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ABSTRACT 

 

This study aims to describe an increase in motivation to learn mathematics on the 

subject of a circle by applying the methods of cooperative type Teams Games 

Tournament. This type of research in this study is PTK (Class Action research). 

The subject receives the action was students a class VIII E SMP Negeri 1 

Ngemplak Boyolali, which amounts to 36 students. Methods of data collection are 

done through tests, observations, field notes, and documentation. To ensure the 

validity of the data, use triangulation techniques. Data analysis technique used is 

a method which involves the collection of flow data, testing data, and verification 

data. And, in the research obtained an increase in students 'motivation to learn 

mathematics that can be seen from the increasing students' motivation indicators 

include: a) questions courage and express ideas before action 8:33% and 72.22% 

at the end of action, b) exercise enthusiastic about working in front of the class 

before the action and end tindakan58 11.11%, 55%, c) is active in a group 

discussion before action 22.22% and 80.55% at the end of the action. Conclusions 

of this study is the method of the type of cooperative teams tournament games can 

improve students' motivation to learn mathematics. 
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PENDAHULUAN 

 

Prestasi dan motivasi belajar memiliki hubungan kesebandingan dengan 

peningkatan mutu pendidikan, yaitu apabila dikehendaki peningkatan mutu 

pendidikan maka prestasi belajar yang dicapai harus ditingkatkan, dan untuk 

meningkatkan prestasi belajar dibutuhkan motivasi yang lebih besar dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini menempatkan motivasi dan prestasi 

belajar pada posisi yang penting dalam proses belajar, akan tetapi realita di 

lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak memiliki kemauan belajar 

yang tinggi pada mata pelajaran matematika. 

Permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran matematika ketika 

berlangsung proses belajar mengajar banyak siswa yang gelisah, minta izin 

kekamar kecil, tidak memperhatikan penjelasan dari guru, bersikap pasif, serta 

sering melakukan perbuatan yang membuat suasana kelas tidak kondusif.  

Kurangnya motivasi belajar matematika juga ditunjukkan oleh sikap siswa yang 

sebagian besar kurang antusias ketika pelajaran akan berlangsung, rendahnya 

respon umpan balik dari siswa terhadap pertanyaan dan penjelasan dari guru serta 

pemusatan perhatian terhadap pelajaran yang kurang. Sebagian besar siswa pasif, 

mereka tidak berani berbicara tentang apa apa yang sudah dan belum mereka 

ketahui. Sehingga siswa-siswa sudah memahami atau belum  pelajaran yang 

disampaikan sulit diketahui oleh guru. Rendahnya motivasi dan minat siswa 

terhadap mata pelajaran matematika diakibatkan karena pelajaran matematika 

diampu oleh guru yang tidak professional, tidak mau kreatif dalam 



mengembangkan pembelajaran sehingga akibat lebih lanjut adalah rendahnya 

pencapaian prestasi belajar siswa (N. Styaningsih et.al, 2006:35). 

Untuk mengatasi kurangnya motivasi siswa dalam pelajaran matematika 

maka perlu usaha peningkatan motivasi dengan member variasi metode 

pembelajaran yang bersifat kooperatif learning yang menarik atau menyenangkan 

yang melibatkan siswayang dapat meningkatkan aktivitas dan tanggung jawab 

siswa. Pendekatan pembelajaran kooperatif memberikan pengaruh dan hasil 

belajar lebih positif daripada pembelajaran kompetitif (Marwiyanto 2007:109). 

Banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar 

mengajar. Salah satunya adalah metode pembelajaran kooperatif tipe “Teams 

Games Tournament” atau biasa disingkat TGT. Dalam TGT siswa melakukan 

permainan-permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor 

bagi tim mereka masing-masing. Dengan suasana permainan dalam pembelajaran 

maka diharapkan akan menarik dan menumbuhkan motivasi dalam belajar siswa. 

Aktivitas belajar dengan permainan dirancang dalam metode pembelajaran 

kooperatife lerning dengan tipe TGT memungkinkan siswa belajar lebih rileks 

disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan 

keterlibatan belajar. 

Pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament adalah salah satu 

tipe atau metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. TGT mula-mula dikenalkan oleh 

David dan Keith Adwards, merupakan model kooperatif John Hopkins yang 

pertama (Muhamad Nur, 2005:7). Tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor 



sebaya, mengandung unsur permainan yang bisa menggairahkan semangat 

(motivasi) belajar. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament memungkinkan siswa 

dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, 

kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan 

judul “Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Matematika Menggunakan Metode 

Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT)”. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui  apakah metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa 

METODE PENELITIAN 

Jenis dari penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

berarti penelitian yang dilakukan secara langsung atau nyata di lakukan dikelas 

untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Proses penelitian  berbentuk 

siklus (cycles) yang mengacu pada model Elliot’s. Siklus ini berlangsung 

beberapa kali sehingga tercapai tujuan  yang diinginkan pada pembelajaran 

matematika.  Dalam setiap   siklus   terdiri   dari   empat   kegiatan   pokok,   yaitu   

perencanaan   (plan), pelaksanaan  (action),  pengawasan  (observe), dan  refleksi  

(reflect). 

Kegiatan perencanaan awal dimulai dari melakukan pendahuluan. Pada 

kegiatan ini juga mendiskusikan cara melakukan tindakan pembelajaran dan 

bagaimana cara melakukan. Pengamatan selama tindakan penelitian dilakukan 



peneliti. Pengamatan berdasarkan pedoman observasi yang telah disiapkan. 

Kejadian-kejadian penting selama proses dibuat pada catatan pembelajaran. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Observasi atau pengamatan secara langsung dimana teknik pengumpulan data 

ini di lakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis, 

2) Dokumentasi dimana data yang diambil berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) pada kegiatan pembelajaran menggunakan metode 

kooperatif tipe teams games tournament (TGT), buku presensi dimana 

digunakan untuk memperoleh data tentang siswa kelas VIII E dan foto proses 

pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode TGT, 3)Catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat data-data pada saat proses pembelajaran yang 

diperlukan untuk melengkapi data penelitian, 4) Tes, metode ini menggunakan 

lembar kerja siswa dan digunakan untuk mengetahui kemampuan dan 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan pada saat proses belajar 

mengajar. Untuk menjamin validits data peneliti menggunakan triagulasi penyidik 

yang meliputi reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data-data yang 

peneliti peroleh di bandingkan dengan data yang didapat dari guru sehingga data 

yang diambil dapat teruji keabsahannya. Data juga di ambil dari guru matematika 

kelas VIII dan kepala sekolah guna memperoleh data yang lebih valid. Kemudian 

data yang diperoleh disajikan kedalam bentuk grafik dan tabel agar lebih mudah 

dim engerti, dan langkah terakhir penarikan kesimpulan atas tindakan-tindakan 

yang telah dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode 

alur dimana meliputi pengumpulan data, pengujian data, dan verifikasi data 



. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data-data yang diperoleh peneliti dari hasil peningkatan motivasi belajar 

matematika siswa kelas VIII E SMP N 1 Ngeemplak dimulai dari sebelum 

tindakan hingga tindakan putaran ke III penulis sajikan kedalam tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.1 

Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Menggunakan Metode  

Kooperatif tipe TGT 

 

Aspek yang diamati 

 

Sebelum 

putaran 

Putaran  

I 

Putaran   

II 

Putaran 

III 

1. Bertanya dan 

mengungkapkan ide  

 

8,33% 30,55% 47,22% 72,22% 

2. Antusias mengerjakan 

soal di depan kelas 

 

11,11% 25% 

 

 

38,89% 58,55% 

3. Aktif dalam kelompok 

diskusi 

 

22,22% 41,67% 58,33% 80,55% 



 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan metode kooperatif tipe 

teams games tournament dapat meningkatkan motivasi belajar. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari meningkatnya indikator-indikator penelitian seperti yang 

sudah penulis sajikan dalam bentuk tabel diatas. Data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Keberanian siswa dalam bertanya dan mengungkapkan ide dimana diawal 

tindakan hanya 8,33% diakhir tindakan meningkat menjadi 72,22% 

b. Antusiasme siswa dalam mengerjakan soal didepan kelas diawal tindakan 

11,11% di akhir tindakan meningkat menjadi 58,55%. 

c. Siswa yang aktif dalam berdiskusi dalam kelompok yang semula 22,22% di 

akhir tindakan mencapai 80,55% 

Adapun grafik peningkatan motivasi belajar matematika siswa kelas VIII 

E SMP N 1 Ngemplak melalui metode kooperatif tipe teams games tournament 

(TGT) dari sebelum tindakan sampai dengan akhir tindakan putaran III dapat di 

gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



Grafik Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
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kooperatif tipe teams games tournament dapat meningkatkan motivasi belajar matematika 

siswa. Beberapa indikator motivasi diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan 

apabila dibandingkan pada saat kondisi awal dan setelah dilakukan tindakan putaran III. 

