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Pendahuluan 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

bersamaan dengan pelaksanaan PPL II di SMP 

Muhammadiyah Bantul pada bulan Juli-Oktober 2012, 

serta diskusi pada Jum’at 5 Juli 2013 dengan guru IPA 

kelas VIII (Bu Sundari, S,Pd.) terhadap proses 

pembelajaran biologi di kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Bantul, diketahui bahwa cara 
penyampaian materi dalam proses belajar mengajar 

yang digunakan pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Bantul masih menggunakan metode 

mengajar yang cenderung monoton. Dengan kata lain, 

pelaksanaan proses belajar mengajar kurang melibatkan 

aktivitas siswa sehingga menyebabkan siswa merasa 

jenuh, mengantuk, tidak bersemangat, dan tidak 

termotivasi untuk belajar. 

Khususnya pada penyampaian materi sistem 

pencenanaan makanan, di kelas VIII A terlihat bahwa 

siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Hal 

tersebut dapat terjadi karena siswa hanya mendengarkan 
ceramah dari guru saja sehingga siswa merasa bosan, 

tidak memiliki semangat dan motivasi belajar. Kondisi 

tersebut juga dialami oleh siswa kelas VIII A Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

Kurangnya motivasi belajar tersebut berpengaruh 

pada hasil belajar (prestasi) siswa. Hal ini dapat dilihat 

pada rerata nilai ulangan harian dengan materi sistem 

pencernaan di kelas VIII SMP Muhammadiyah Bantul 

Tahun Pelajaran 2013 / 2014 masih rendah, masih 
dibawah KKM yang ditetapkan, yaitu 70. Padahal nilai 

merupakan salah satu indikasi adanya keberhasilan 

proses belajar mengajar. Acuan nilai batas tuntas 

hanyalah batasan minimal yang berarti pencapaian 

terendah atau penguasaan terendah siswa. Pembelajaran 

dikatakan berhasil bila mampu melampaui batas 

terendah secara signifikan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, secara bersama-

sama antara peneliti dan guru IPA kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Bantul berkesimpulan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dengan menggunakan metode 
Team Games Tournament (TGT). Kelebihan TGTyaitu 

dapat meningkatkan rasa percaya diri, kekompakan 

Kata kunci: motivasi, hasil belajar, team game tournament 

Abstrak 

Proses pembelajaran yang kurang melibatkan aktivitas siswa dapat menyebabkan siswa merasa jenuh, 
mengantuk, tidak ada motivasi, sehingga akan berpengaruh pada hasil belajar khususnya pada ranah kognitif 

siswa. Penerapan metode TGT dalam proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keterlaksanaan metode Team Game Tournament 
(TGT)pada proses pembelajaran pada materi sistem pencernaan; (2) melihat banyaknya siklus dalam 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa; (3) besarnya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa 
pada materi sistem pencernaan dengan menggunakan metode TGT.  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah Bantul Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Teknik pengumpulan data ini berupa tes, observasi dan dokumentasi.Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif.Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 

dua siklus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar melalui penerapan metode TGTpada 

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dari segi proses maupun hasil. Hasil rata-rata persentase 
motivasi belajar siswa pada siklus I sebesar 70,98% menjadi 85,04% pada siklus II, sedangkan rata-rata hasil 
belajar menunjukkan bahwa pada siklus I sebesar 74,37 menjadi 80,14 pada siklus II. Jumlah persentase 
siswa yang telah memenuhi standar ketuntasan minimal juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 70,27% 
pada siklus I menjadi 81,08% pada siklus II. 
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hubungan antaranggota kelompok, waktu kegiatan 

belajar mengajar lebih singkat dan keaktifan siswa lebih 

optimal. 

