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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah  

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 mendapatka n 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 
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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.  

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.  

Dengan kondisi tersebut di atas peneliti mencoba mengatasi dengan 

cara membangkitkan atau meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, peneliti mencari solusinya 

dengan mencari dan membaca hasil penelitian-penelitian terutama yang 

berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar. Setelah membaca beberapa 

hasil penelitian tindakan kelas peneliti mendapatkan penelitian tentang 

peningkatan motivasi belajar dengan menggunakan model pembelajaran 



3 
 

Teams Games Tournaments atau yang disingkat TGT. Model pembelajaran 

TGT sebagai alternatif pembelajaran yang inovatif untuk dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Kelebihan dari model pembelajaran TGT yaitu 

peserta didik dapat lebih berperan aktif dalam belajar karena setiap peserta 

didik belajar dalam kelompok kecil yang anggotanya hanya 5 orang. Melalui 

model pembelajaran TGT diharapkan peserta didik kelas VB di SD Negeri 2 

Brabo termotivasi untuk belajar lebih giat sehingga dapat memahami materi 

pada pelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan ketertarikan bagi peneliti untuk 

mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan Motivasi 

Belajar Matematika dengan Menggunakan Model Pembelajaran TGT pada 

Peserta Didik Kelas VB SD Negeri 2 Brabo Kecamatan Tanggungharjo 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013.”  

 
B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih jelas, maka masalah dalam 

penelitian ini difokuskan pada:  

1. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri 2 

Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. 

2. Objek tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments). 

3. Objek hasil tindakan dalam penelitian ini adalah peningkatan motivasi 

belajar matematika terutama materi kompetensi dasar: mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun ruang 
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C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah pe nggunaan 

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? 

 
D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan motivasi belajar matematika pada peserta didik 

kelas VB SD Negeri 2 Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan penggunaan model 

pembelajaran TGT. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bagi peserta didik, bagi guru dan bagi 

sekolah adalah bagai berikut: 

1. Manfaat bagi peserta didik 

a. Memberikan motivasi belajar dalam pelajaran Matematika pada peserta 

didik agar lebih giat dalam belajar Matematika. 

b. Meningkatkan keaktifan peserta didik pada saat kegiatan belajar 

mengajar baik dalam bertanya, menjawab pertanyaan maupun dalam 

mengemukakan pendapat. 

c. Meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi Matematika. 
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2. Manfaat bagi guru 

a. Memberikan masukan bagi guru untuk menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan dan menarik minat belajar peserta didik. 

b. Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan berbagai cara 

pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran.  

3. Manfaat bagi sekolah 

a. Keberhasilan dalam penggunaan model pembelajaran TGT dalam 

meningkatkan motivasi belajar dalam pelajaran Matematika  pada 

peserta didik maka secara tidak langsung akan meningkatkan mutu 

sekolah.  

b. Hasil dari Penelitian Tindakan Kelas ini dapat digunakan sebagai 

umpan balik (feedback ) bagi sekolah, sehingga sekolah mempunyai 

bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan selanjutnya. 

 