Solusi yang disepakati guru dan peneliti menunjukan bahwa penerapan metode 

kooperatif tipe teams games tournament dapat membuat siswa termotivasi. Dalam 

setrategi ini siswadapat belajar dengan rilex karena metode TGT ini berorientasi pada 

permainan akan tetapi siswa juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri maupun kelompok untuk bersaing dengan kelompok lain, sehingga siswa terus 

berusaha untuk bersemangat belajar agar tidak kalah dengan teman-teman lainya. 

Hasil penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, diantaranya: Menurut Muflihah (2004), dalam penelitiannya diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif TGT memberi 

pengaruh yang positif terhadap hasil belajar matematika siswa pada pokok 

bahasan  persamaan linear dengan dua peubah, sehingga akan meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. Mujibuddakwah (2009), dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pendekatan Deep Dialogue dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. Ari 

Kurniawati (2006), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

keaktifan siswa sehingga hasil belajar siswa juga meningkat 

Beberapa penelitian yang diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

setrategi pembelajaran yang tepat maka dapat meningkatkan motivasi belajar 

matematika siswa sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar matematika 



siswa. Pengembangan metode kooperatif tipe teams games tournament dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. 

SIMPULAN 

Proses pembelajaran matematika yang dilakukan peneliti sebagai guru 

adalah dengan menerapkan metode kooperatif tipe teams games tournament 

dimana Prosedur  pembelajaran menggunakan metode teams games tournament 

adalah 1) Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan diajarkan yaitu materi 

lingkaran dan unsur-unsurnya. 2) Membentuk kelompok, tiap kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa secara heterogen. 3) Guru menyampaikan materi pelajaran 4) 

Masing-masing kelompok diberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja siswa 

(LKS) yang telah di sediakan. Fungsi utama kelompok ini adalah memastikan 

bahwa semua anggota kelompok belajar dan lebih khusus lagi untuk menyiapkan 

anggotanya agar dapat mengerjakan soal-soal latihan yang akan dievaluasi melalui 

tournament. 5). Kemudian guru membentuk kelompok baru yang diberi nama 

kelompok: tournament, yang berisi perwakilan dari tiap kelompok yang pertama 

dan dikelompokkan berdasarkan peringkat dari kelompok awal. 6). Dilaksanakan 

tournament sebagai evaluasi. 

Hasil tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborati antara peneliti dan 

guru matematika kelas VIII E SMP Negeri 1 Ngemplak dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode kooperatif tipe teams games tournament dapat meningkatkan 

motivasi belajar matematika siswa. Hal ini di tunjukkan oleh hasil evaluasi 

terhadap perkembangan positif indikator-indikator motivasi setelah dilakukan 

tindakan pembelajaran sebagi berikut : 



a. Berani bertanya dan mengungkapkan ide mengalami peningkatan yaitu 

sebelum adanya penelitian tindakan sebanyak 3 siswa (8,33%), pada putaran I 

sebanyak 11 siswa (30,55%), putaran ke II sebanyak 17 siswa (47,22%), 

putaran III sebanyak 26 siswa  (72,22%).  

b. Antusias mengerjakan soal di depan kelas. Sebelum tindakan siswa yang mau 

mengerjakan soal didepan kelas sebanyak 4 siswa (11,11%), kemudian pada 

putaran I sebanyak 9 siswa (25%), putarana II sebanyak 14 siswa (38,89%), 

putaran III sebanyak 20 siswa (58,55%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

antusias siswa dalam  mengerjakan soal di depan kelas mengalami 

peningkatan. 

c. Aktif dalam diskusi kelompok. Sebelum tindakan siswa yang aktif dalam 

diskusi kelompok sebanyak 8 siswa (22,22%), pada putaran I sebanyak 15 

siswa (41,67%), pada putaran II sebanyak 21 siswa (58,33%), pada putaran 

III sebanyak 29 siswa (80,55%). Sehingga dati data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompok mengalami 

peningkatan. 
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