Pembelajaran kooperatif metode TGTdiharapkan 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi 

khususnya pada materi sistem pencernaan makanan dan 

upaya mengatasinya. Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti memberi judul penelitian ini dengan judul; 

“Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 
Siswa Melalui Penerapan Metode TGTPada Materi 

Sistem Pencernaan Makanan Kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah Bantul Tahun Pelajaran 2013 / 2014”. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian 

tindakan kelas (classroom action research). 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

dengan model yang dikembangkan oleh Hopkins 

(Arikunto, 2008). Pada umumnya setiap siklus terdiri 

atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Hasil refleksi yang dilakukan bersama kolaboran, 

digunakan untuk merevisi perencanaan pada siklus 

berikutnya.  
Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 

Bantul yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 7B, 

Bantul, Yogyakarta khususnya pada siswa kelas VIII A 

Tahun Pelajaran 2013/2014 dan dilaksanakan pada 

Bulan September 2013. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

materi pembelajaran sistem pencernaan melalui metode 

TGT. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah tes, observasi, dan dokumentasi. Instrumen 

pengumpulan datanya adalah soal tes dan instrumen 

observasi. Soal tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda 
dari C1 sampai tingkatan analisis (C4) dan soal tes 

essay. Sedangkan instrumen observasi berupa lembar 

observasi motivasi dan lembarobservasi proses belajar 

dengan metode TGT.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang akan 

digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar 

biologi yaitu hasil post-tes. Penilaian rata-rata kelas 

menurut Sudjana (2008: 109) dicari dengan 

menggunakan rumus:  

𝑀 =
 𝑥

𝑁
 

Keterangan:  

M    : Mean (nilai rata-rata)  
 𝑥 : Jumlah nilai total yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan nilai setiap individu  

𝑁 : Banyaknya individu 

Analisis data hasil pengamatan motivasi siswa 

dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung 

persentase dari lembar observasi. Data kuantitatif yang 

berwujud angka-angka hasil pengukuran dapat diproses 

dengan dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang 

diharapkan dan diperoleh persentase (Arikunto, 

1987:68).  

Persentase  P =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
 x100% 

Selanjutnya data kuantitatif tersebut ditafsirkan 

dengan kalimat yang bersifat kualitatif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian Siklus I 
Rangkaian hasil penilaian melalui lembar observasi 

dan hasil evaluasi berupa soal-soal latihan siklus I 

sebagai berikut: 

1) Hasil Observasi Motivasi Balajar  

Tabel 1. Hasil Lembar Observasi Motivasi Belajar 

Biologi Siswa 
Indiktor 

Motivasi 
Deskriptor 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Tekun 

1. Mencatat informasi-informasi 

baru (membuat catatan) 
26 70,27 

2. Memperhatikan penjelasan 

guru 
29 78,37 

Ulet 

menghad

api 

kesulitan 

3. Tidak lekas putus asa dalam 

menghadapi kesulitan belajar 
25 67,56 

4. Tidak cepat puas dengan 

prestasi yang telah dicapainya 
29 78,37 

Kerja 

keras 

 

5. Giat dan bersemangat dalam 

belajar 
25 67,56 

6. Selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
26 70,27 

7. Senang mencari dan 

memecahkan masalah 
23 62,16 

Kreatif 

dan 

inovatif 

 

8. Mengajukan pertanyaan 

berkaitan dengan materi yang 

diajarkan 

20 54,05 

9. Antusias bila ada teman lain 

yang bertanya 
22 59,45 

10. Senang mengungkapkan 

pendapatnya 
19 51,35 

Pujian 

 

11. Mendapat pujian dari guru  27 72,97 

12. Mendapat respon positif dari 

temannya 
25 67,56 

Reward 
13. Mendapat penghargaan dari 

guru 
24 64,86 

Kegiatan 

belajar 

yang 

menarik 

 

14. Berpartisipasi dalam turnamen 37 100 

15. Berpartisipasi dalam game 37 100 

Jumlah   1064,8 

Rata-rata   70,98 

Berdasarkan Tabel 1. di atas, pada siklus I presentase 

dari indikator-indikator motivasi menunjukan bahwa 

rata-rata motivasi belajar biologi siswa secara 

keseluruhan yaitu sebesar 70,98% sehingga belum 

mencapai indikator pencapaian yang ditetapkan yaitu 

apabila siswa telah mencapai presentase skor sebesar 
75%. 

