaran matematika; dan 3) apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

siswa sebelum dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick 

on The Draw. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan tersebut, tujuan penyusunan makalah ini 

adalah: 1) hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The 

Draw pada pembelajaran matematika; 2) respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Quick on The Draw pada pembelajaran matematika; 3) perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar siswa sebelum dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Quick on The Draw. Manfaat penelitian ini antara lain: 1) meningkatkan keaktifan, 

membantu memahami dalam menyelesaikan soal matematika dan melatih kemandirian belajar siswa; 2) 

sebagai bahan masukan dalam memberikan variasi model pembelajaran seperti model pembelajaran 

kooperatif tipe Quick on the Draw untuk meningkatkan hasil belajar dan melatih kemandirian belajar siswa 

bagi guru; 3) bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas hasil 

belajar siswa; dan 4) bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai model–model pembelajaran 

baru dan memiliki keterampilan untuk menerapkannya di kelas. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode 

dalam meneliti status manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 

2005) [3].  

 

A. Subjek dan Objek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMP Negeri 6 Banjarmasin tahun 

pelajaran 2012-2013 sebanyak 24 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan respon siswa kelas VIII D SMP Negeri 6 

Banjarmasin tahun pelajaran 2012-2013 pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw.  

 

B. Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa 

gambar dan dokumen,  tes berupa soal evaluasi, dan  angket.   

Dokumentasi berupa  data nilai ulangan tengah semester genap yang digunakan sebagai 

pertimbangan dalam membentuk kelompok siswa kelas VIII D SMPN 6 Banjarmasin secara heterogen 

dan juga digunakan sebagai nilai hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Quick on The Draw dalam meneliti perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 

sebelum dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on 

The Draw. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar yang dicapai siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw yang dilakukan di akhir proses pembelajaran yaitu pada 

pertemuan ke-7 yang terdiri dari 5 butir soal uraian.  

Tekhnik angket ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw. Angket yang 

digunakan dirancang dengan skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan format 5 pilihan yaitu; 

Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu - Ragu (R) , Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari angket siswa tersebut dapat diberi skor yaitu; 

Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Ragu-Ragu (RR) dengan 

skor 3, Setuju (S) dengan skor 4,dan Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 (Sugiyono, 2010) [4]. 

C. Tekhnik Analisis Data 

Setelah dilakukan proses pembelajaran kemudian diperoleh data yang kemudian akan dianalisis 

menggunakan  rata-rata (mean), persentase, standar deviasi, uji pendahuluan , dan  uji t. 

Rata-rata (mean) digunakan untuk menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dari data yang 

dikumpulkan berupa nilai evaluasi terhadap pengajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Quick on The Draw pada pokok bahasan kubus dan balok dengan menjumlahkan semua 

data dibagi dengan jumlah datanya  (Purwanto, 2011) [5]. Selain itu, data pada angket juga dapat 

dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden 

(Sugiyono,2010) . 

Persentase digunakan untuk menghitung taraf penguasaan dan respon siswa terhadap pengajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw pada pokok bahasan 

kubus dan balok (Sudijono, 2012) [6]. 

Standar deviasi sampel digunakan pada perhitungan uji normalitas dalam menguji perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw yang dihitung (Purwanto, 2011). 

Sebelum melakukan analisis data berupa nilai evaluasi belajar siswa untuk menguji perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw, perlu dilakukan uji pendahuluan yaitu uji normalitas 

dan prosedur uji dua varians. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan distribusi data. Jika 

data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji t setelah melakukan prosedur uji dua varians. 

Sedangkan jika tidak, maka dapat digunakan uji Mann Whitney (uji U). Pengujian dilakukan untuk 

memeriksa apakah sampel yang diambil mempunyai kesesuaian dengan populasi. Pengujian normalitas 
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itu dapat dilakukan dengan menggunakan uji chi kuadrat, Liliefors, atau Kolmogorov-Smirnov. Uji 

normalitas data dapat dilakukan menggunakan uji liliefors karena uji ini dapat digunakan untuk uji 

normalitas data dengan data yang kecil dan tidak perlu dikelompokkan. Langkah-langkah pengujian dan 

perhitungan (Purwanto, 2011). 

Setelah dilakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji dua varians untuk menentukan uji t 

mana yang akan digunakan dalam menguji perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum 

dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw. 

Dalam uji dua varians, varians sampel (s
2
) digunakan untuk mengambil kesimpulan mengenai varians 

populasi (  ).  

