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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pelajaran IPA dengan menggunakan metode pembelajaran TGT (Teams Games 
Tournaments) pada siswa kelas V SD Negeri 2 Ngroto Kecamatan Gubug 
Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru sejawat yang membantu pelaksanaan 
penelitian. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 2 
Ngroto yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun prosedur 
penelitian dilakukan melalui dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi.  
Hasil penelitian yaitu: metode TGT dapat meningkatkan motivasi belajar IPA 
pada siswa kelas V SD Negeri 2 Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten 
Grobogan. Dibuktikan dengan hasil observasi data rata-rata motivasi belajar siswa 
meningkat. Dari hasil pembelajaran siklus I peserta didik yang termotivasi 
sebanyak 57,85% sedangkan pada siklus II peserta didik yang termotivasi 
sebanyak 84,30%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode TGT 
dapat meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran IPA pada siswa kelas V SD 
Negeri 2 Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
 
Kata kunci: motivasi belajar IPA, metode TGT 



PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi selama proses pembelajaran 

yaitu kurang terlibatnya peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 

suasana kelas jadi membosankan dan kegiatan belajar menjadi tidak nyaman. 

Dari hasil wawancara dengan peserta didik saat pelajaran IPA, peserta 

didik dinyatakan bahwa kurang aktifnya peserta didik selama kegiatan belajar 

mengajar disebabkan karena mereka merasa takut jika jawaban atau pendapat 

yang dikemukakan salah dan akan ditertawakan teman-temannya serta 

mendapatkan marah dari guru. Perasaan malu dan kurangnya kepercayaan diri 

juga menjadi penyebab kurang aktifnya peserta didik selama kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu, cara mengajar guru yang cenderung hanya menggunakan 

metode ceramah yang sangat kurang melibatkan peserta didik, juga menjadi 

penyebab kurang aktifnya peserta didik, peserta didik hanya mendengarkan dan 

mencatat materi yang diberikan guru. Pembelajaran masih monoton dan searah 

(teacher centered learning). Guru hanya berpedoman pada buku paket dan lembar 

kerja peserta didik (LKS) dalam mengajar. Pembelajaran yang seperti diatas 

sangat kurang menarik bagi peserta didik, peserta didik menjadi tidak termotivasi 

dan tidak bersemangat dalam menerima pelajaran. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan Saptono (2003: 12) bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru 

(teacher centered learning) akan membawa dampak dominasi proses pembelajaran 

ada pada diri guru, hal ini akan mengakibatkan proses pembelajaran berjalan statis 

sehingga peserta didik akan merasa cepat bosan terhadap pola pembelajaran yang 

dikembangkan. 



Dampak dari kesemuanya itu adalah nilai hasil belajar dan ketuntasan 

belajar peserta didik kelas V SD Negeri 2 Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten 

Grobogan masih sangat rendah yaitu nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran 

IPA adalah 60 dengan ketuntasan 30%. Prosentase keaktifan peserta didik hanya 

25% dari 20 peserta didik dalam satu kelas. Saat peserta didik diberi kesempatan 

untuk bertanya dan berpendapat, kebanyakan peserta didik hanya diam saja, 

berpura-pura menulis, menulis, dan selalu menghindari kontak mata dengan guru 

sampai akhirnya guru menunjuk salah seorang dari mereka. Peserta didik yang 

mau bertanya, berpendapat, ataupun menjawab pertanyaan selama kegiatan 

belajar mengajar hanya peserta didik tertentu saja.  

Dengan kondisi tersebut di atas peneliti mencoba mengatasi dengan cara 

menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournaments atau yang disingkat TGT, melalui model pembelajaran ini 

diharapkan peserta didik melakukan pengataman secara langsung terhadap objek 

yang dipelajari sehingga dapat dengan mudah memahami materi IPA. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dalam 

pelajaran IPA dengan penggunaan model pembelajaran TGT dapat pada peserta 

didik kelas V SD Negeri 2 Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai dasar teoritis untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut, sedangkan manfaat praktis bagi peserta 

didik yaitu: 1) memberfican motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran IPA 

agar lebih giat dalam belajar IPA, meningkatkan keaktifan peserta didik pada saat 

kegiatan belajar mengajar baik dalam bertanya, menjawab ,pertanyaan maupun 



dalam mengemukakan pendapat, dan meningkatkan pemahaman peserta didik 

pada materi IPA. 2) Manfaat bagi guru yaitu menemukan metode yang tepat 

dalam mengajar, meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran, 

dan menambah wawasan dan keterampilan dalam pembelajaran IPA. 3)Manfaat 

bagi sekolah yaitu: meningkatkan kualitas output lulusan, mengembangkan 

kurikulum di tingkat sekolah dasar, dan meningkatkan mute pendidikan. 

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya 

perilaku seseorang ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi berkaitan dengan apa 

yang diinginkan manusia, mengapa ia menginginkan hal tersebut, dan bagaimana 

ia mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini motif yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu akar' rnewarnai proses dan pencapaian tujuan. (Mulyasa, 2010: 

195). 