2) Hasil Observasi Proses Pembelajaran 

Tabel 2. Hasil Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Menggunakan Metode TGT 

Tahap TGT Deskriptor 
Keterlaksan

aan (%) 

Presentasi 

kelas 
 

Guru memberikan kegiatan 

pembukaan  
100 

Guru mempresentasikan 

materi sistem pencernaan 

secara langsung atau 

mendiskusikan dalam kelas  

100 

Belajar dalam 

kelompok 

Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok yang terdiri dari 

empat atau lima orang yang 

heterogen  

100 
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Guru membimbing siswa 

dalam belajar kelompok 

dengan materi sistem 

pencernaan  

100 

Guru menginstruksikan agar 

wakil dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi materi sistem 

pencernaan  

100 

Kompetisi 

Guru mengarahkan kepada 

siswa untuk mengikuti 

kompetisi dengan materi 

sistem pencernaan  

100 

Guru mengkumulatifkan nilai 

kompetisi yang diperoleh 

siswa dengan teman 

sekelompoknya. Nilai rata-rata 

dari nilai kumulatif tersebut 

menjadi nilai kelompok  

100 

Permainan 

 

Guru menjelaskan aturan 

permainan kepada siswa 

dengan materi sistem 

pencernaan  

100 

Guru mengadakan game yang 

diikuti oleh seluruh siswa 

dengan materi sistem 

pencernaan  

100 

Penghargaan 

 

Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang mempunyai 

nilai sesuai kriteria yang sudah 

ditentukan (Rata-rata poin dari 

hasil turnamen digunakan 

sebagai penentu kriteria)  

100 

Rata-rata  100 

Berdasarkan hasil dari Tabel 2. menunjukkan bahwa 

semua proses pembelajaran dengan metode TGT telah 

sepenuhnya dapat terlaksana.  

3) Data hasil belajar ranah kognitif (C1-C4) siswa kelas 

VIII A  

Tabel 3. Hasil Belajar Ranah Kognitif (C1-C4) Siswa 
Kelas VIII A 

No. 
Perolehan 

Nilai 
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

Jumlah 

Siswa (%) 

Rata - 

Rata 

1. <70 11 29,72 61,16 

2. ≥70 26 70,27 79,96 

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa aspek 

penelitian pada proses pembelajaran dengan metode 

TGT untuk hasil belajar ranah kognitif (C1-C4) yang 

diperoleh siswa pada tindakan siklus I rata-rata kelas 

sebesar 74,37 dengan jumlah siswa yang mendapatkan 

nilai ≥70 adalah 26 atau 70,27% dan siswa yang 

mendapatkan nilai < 70 berjumlah 11 atau 29,72%. rata 

–rata nilai siswa kelas VIII A tersebut belum mencapai 

hasil yang memuaskan sesuai dengan indikator 
keberhasilan yaitu apabila siswa telah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal minimal 75% dan 

ketuntasan indvidu dengan nilai ≥70 pada saat latihan 

soal turnamen sesuai dengan KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah.  

Keterlaksanaan proses pembelajaran pada siklus I, 

secara umum dapat dianggap baik. Namun, berdasarkan 

hasil diskusi antara peneliti, guru mata pelajaran, serta 

observer masih ada permasalahan yang muncul dan 

kekurangan yang masih perlu diperbaiki agar proses 

pembelajaran pada siklus II berjalan dengan baik yang 

tentunya akan memberikan dampak positif pada 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa.  