Uji t digunakan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 

sebelum dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on 

The Draw. Dalam menentukan uji t mana yang akan digunakan tergantung pada perhitungan prosedur uji 

dua varians apakah   
    

  atau   
    

  (Harinaldi, 2005) [7]. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 7 pertemuan, yakni terdiri dari pelaksanaan pembelajaran 

yang dilaksanakan sebanyak 6 pertemuan dengan waktu untuk tiap pertemuan 2 jam pelajaran dan 

evaluasi akhir dengan waktu 2 jam pelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw 

menggunakan  lembar materi dan kartu soal. Quick on The Draw adalah suatu pembelajaran yang lebih 

mengedepankan kepada aktivitas dan kerja sama siswa dalam mencari, menjawab, dan melaporkan 

informasi dari berbagai sumber dalam sebuah suasana permainan yang mengarah pada pacuan kelompok 

melalui aktivitas kerja tim dan kecepatannya (Ginnis, 2008) [8]. Sintak pembelajaran kooperatif tipe 

Quick on The Draw (Ginnis, 2008) adalah : (1) Siapkan satu set pertanyaan mengenai topik yang dibahas. 

Buat cukup salinan agar tiap kelompok punya sendiri. Tiap pertanyaan harus di kartu terpisah. tiap set 

pertanyaan sebaiknya di kartu dengan warna berbeda. Letakkan satu set kartu tersebut di meja guru. (2) 

Bagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Beri warna untuk tiap kelompok sehingga mereka dapat 

mengenali set pertanyaan mereka di meja guru. (3) Beri tiap kelompok materi sumber yang terdiri dari 

jawaban untuk semua pertanyaan, satu kopi tiap siswa. Bisa hanya berupa halaman tertentu dari buku teks 

yang biasanya.(4) Pada kata ”mulai”, satu orang dari tiap kelompok ”lari” ke meja guru, mengambil 

pertanyaan pertama menurut warna mereka dan kembali membawanya ke kelompok. (5) Dengan 

menggunakan materi sumber, kelompok tersebut mencari dan menulis jawaban di lembar terpisah. (6) 

Jawaban dibawa ke gurunya oleh orang kedua. Guru memeriksa jawaban. Jika jawaban akurat dan 

lengkap, pertanyaan kedua dari tumpukan warna mereka boleh diambil  dan seterusnya. Jika ada jawaban 

yang tidak akurat atau tidak lengkap guru menyuruh sang pelari kembali ke kelompok dan mencoba lagi. 

(7) Kelompok pertama yang menjawab semua pertanyaan ”menang”. (8) Guru kemudian membahas 

semua pertanyaan dan catatan tertulis dibuat. (9) Guru bersama-sama dengan murid memberikan 

kesimpulan. 

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw pada salah satu 

pertemuan  dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Pada saat masuk kelas, siswa mengucapkan salam dan menanyakan kabar guru. Kemudian guru 

membalas salam siswa dan mempersilahkan siswa duduk.  

2) Sebelum masuk ke materi pelajaran, guru mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan apakah ada 

siswa yang tidak masuk pada hari itu. Ternyata,  Rania Nur Faresa dan M. Setiawan Zulfikar Azhar 

izin tidak dapat mengikuti pelajaran sehingga jumlah siswa kelas VIII D yang seharusnya berjumlah 

24 siswa menjadi 22 siswa saja.  

3) Selanjutnya, guru menuliskan judul materi yaitu kubus dan balok. kemudian, menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan memberikan motivasi. Guru memberikan apersepsi apa saja 

bangun ruang yang telah mereka ketahui. Siswa menyebutkan berbagai macam bangun yaitu kubus, 

balok, tabung, kerucut, bola, prisma dan limas. Dua orang siswa diminta untuk menggambarkan kubus 

dan balok di papan tulis. 

4) Guru kemudian memberikan motivasi dan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw yang akan mereka gunakan selama enam pertemuan 

ke depan . Siswa dibagi menjadi enam kelompok dengan masing – masing kelompok 4 siswa.  Guru 

menuliskan pembagian kelompok tersebut di papan tulis dan mengatur tempat duduk tiap – tiap 

kelompok. Daftar pembagian kelompok siswa dapat dilihat pada lampiran 4. 
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5) Setelah siswa duduk berkelompok, siswa diminta untuk menentukan warna kartu kelompoknya 

masing – masing. Siswa diberikan lembar materi dan dipersilahkan untuk membaca dan memahami 

lembar materi tersebut bersama kelompoknya masing – masing untuk beberapa menit. Kemudian, 

guru memberikan aba – aba mulai, siswa berebutan mengambil kartu pertama dan membawa ke 

kelompoknya.  