Menurut Mulyasa (2010: 201) terdapat beberapa prinsip yang dapat 

diterapkan untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik, diantaranya 

sebagai betikut: (1) Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang 

dipelajarinya menarik dan berguna bagi dirinya. (2) Tujuan pembelajaran hams 

dirumuskan dengan jelas dan diinformasikan kepada peserta didik. Mereka pun 

dapat dilibatkan dalam perumusan tujuan tersebut. (3) Perlu diupayakan agar 

setiap peserta didik mengetahui hasil belajarnya, dan memberikan umpan balik 

secara proporsional. (4) Pujian dan hadiah lebih balk daripada hukuman, namun 

sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan Jadi, gunakan hadiah dan hukuman 

secara efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran. (5) Manfaatkan sikap, cita-cita, dan 

rasa ingin tahu peserta didik untuk kepentingan belajar dan pencapaian tujuan 



pembelajaran. (6) Usahalcan untuk memerhatikan karakteristik dan perbedaan 

individual peserta didik, seperti kecerdasan, kemampuan, minat, latar belakang, 

dan sikapnya terhadap sekolah. (7) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta 

didik dengan cara memerhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman dan 

nyarnan, menunjukkan bahwa guru memerhatikan mereka, mengelola pengalaman 

belajar sedemikian rupa agar setiap peserta didik pernah memperoleh kepuasan 

dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar untuk keberhasilan 

sehingga mencapai prestasi dan mempunyai raga percaya diri. 

Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai Obyek, menggunakan 

metode Ilrniah sehingga perlu diajarkan di Sekolah Dasar. Setiap guru harus 

paham akan alasan mengapa Sains perlu diajarkan di sekolah dasar. Ada berbagai 

alasan yang menyebabkan satu mata pelajaran itu dimasuk ke dalam kurikulum 

suatu sekolah. Usman Samatowa (2006: 46) mengemukakan empat alasan Sains 

dimasukkan di kurikulum Sekolah Dasar yaitu: (1) Bahwa Sains berfaedah bagi 

suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar. Kesejahteraan 

materil suatu bangsa banyak sekali tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam 

bidang Sains,  sebab Sains merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut 

sebagai tulang punggung pembangunan. Pengetahuan dasar untuk teknologi ialah 

Sains. Orang tidak menjadi insinyur elektronika yang baik, atau dokter yang baik, 

tanpa dasar yang cukup luas mengenai berbagai gejala alam. (2) Bila diajarkan 

Sains menurut cara yang tepat, maka Sains merupakan suatu mata pelajaran yang 

memberikan kesempatan berpikir kritis; misainya Sains diajarkan dengan 

mengikuti metode "menemukan sendiri" Dengan ini anak dihadapkan pada suatu 



masalah; umpamanya dapat dikemukakan suatu masalah demilcian". Dapatkah 

tumbuhan hidup tanpa daun?" Anak diminta untuk mencari dan menyelirliki hal 

Mi. (3) Bila Sains diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri 

oleh anak, maka Sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan 

belaka. (4) Mata pelajaran ini mempunyai: nilai-nilai pendidikan yaitu 

mempunyai potensi yang dapat membentuk keprbadian anak secara keseluruhan. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD diharapkan ada penekanan 

pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang 

diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientificinquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional 

hares dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 



kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada 

tumbuhan hidup tanpa daun?" Anak diminta untuk mencari dan menyelirliki hal 

Mi. (3) Bila Sains diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri 

oleh anak, maka Sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan 

belaka. (4) Mata pelajaran ini mempunyai: nilai-nilai pendidikan yaitu 

mempunyai potensi yang dapat membentuk keprbadian anak secara keseluruhan. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD diharapkan ada penekanan 

pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang 

diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientificinquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional 

hares dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 



kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Ngroto 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Lokasi SD Negeri 2 Ngroto di Desa 

Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Peneliti memilih tempat 

penelitian di SD Negeri 2 Ngroto karena peneliti merupakan guru di SD Negeri 2 

Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilaksanakan selama 3 bulan dimulai pada bulan Maret 2013 hingga bulan Mei 

2013. 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah kelas V SD Negeri 2 Ngroto 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan jumiah peserta didik 20 anak 

yang terdiri I I anak laki-laki dan 9 anak perempuan. 

Perbaikan pembelajaran Matematika dengan penggunaan model 

pembelajaran TGT pada peserta didik kelas V SD Negeri 2 Ngroto Kecamatan 

Gubug Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013. berhasil meningkatkan 

motivasi belajar sesuai dengan tujuan penelitian. 