 

Hasil Penelitian Siklus II  
Rangkaian hasil penilaian melalui lembar observasi 

dan hasil evaluasi sebagai berikut :  

1.) Data hasil obeservasi motivasi belajar pada siklus II  

 
Tabel 4. Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

dengan Metode TGT 
Indiktor 

Motivasi 
Deskriptor 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Tekun 

1. Mencatat informasi-informasi 

baru (membuat catatan) 
31 83,78 

2. Memperhatikan penjelasan 

guru 
33 89,18 

Ulet 

menghad

api 

kesulitan 

3. Tidak lekas putus asa dalam 

menghadapi kesulitan belajar 
29 78,37 

4. Tidak cepat puas dengan 

prestasi yang telah dicapainya 
28 75,67 

Kerja 

keras 

 

5. Giat dan bersemangat dalam 

belajar 
32 86,48 

6. Selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
35 94,59 

7. Senang mencari dan 

memecahkan masalah 
28 75,67 

Kreatif 

dan 

inovatif 

 

8. Mengajukan pertanyaan 

berkaitan dengan materi yang 

diajarkan 

30 81,08 

9. Antusias bila ada teman lain 

yang bertanya 
32 86,48 

10. Senang mengungkapkan 

pendapatnya 
29 78.37 

Pujian 

 

11. Mendapat pujian dari guru  33 89,18 

12. Mendapat respon positif dari 

temannya 
34 91,89 

Reward 
13. Mendapat penghargaan dari 

guru 
24 64,86 

Kegiatan 

belajar 

yang 

menarik 

 

14. Berpartisipasi dalam turnamen 37 100 

15. Berpartisipasi dalam game 37 100 

Jumlah   1275,6 

Rata-rata   85,04 

Berdasarkan data di atas, pada siklus II presentase 

dari indikator-indikator motivasi menunjukam bahwa 

rata-rata motivasi belajar siswa secara keseluruhan yaitu 

sebesar 85,04%. Hal ini berarti mengalami peningkatan 

yang signifikan dari siklus I ke siklus II yakni sebesar 

14,06%. Dengan demikian, rata-rata nilai motivasi 
belajar siswa kelas VIII A telah mencapai hasil yang 

memuaskan sesuai dengan indikator pencapaian yang 

ditetapkan.  

2.) Hasil observasi proses pembelajaran biologi dengan 

metode TGT pada siklus II 

Tabel 5. Hasil Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Menggunakan Metode TGT 

Tahap TGT Deskriptor 
Keterlaksa

naan (%) 

Presentasi 

kelas 
 

Guru memberikan kegiatan 

pembukaan  
100 

Guru mempresentasikan 

materi sistem pencernaan 

secara langsung atau 

mendiskusikan dalam kelas  

100 

Belajar dalam 

kelompok 

Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok yang terdiri dari 

empat atau lima orang yang 

heterogen  

100 
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Guru membimbing siswa 

dalam belajar kelompok 

dengan materi sistem 

pencernaan  

100 

Guru menginstruksikan agar 

wakil dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi materi sistem 

pencernaan  

100 

Kompetisi 

Guru mengarahkan kepada 

siswa untuk mengikuti 

kompetisi dengan materi 

sistem pencernaan  

100 

Guru mengkumulatifkan nilai 

kompetisi yang diperoleh 

siswa dengan teman 

sekelompoknya. Nilai rata-rata 

dari nilai kumulatif tersebut 

menjadi nilai kelompok  

100 

Permainan 

 

Guru menjelaskan aturan 

permainan kepada siswa 

dengan materi sistem 

pencernaan  

100 

Guru mengadakan game yang 

diikuti oleh seluruh siswa 

dengan materi sistem 

pencernaan  

100 

Penghargaan 

 

Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang mempunyai 

nilai sesuai kriteria yang sudah 

ditentukan (Rata-rata poin dari 

hasil turnamen digunakan 

sebagai penentu kriteria)  

100 

Rata-rata  100 

Berdasarkan hasil dari Tabel 5. menunjukkan bahwa 
semua proses pembelajaran dengan metode TGT telah 

sepenuhnya dapat terlaksana.  