 

GAMBAR 1. KARTU SOAL TIAP-TIAP KELOMPOK YANG DILETAKKAN DI MEJA GURU 

6) Siswa berdiskusi dalam menyelesaikan soal pada kartu tersebut.  Siswa terlihat antusias dalam 

menyelesaikan kartu soal tersebut walaupun ada beberapa siswa yang terlihat tidak mengikuti jalannya 

diskusi. Setelah selesai, siswa menyerahkan lembar jawaban dan guru pun mengeceknya. Setelah guru 

menyatakan bahwa jawaban tersebut benar, siswa mengambil kartu selanjutnya dan membawa 

kembali ke kelompoknya. Ada beberapa kelompok yang jawabannya masih kurang tepat seperti dalam 

menyebutkan semua rusuk sejajar pada kubus/balok. Guru menjelaskan letak kesalahan jawaban 

siswa, kemudian siswa tersebut membawa kembali lembar jawabannya ke kelompoknya, 

mendiskusikannya dengan anggota yang lain, dan memperbaiki jawaban tersebut.  

7) Setelah kartu soal habis dan semua kelompok telah berhasil menjawab semua pertanyaan, guru 

melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan membahas semua kartu soal. Beberapa siswa ditunjuk 

untuk mewakili kelompoknya menuliskan hasil jawabannya di papan tulis. Siswa yang lain mulai 

mencatat dan mendengarkan penjelasan guru. Siswa memberikan kesimpulan. Di akhir pelajaran, 

siswa diminta mengerjakan soal evaluasi harian untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Pada 

pertemuan pertama, kelompok yang paling cepat dalam menyelesaikan seluruh soal yaitu kelompok 2. 

 

B. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Quick on The Draw selama 6 kali pertemuan, selanjutnya pada pertemuan ketujuh diadakan evaluasi 

hasil belajar untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa kelas VIII D dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw. Hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw dengan  kualifikasi nilai hasil 

belajar dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 1. PERSENTASE KUALIFIKASI NILAI HASIL BELAJAR 

Nilai Kualifikasi 
Nilai evaluasi akhir 

Frekuensi Persentase (%) 

≥ 95,0 Istimewa 13 54,167 

80,0-94,9 Amat baik 7 29,167 

65,0-79,9 Baik 2 8,333 

55,0-64,9 Cukup 2 8,333 

40,1-54,9 Kurang 0 0,000 

≤ 40,0 Amat kurang 0 0,000 

Jumlah 24 100,000 

Nilai Minimum 60 
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Nilai Maksimum 100 

Rata-rata 88,750 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata siswa kelas VIII D pada pembelajaran 

matematika setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw adalah 88, 750 

dan termasuk dalam kualifikasi amat baik.   

 

C. Deskripsi Respon Siswa 

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh dapat diketahui persentase tingkat persetujuan siswa 

terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw untuk masing-masing pernyataan dari 

yang diharapkan (100%) yaitu (1) Tingkat persetujuan siswa kelas VIII D SMPN 6 Banjarmasin bahwa 

siswa lebih mudah memahami pelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The 

Draw sebesar 85,83%, (2) Tingkat persetujuan siswa kelas VIII D SMPN 6 Banjarmasin bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan 

menyenangkan sebesar 87,5%, (3) Tingkat persetujuan siswa kelas VIII D SMPN 6 Banjarmasin bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw membuat siswa lebih bersemangat dan 

termotivasi dalam belajar sebesar 81,67%, (4) Tingkat persetujuan siswa kelas VIII D SMPN 6 

Banjarmasin bahwa lembar materi yang diberikan memudahkan siswa dalam memahami pokok bahasan 

materi. sebesar 85,83%, (5) Tingkat persetujuan siswa kelas VIII D SMPN 6 Banjarmasin bahwa kartu 

soal pada model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw mampu siswa pahami dan kerjakan 

dengan baik dengan bantuan lembar materi dan diskusi kelompok sebesar 80%, (6) Tingkat persetujuan 

siswa kelas VIII D SMPN 6 Banjarmasin bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw 

membuat siswa menjadi mampu belajar mandiri sebesar 83,33%, (7) Tingkat persetujuan siswa kelas VIII 

D SMPN 6 Banjarmasin bahwa adanya diskusi kelompok memudahkan saya bertanya dan berdiskusi 

dengan teman jika ada yang tidak saya mengerti sebesar 82,5%, (8) Tingkat persetujuan siswa kelas VIII 

D SMPN 6 Banjarmasin bahwa siswa ingin model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw 

diterapkan pada materi yang lain sebesar 88,33%. 