Peningkatan motivasi belajar peserta didik Kelas V SD Negeri 2 Ngroto 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013 pada mata 

pelajaran IPA khususnya materi Gaya Gesekan dan Gaya Magnet dapat terlihat 

dari hasil wawancara pada kondisi awal, Siklus I dan Siklus II, dan hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode TGT pada 

siklus I dan Siklus II. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tindakan dari tiap siklus. Peserta didik tertarik dengan topik yang 

dipelajari pada pra siklus 40% setelah menggunakan model pembelajaran TGT 

pada pelajaran IPA pada Siklus I menjadi 60% dengan demikian terjadi 

peningkatan yang melebihi kriteria keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada 

Siklus II meningkat menjadi 85% dengan demikian setelah Siklus II terjadi 

peningkatan yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Peserta didik dilibatkan dalam perumusan tujuan pembelajaran sebelum 

menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran IPA yang semula 20%, 

setelah menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran Matematika Siklus 

I menjadi 55%, dengan demikian terjadi peningkatan namun peningkatan tersebut 

belum melebihi kriteria keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada Siklus II 

meningkat menjadi 75% dengan demikian setelah Siklus II terjadi peningkatan 

yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Peserta didik mengetahui basil belajarnya sebelum menggunakan model 

pembelajaran TGT pada pelajaran IPA yang semula 55%, pada Siklus I menjadi 

65%, dengan demikian terjadi peningkatan yang sudah melebihi kriteria 

keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada Siklus II meningkat menjadi 85% 

dengan demikian setelah Siklus I dan Siklus II terjadi peningkatan yang melebihi 

kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Peserta didik yang berprestasi mendapatkan pujian atau hadiah sebelum 

menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran IPA yang semula 45%, 

pada Siklus I menjadi 55%, dengan demikian terjadi peningkatan yang sudah 



melebihi kriteria keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada Siklus II meningkat 

menjadi 90% dengan demikian setelah Siklus I dan Siklus II terjadi peningkatan 

yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Peserta didik memiliki rasa ingin tabu dalam belajar sebelum 

menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran IPA yang semula 20%, 

pada Siklus I menjadi 50%, dengan demikian terjadi peningkatan yang sudah 

melebihi kriteria keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada Siklus II meningkat 

menjadi 75% dengan demikian setelah Siklus I dan Siklus II terjadi peningkatan 

yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Peserta didik memanfaatkan kecerdasan, kemampuan, dan sikap dalam 

belajar sebelum menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran IPA 

yang semula 30%, pada Siklus I menjadi 50%, dengan demikian terjadi 

peningkatan yang sudah melebihi kriteria keberhasilan siklus I yaitu 50% dan 

pada Siklus II meningkat menjadi 85% dengan demikian setelah Siklus I dan 

Sikius II terjadi peningkatan yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Peserta didik diarahkan untuk mempunyai rasa percaya diri, sebelum 

menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran IPA yang semula 45%, 

pada Siklus I menjadi 70%, dengan demikian terjadi peningkatan yang sudah 

melebihi kriteria keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada Sikius II meningkat 

menjadi 90% dengan demikian setelah Siklus I dan Siklus II terjadi peningkatan 

yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Indikator motivasi belajar yang dikembangkan dari prinsip yang dapat 

diterapkan untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik menurut 



Mulyasa, ada 7 yaitu sebagai berikut: 

1. Peserta didik tertarik dengan topik/materi yang diajarkan 

2. Peserta didik diinformasikan tentang tujuan belajar secara jelas 

3. Peserta didik mengetahui basil belajarnya 

4. Pemberian hadiahlpujian bagi peserta didik yang berhasil dan hukuman bagi 

peserta didik yang gagal 

5. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu untuk kepentingan belajar dan 

pencapaian tujuan pembelajaran 

6. Memperhatikan karakterist& dan perbedaan individual peserta didik, 

seperti kecerdasan, kemampuan, minat, latar belakang, dan sikapnya 

terhadap sekolah 

7. Pemberian rasa aman dan nyaman saat belajar 
 

Hasil pengamatan dari ke-7 indikator tersebut semua sudah melebihi luiteria 

keberhasilan pada tiap siklusnya oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan 

motivasi belajar dalam pelajaran IPA pada kelas V SD Negeri 2 Ngroto 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Dengan demikian hipotesis yang berbunyi "Diduga melalui model 

pembelajaran TGT dapat meningkatkan motivasi belajar clalam pelajaran 

IPA pada kelas V SD Negeri 2 Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten 

Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013" diterima. 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Penggunaan model pembelajaran TGT dalam pelajaran IPA dapat meningkatkan 

motivasi belajar pada peserta didik kelas V SD Negeri 2 Ngroto Kecamatan 

Gubug Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran kepada kepala 

sekolah dan guru sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah, agar mensosialisasikan penerapan metode TGT dalam mata 

pelajaran IPA dan memberi masukan pada guru untuk menerapkan strategi 

active learning khususnya metode TG T pada mata pelajaran yang lain. 

2. Guru agar menerapkan metode TGT dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik atau menerapkan metode pembelajaran lain yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
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