3.) Data hasil belajar siswa kelas VIII A pada materi 

sistem pencernaan makanan melalui metode TGT 

pada siklus II 

Tabel 6. Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II 

No. 
Perolehan 

Nilai 
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

Jumlah 

Siswa (%) 

Rata - 

Rata 

1 <70 7 18,91 64,24 

2 ≥70 30 81,08 83,74 

Berdasarkan Tabel 6. hasil belajar siswa pada siklus 

II pada materi sistem pencernaan makanan yang 

mencakup saluran pencernaan, kelenjar pencernaan, 

pencernaan kimiawi, dan pencernaan mekanik melalui 

metode TGT diperoleh rata –rata persentase nilai siswa 
yang ≥70 mengalami kenaikan sebesar 10,81 % atau 

pada siklus I yaitu 70,27 % , kemudian pada siklus II 

meningkat menjadi 81,08 %. Dengan demikian, hasil 

belajar biologi siswa pada siklus II mencapai indikator 

yang telah ditentukan yaitu apabila siswa telah 

mencapaia ketuntasan belajar secara klasikal minimal 

75 % dan ketuntasan individu dengan nilai ≥ 70 pada 

saat latihan soal turnamren sesuai dengan KKM yang 

ditetapkan oleh sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterlaksanaan tindakan penggunaan metode TGT, 
mengetahui berapa siklus metode TGT dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dan 

untuk mengetahui besarnya peningkatan motivasi dan 

hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan 

makanan di kelas VIII A SMP Muhammadiyah Bantul 

Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 

Pelaksanaan pembelajaran biologi pada materi 

Sistem Pencernaan dengan metode TGT pada kelas VIII 

A ditinjau dari segi keterlaksanaannya dapat terlaksana 

sesuai dengan sintak-sintak metode TGT, yaitu 

presentasi kelas, belajar kelompok, game, turnamen, dan 

penghargaan kelompok. Hal ini karena adanya 

sosialisasi sebelum proses pembelajaran dan adanya 
kolaborasi yang baik antara guru, peneliti, dan observer. 

Penerapan metode TGT untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa dilakukan dengan dua siklus, 

sesuai dengan hipotesis tindakan yang ditentukan, yaitu 

nilai hasil belajar kognitif siswa pada materi Sistem 

Pencernaan mencapai kriteria ketuntasan minimum 

yang ditetapkan di SMP Muhammadiyah Bantul yaitu 

70 dengan presentase 75%. 

Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa 

terdapat 3 kelompok yang mendapatkan penghargaan 

kelompok dengan kriteria Great Team, 1 kelompok 

sebagai Good Team dan 1 kelompok sebagai Super 
Team dan 2 kelompok lainnya tidak mendapat 

penghargaan. Pada siklus I ini, motivasi belajar biologi 

siswa menggunakan metode TGT belum mencapai 

kategori baik. Rata-rata presentase motivasi belajar 

siswa yaitu 70,98% dari keseluruhan siswa, sehingga 

motivasi belajar siswa belum mencapai indikator 

keberhasilan penelitian. Motivasi belajar siswa dalam 

proses belajar akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa yang dilihat dari hasil latihan soal 

turnamen menunjukkan bahwa siswa belum cukup 

menguasai atau memahami materi. Rata-rata nilai yang 
diperoleh siswa pada siklus I adalah 74,37 sedangakan 

nilai KKM yang ditetapkan pihak sekolah adalah 70. 

Siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 hanya 26 siswa atau 

70,27 % dan yang memperoleh < 70 ada 11 siswa atau 

29,72 %, sehingga pembelajaran dengan menggunakan 

metode TGT pada siklus I belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode TGT 

pada siklus I belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan karena belum mencapai indikator yang 

ditentukan. Hal tersebut disebabkan karena menurut 
pengamatan peneliti kebanyakan siswa masih 

menggantungkan kepada teman lain saat diskusi 

berlangsung. Misalnya karena LKS yang diberikan pada 

tiap kelompok hanya 2, maka hanya siswa yang 

memegang LKS tersebut yang membaca dan mencatat, 

sedangkan siswa lain tidak berinisiatif untuk menyalin 

dalam buku masing-masing. Akibatnya, tidak semua 

siswa mempunyai catatan yang lengkap dan siswa tidak 

maksimal dalam mempelajari materi yang telah 

diberikan.  

