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Saat melakukan kegiatan belajar mengajar sebaiknya guru menggunakan 

teknik pembelajaran, salah satunya teknik pembelajaran kuis bacaan (reading 

quiz) dengan menggunakan media brosur. Penggunaan teknik pembelajaran kuis 

bacaan merupakan alternatif untuk tercapainya tujuan pembelajaran, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada saat penggunaan 

teknik pembelajaran kuis bacaan dengan media brosur, untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik menggunakan pembelajaran konvensional dengan tetap 

menggunakan media brosur dan untuk mengetahui penerapan teknik pembelajaran 

kuis bacaan menggunakan media brosur efektif terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas V di MIN 3 Kota Banjarmasin. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

lapangan, menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian ini mengunakan 

metode Eksperimen Kuasi dengan sampel penelitian peserta didik kelas VA MIN 

3 Kota Banjarmasin. Kelas VA dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 

pertama (eksperimen) diberi perlakuan menggunakan teknik pembelajaran kuis 

bacaan dengan media brosur dan kelompok kedua (kontrol) diberi perlakukan 

menggunakan teknik pembelajaran konvensional dengan tetap menggunakan 

media brosur.  Pembelajaran yang diajarkan adalah berkenaan tentang Tema 4 

Sub Tema 1. 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar kelas eksperimen 

menggunakan teknik pembelajaran kuis bacaan (reading quiz) dengan media 

brosur peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 8,00 dengan kualifikasi baik. 

Sedangkan hasil belajar kelas kontrol menggunakan teknik pembelajaran 

konvensional dengan media brosur mendapatkan nilai rata-rata 8,36 dengan 

kualifikasi baik, hasil pengujian dengan uji U diperoleh nilai Sig. 0,649 > 0,05 

yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga terbukti bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar peserta didik kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

 