Selanjutnya, untuk mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe 

Quick on The Draw secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel  berikut. 

TABEL 2.  TOTAL SKOR RESPON SISWA TERHADAP SELURUH PERNYATAAN ANGKET 

Pernyataan Skor Jumlah Pernyataan Siswa Jumlah Skor Pernyataan 

SS 5 81 405 

S 4 72 288 

RR 3 39 117 

TS 2 0 0 

STS 1 0 0 

Total Skor Respon Siswa 810 

Berdasarkan tabel 2 maka secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : 

      STS            TS             RR               S        SS 

         0          192           384       576             768           960  

 

 

 

 
GAMBAR 2. SKOR RESPON SISWA TERHADAP SELURUH PERNYATAAN ANGKET SECARA KONTINUM 

Jadi, berdasarkan hasil angket yang diperoleh dari 24 responden diperoleh perhitungan skor 

sebesar 810 dari total untuk seluruh item 960. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa siswa memberikan 

respon positif terhadap penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw pada 

pembelajaran matematika. 

 

D. Deskripsi Perbedaan Hasil Belajar yang Signifikan 

Jika dibandingkan antara nilai hasil belajar siswa sebelumnya yaitu ujian tengah semester 

genap dengan nilai rata-rata setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The 

Draw dapat dilihat pada tabel berikut. 

810 
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TABEL 3.  PERBEDAAN RATA-RATA HASIL BELAJAR SISWA 

Nilai hasil belajar Siswa Rata-Rata 

Sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw 68,33 

setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw 88,750 

Dari kedua nilai hasil belajar tersebut antara hasil belajar siswa sebelum  dibandingkan dengan 

hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw dapat 

diteliti  apakah terdapat perbedaan yang signifikan dengan menggunakan uji SPSS. Sebelum data 

dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas sebagai syarat dalam menganalisis dengan 

menggunakan Independent Sample T Test. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan 

menggunakan SPSS yaitu data normal bila nilai signifikansi (p) > α dan data tidak normal bila nilai 

signifikansi    (p) < α (Nisfiannor, 2009) dengan α = 5% atau 0,05 [9]. Setelah dilakukan uji normalitas 

dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test menggunakan SPSS didapatkan signifikansi (p) yang 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 4. SIGNIFIKANSI HASIL BELAJAR SISWA 

Nilai Hasil Belajar Siswa Signifikansi (p) α 

Sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw 0,589 
0,05 

Setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw 0,055 

 

Dapat disimpulkan bahwa kedua nilai hasil belajar tersebut p > α . Hal ini berarti data 

berdistribusi normal. Langkah selanjutnya yaitu menguji apakah kedua varians (hasil belajar siswa 

sebelum dan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The 

Draw) sama atau tidak sama dengan menggunakan Levene’s Test For Equality of Variances. Setelah 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan program didapatkan signifikansi (p) sebesar 0,139. Dapat 

disimpulkan bahwa p > α maka kedua varians populasi (hasil belajar siswa sebelum dengan  hasil belajar 

siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw) adalah sama. 

Langkah selanjutnya yaitu menganalisis uji t dengan dasar equal varianced assumed. Dari hasil analisis 

uji t diperoleh nilai signifikansi (2 tailed) atau p pada equal varianced assumed sebesar 0,00 sehingga 

p<α. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

siswa sebelum dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Quick on The Draw. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Quick on The Draw pada pokok bahasan kubus dan balok dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

(1) Hasil belajar siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 88,750 dan berada pada kualifikasi amat baik, 

(2) Siswa memberikan respon positif, dan (3) Terdapat perbedaan yang signifikan anatara hasil belajar 

siswa sebelum dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Quick on The Draw. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut : (1) Model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw dapat dijadikan salah satu alternatif 

dalam memberikan variasi model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar 

karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan melatih kemandirian siswa dalam belajar, (2) Model 

pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw dapat membantu siswa membiasakan diri untuk belajar 

pada sumber, tidak hanya pada guru, dan (3) Sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

model pembelajaran kooperatif tipe Quick on The Draw pada mata pelajaran matematika dengan pokok 

bahasan yang berbeda. 
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