Hal lain yang menyebabkan belum menunjukkan 

hasil yang memuaskan pada siklus I adalah respon siswa 
terhadap pertanyaan/instruksi guru masih rendah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka guru lebih banyak 

memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif bertanya 

dan mengemukakan pendapat. Guru juga 

menyampaikan bahwa siswa tidak perlu takut salah 

menjawab atau berpendapat karena tidak akan 

ditertawakan ataupun dihukum. Hamalik (2005: 159) 

menyatakan bahwa setiap perbuatan senantiasa berkat 
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adanya dorongan motivasi. Guru berharap dengan 

memberikan motivasi dapat merubah sikap siswa 
menjadi lebih aktif.  

Pada proses pembelajaran siklus II dengan 

menggunakan metode TGT berjalan lancar dan 

peningkatan hasil belajar ranah kognitif siswa dapat 

dilihat yaitu pada saat guru membagikan LKS pada 

masing-masing kelompok, siswa langsung membaca 

dan mengerjakan LKS tersebut dengan anggota 

kelompoknya masing-masing. Semua siswa 

memperhatikan ketika ada siswa yang menyampaikan 

hasil diskusi didepan kelas dan berani bertanya pada 

guru ataupun siswa yang presentasi. Pada siklus II ini 

terdapat 2 kelompok yang mendapat penghargan 
kelompok dengan kriteria Great Team, 1 kelompok 

Good Team dan 4 kelompok Super Team. Berdasarkan 

perolehan hasil poin game dan latihan soal turnamen 

pada siklus II, semua kelompok mendapatkan 

penghargaan. Hal ini dikarenakan siswa berpartisipasi 

dalam belajar kelompok dikatakan sudah maksimal. 

Salah satu tujuan belajar kelompok diharapkan siswa 

dapat saling bertukar informasi dan memungkinkan 

siswa untuk banyak bertanya kepada teman atau guru. 

Jika siswa dapat berpartisipasi secara maksimal dalam 

belajar kelompok ini maka banyak informasi atau materi 
yang siswa pahami.  

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode TGT menjadikan siswa sangat 

termotivasi dalam belajar, guru dan siswa sangat aktif, 

termotivasi, dan hasil belajar siswa lebih meningkat.  

Pada tahap pembelajaran siklus II terjadi peningkatan 

presentase hasil rata-rata motivasi belajar siswa yaitu 

dari 70,98 % menjadi 85,04 %. Sedangkan peningkatan 

kemampuan hasil belajar ranah kognitif siswa dapat 

dilihat dari rata-rata hasil belajar kelas VIII A yaitu dari 
74,37 menjadi 80,14. Siswa yang memperoleh nilai 

diatas KKM juga meningkat yaitu dari 70,27% menjadi 

81,08 % dari jumlah 30 siswa tuntas belajar dan 7 siswa 

yang belum tuntas belajar dalam pelaksanaan 

pembelajaran siklus II.  

Perbandingan hasil obsevasi motivasi belajar siswa 

pada siklus I dan siklus II dapat ditunjukkan dalam 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Hasil Obsevasi Motivasi 

Belajar Siswa Selama Siklus I dan 

Siklus II  

Gambar 1. menunjukan bahwa pada siklus I rata-rata 

persentase hasil observasi motivasi belajar siswa adalah 

70,98% dan siklus II adalah 85,04%. Rata-rata 

persentase hasil observasi motivasi belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 

14,06%. Sehingga observasi terhadap motivasi belajar 

siswa pada siklus II ini dapat dikatakan berhasil, karena 
85,04% siswa telah mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan. Sedangkan perbandingan nilai 

hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II dapat 

ditunjukkan dalam Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Hasil Nilai Belajar Siswa 

Selama Siklus I dan II 

Gambar 2. menunjukkan bahwa pada siklus I rata-

rata nilai hasil belajar siswa adalah 74,37 dan siklus II 

adalah 80,14. Rata-rata nilai hasil belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 

5,77. Jumlah siswa yang telah memenuhi standar 

ketuntasan minimal juga mengalami peningkatan yaitu 
26 siswa pada siklus I dengan persentase 70,27% 

menjadi 30 siswa pada siklus II dengan persentase 

81,08%, sehingga soal latihan turnamen pada siklus II 

ini dapat dikatakan tuntas secara klasikal tercapai, 

karena 81,08% siswa telah mendapatkan nilai diatas 70. 

