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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik 
pada pembelajaran Matematika melalui metode TGT (Teams Games Tournaments). 
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 VB SD Negeri 2 Brabo yang berjumlah 25 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 Matematika pada siswa 
kelas V B SD Negeri 2 Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. 
Dibuktikan dengan hasil observasi data rata-rata motivasi belajar siswa meningkat. 
Dari hasil pembelajaran siklus I peserta didik yang termotivasi sebanyak 60% 
sedangkan pada siklus II peserta didik yang termotivasi sebanyak 87,43%. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan 
motivasi belajar matematika pada peserta didik kelas VB SD Negeri 2 Brabo 
Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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PENDAHULUAN 

SD Negeri 2 Brabo merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Desa 

Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Sarana prasarana dan 

fasilitas untuk pembelajaran di SD Negeri 2 Brabo termasuk lengkap, sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hasil observasi tentang motivasi 

belajar untuk mata pelajaran matematika di SD Negeri 2 Brabo pada kelas VB Tahun 

Pelajaran 2012/2013 secara umum masih rendah. Dari 25 peserta didik yang motivasi 

belajarnya kategori kurang ada 18 anak atau 72%, sedangkan peserta didik yang 

motivasi belajarnya tinggi ada 7 anak atau hanya sebesar 28%. 

Dari hasil wawancara dengan peserta didik dan observasi awal saat pelajaran 

Matematika 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. 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.  

Rendahnya motivasi belajar Matematika tersebut tentunya akan berpengaruh 

terhadap menguasaan materi dan hasil belajar. Berdasarkan hasil pengamatan, 



peserta didik yang motivasi belajarnya rendah dapat dilihat dari: (1) hasil yang 

dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan, (2) lambat dalam 

mengerjakan tugas-tugas belajarnya, (3) menunjukkan sikap, perilaku dan gejala 

emosional yang tidak wajar. 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.  

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 akan mewarnai proses dan pencapaian tujuan (Mulyasa, 2010: 

195).  

Berdasarkan beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik menurut Mulyasa maka indikator motivasi belajar 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) peserta didik tertarik dengan topik yang 

dipelajari, 2) peserta didik  dilibatkan dalam perumusan tujuan pembelajaran, 3) 

peserta didik mengetahui hasil belajarnya, 4) peserta didik yang berprestasi 

mendapatkan pujian atau hadiah, 5) peserta didik memiliki rasa ingin tahu dalam 

belajar, 6) peserta didik memanfaatkan kecerdasan, kemampuan, dan sikap dalam 

belajar, dan 7) peserta didik diarahkan untuk mencapai prestasi dan mempunyai rasa 

percaya diri.  



Menurut Abraham Maslow dalam Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani 

Handoko (2001; 256-260) telah mengembangkan teori motivasi manusia yang 

menjelaskan suatu hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya lima tingkatan 

keinginan dan kebutuhan manusia. Hierarki lima kebutuhan manusia yaitu fisiologis, 

keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri.  

Pembelajaran matematika adalah suatu usaha yang disesuaikan dengan 

perkembangan kognitif siswa, mengkonkretkan obyek matematika yang abstrak 

menjadi menjadi mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, sajian matematika sekolah 

tidak harus menggunakan pola pikir dedukatif semata, tetapi dapat juga digunakan 

pola pikir induktif. Tekanan pembelajaran matematika adalah sumber sense yang 

tidak hanya  bermakna mengenal dan trampil melakukan operasi pada bilangan, 

tetapi lebih dari antara lain dapat memanfaatkan pengetahuan tentang bilangan untuk 

berbagai bidang lain tanpa melakukan operasi hitung (Depdikbud, 1995: 1). 

Menurut Rusman (2012: 224) model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 

sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku atau ras 

yang berbeda. Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) atau 

Pertandingan Permainan Tim dikembangkan secara asli oleh David De Vries dan 

Keath Edward (1995) temasuk jenis model pembelajaran kooperatif. Pada model ini 

siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh 

tambahan poin untuk skor tim mereka (Trianto, 2011: 83). 

 



Prinsip atau azas dari model pembelajaran TGT ini dengan cara 

mengelompokkan siswa secara heterogen, tugas tiap kelompok bisa sama maupun 

berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk 

kerja individual dan diskusi, usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak serta 

tumbuh rasa kompetisi antar kelompok, suasana diskusi nyaman dan menyenangkan 

seperti dalam kondisi permainan (games) yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, 

ramah, lembut dan santun.  

Kelebihan dari model pembelajaran TGT adalah apabila dalam suatu 

kelompok terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan aktif 

dalam diskusi kelompok maka peserta didik tersebut akan memotivasi peserta didik 

yang lain dalam kelompok tersebut. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran 

TGT adalah apabila dalam kelompok semua peserta didik pasif maka kelompok 

tersebut tidak ada peserta didik yang termotivasi dalam belajar. 