Hasil belajar ranah kognitif telah melebihi nilai batas 

minimum yang telah ditentukan oleh sekolah dan 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan metode TGT dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar ranah kognitif 
C1-C4 siswa. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan nilai motivasi dan hasil belajar siswa pada 

materi sistem pencernaan. Peningkatan pada motivasi 

dan hasil belajar ranah kognitif C1-C4 siswa dengan 

menggunakan metode TGT akan memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi pada siswa dan siswa pun 

lebih mudah memahami isi dari materi tersebut dengan 

metode TGT. Hal ini sesuai teori yang diungkapkan 

olehIbrahim, dkk (2000: 21) yaitu dengan adanya 

kelompok, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk 

saling membantu antarsiswa yang berkemampuan lebih 

dengan siswa yang berkemampuan kurang dalam 
menguasai materi pelajaran.  

Proses pembelajaran dengan meode TGT oleh siswa 

juga sangat menyenangkan karena terdapat game agar 

pembelajaran tidak membosankan sehingga siswa lebih 

terbuka untuk menerima materi pelajaran, selain itu 

terdapat kelompok belajar. Diharapkan tiap anggota 

kelompok melakukan hal yang terbaik bagi 

kelompoknya dan adanya usaha kelompok untuk saling 

membantu anggota kelompoknya sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan akademik dan 

menumbuhkan pentingnya kerjasama antarsiswa, 
meningkatkan rasa percaya diri serta keaktifan siswa 

akan lebih optimal. Asumsi yang menyatakan bahwa 
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TGT dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa terbukti.  

Berdasarkan data hasil observasi motivasi dan proses 

pembelajaran menggunakan metode TGT serta data 

hasil belajar ranah kognitif C1-C4 siswa dapat 

disimpulkan bahwa metode TGT yang digunakan pada 

materi Sistem Pencernaan kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah Bantul dapat dikatakan telah berhasil. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

melalui penelitian tindakan kelas dengan penerapan 

metode TGT pada siswa kelas VIII A sebagai upaya 

memperbaiki proses pembelajaran pada materi Sistem 

Pencernaan, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Proses pembelajaran materi Sistem Pencernaan pada 

siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah Bantul 

melalui metode TGT dapat dilaksanakan. 

2. Penggunaan metode TGT untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa dapat dicapai 

melalui 2 siklus tindakan setelah dilakukan 
perbaikan. 

3. Penggunaan metode TGT dapat menigkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa pada materi 

pembelajaran sistem pencernaan siswa kelas VIII A 

SMP Muhammadiyah Bantul. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan masalah dalam masalah ini, 

beberapa saran yang perlu diungkapkan dalam 

penerapan metode TGT bagi peneliti selanjutnya, antara 

lain:  

1. Jika menggunakan metode TGT maka dibutuhkan 

perencanaan yang baik dan pengelolaan waktu yang 

tepat.  

2. Game yang dipilih sebaiknya yang menarik dan 

dilaksanakan diakhir tiap pertemuan, sehingga dapat 

mengukur kemampuan siswa dalam menguasai 

materi.  
3. Setelah mengadakan turnamen atau game sebaiknya 

siswa diberi waktu untuk membahas serta diberikan 

kunci jawabannya agar siswa dapat mengoreksi 

kesalahan mereka.  

4. Hendaknya peneliti lain dapat mengembangkan 

instrumen-instrumen yang jauh lebih baik dalam 

mengungkapkan aspek-aspek lainnya.  
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