Motivasi belajar peserta didik kelas VB SD Negeri 2 Brabo Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013 rata-ratanya masih 

masih rendah. Penyebab dari motivasi belajar peserta didik yang masih rendah 

tersebut ternyata karena metode guru dalam mengajar masih konvensional. Diduga 

melalui penggunaan metode TGT dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

 Hipotesis atau kesimpulan sementara sebagai berikut: “Diduga penggunaan 

Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan motivasi 

belajar matematika pada Kelas VB SD Negeri 2 Brabo Kecamatan Tanggungharjo 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 



Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Brabo Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan selama 3 bulan dimulai pada bulan Maret 2013 

hingga bulan Mei 2013 dengan jumlah peserta didik 25 anak yang terdiri 15 anak 

laki- laki dan 10 anak perempuan. Lokasi SD Negeri 2 Brabo di Desa Brabo 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan.  

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data 

yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non tes yang terdiri 

dari: observasi, wawancara dan dokumentasi yang masing-masing  secara singkat 

diuraikan sebagai berikut ini. 

Kriteria keberhasilan dari peningkatan motivasi belajar peserta didik pada 

siklus I sebesar 50% dan pada siklus II sebesar 75% sedamgkan Kriteria keberhasilan 

penggunaan metode pembelajaran TGT pada siklus I sebesar 40% dan pada siklus II 

sebesar 75%. 

Analisis data pada PTK adalah analisis data yang telah terkumpul guna 

mengetahui seberapa besar keberhasilan tindakan dalam penelitian untuk perbaikan 

belajar siswa (Suyadi, 2010: 84). Data yang dianalisis meliputi data motivasi belajar 

peserta didik dan data penggunaan metode TGT dalam pembelajaran matematika, 

Pada penelitian ini data motivasi belajar peserta didik dianalisis dengan 

analisis komparatif, yaitu dengan cara cara membandingkan hasil observasi per 

siklus dengan indikator kinerja per siklus. Sedangkan data penggunaan metode TGT 

dianalisis dengan analisis kritis, yaitu dengan cara mengungkap kelemahan dan 

kelebihan dari pelaksanaan tindakan. Hasil dari analisis kritis ini digunakan sebagai 

dasar dalam menentukan tindakan berikutnya. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbaikan pembelajaran Matematika dengan penggunaan model 

pembelajaran TGT pada peserta didik kelas V B SD Negeri 2 Brabo Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013. berhasil 

meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan tujuan penelitian.  

Peningkatan motivasi belajar peserta didik Kelas VB SD Negeri 2 Brabo 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013 pada 

mata pelajaran matematika khususnya materi Bangun Ruang 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. 

Peserta did ik tertarik dengan topik yang dipelajari pada pra siklus 40% 

setelah menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran Matematika pada 

Siklus I menjadi 60% dengan demikian terjadi peningkatan yang melebihi kriteria 

keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada Siklus II meningkat menjadi 88% 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 Matematika yang semula 

20%, setelah menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran Matematika 

Siklus I menjadi 48%, dengan demikian terjadi peningkatan namun peningkatan 

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

meningkat menjadi 80% dengan demikian setelah Siklus II terjadi peningkatan yang 

melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Peserta didik mengetahui hasil belajarnya sebelum menggunakan model 



pembelajaran TGT pada pelajaran Matematika yang semula 60%, pada Siklus I 

menjadi 64%, dengan demikian terjadi peningkatan yang sudah melebihi kriteria 

keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada Siklus II meningkat menjadi 84% 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 Matematika yang semula 

48%, pada Siklus I menjadi 64%, dengan demikian terjadi peningkatan yang sudah 

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

menjadi 92% dengan demikian setelah Siklus I dan Siklus II terjadi peningkatan 

yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

Peserta didik memiliki rasa ingin tahu dalam belajar sebelum menggunakan 

model pembelajaran TGT pada pelajaran Matematika yang semula 20%, pada Siklus 

I menjadi 56%, dengan demikian terjadi peningkatan yang sudah melebihi kriteria 

keberhasilan siklus I yaitu 50% dan pada Siklus II meningkat menjadi 80% 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 Matematika 

yang semula 32%, pada Siklus I menjadi 52%, dengan demikian terjadi peningkatan 

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

meningkat menjadi 92% dengan demikian setelah Siklus I dan Siklus II terjadi 

peningkatan yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

 



Peserta didik diarahkan untuk mempunyai rasa percaya diri, sebelum 

menggunakan model pembelajaran TGT pada pelajaran Matematika yang semula 

48%, pada Siklus I menjadi 72%, dengan demikian terjadi peningkatan yang sudah 

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

menjadi 96% dengan demikian setelah Siklus I dan Siklus II terjadi peningkatan 

yang melebihi kriteria keberhasilan yaitu 75%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu penggunaan 

model pembelajaran TGT dapat meningkatkan motivasi belajar matematika pada 

peserta didik kelas VB SD Negeri 2 Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut: 1)  Kepala Sekolah, agar mensosialisasikan penggunaan 

metode TGT dalam mata pelajaran matematika dan memberi masukan pada guru 

untuk menerapkan metode TGT pada mata pelajaran yang lain, dan 2) Guru agar 

benar-benar 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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