
1 
 

UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR DAN 
KETERAMPILAN SOSIAL MELALUI TEAMS GAME 

TOURNAMENT (TGT) PADA MATA PELAJARAN TIK 
SISWA KELAS VII SMP MANIAMAS NGABANG TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015 
 

 
ARTIKEL ILMIAH 

Diajukan kepada 
Fakultas Teknologi Informasi 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Komputer 
 
 

 
 

Oleh : 

Susi Susanti  
702010074 

 
 
 

Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer 

Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen SatyaWacana 

Salatiga 

Agustus 2015 

 













 



3 
 

Abstrak 
 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan 
keterampilan sosial pada mata pelajaran TIK dengan menggunakan 
Cooperative Learning tipe Teams Game Tournament (TGT) pada siswa kelas 
VII SMP Maniamas Ngabang tahun pelajaran 2014/2015. Berdasarkan 
permasalahan yang ada dari  hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 
kepada guru dan siswa, maka dilakukan penelitian dengan penerapan 
Cooperative learning tipe Teams Game Tournament (TGT)  sebagai metode 
pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaborasi dengan 
guru kelas, di mana peneliti secara berkolaborasi atau bekerjasama dengan 
guru kelas VII menerapkan pembelajaran koopertaif tipe TGT dalam mengajar 
TIK. Hasil penelitian menunjukan bahwa dapat disimpulkan penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada mata pelajaran TIK siswa kelas 
VII SMP Maniamas Ngabang tahun pelajaran 2014/2015 berhasil 
dilaksanakan. Hal ini dilihat dari peningkatan motivasi belajar dan 
keterampilan sosial siswa dari pra siklus, siklus I, ke siklus II. Peningkatan 
motivasi belajar dan keterampilan sosial sekaligus menjawab hipotesis 
penelitian yakni Model Cooperative Learning tipe TGT dapat meningkatkan 
motivasi belajar dan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran TIK di 
kelas VII SMP Maniamas Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. 
 
Kata kunci : Cooperative Learning tipe Teams Game Tournament (TGT), 
motivasi belajar, keterampilan sosial, mata pelajaran TIK. 

 
1. Pendahuluan 

Di SMP Maniamas Ngabang, pada kelas VII dengan jumlah siswa sebanyak 
38 siswa, setelah dilakukan perhitungan terhadap motivasi belajar siswa dan 
keterampilan sosial siswa untuk dijadikan nilai awal apakah terjadi peningkatan atau 
tidak nantinya. Dari perhitungan hasil yang diperoleh, maka dapat diketahui rata-rata 
motivasi belajar siswa sebesar 68% dan keterampilan sosial siswa sebesar 75%. Nilai 
tersebut masih di bawah standar yang ditetapkan guru yakni sebesar 80% baik untuk 
motivasi maupun keterampilan sosial.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kegiatan belajar mengajar 
di kelas VII SMP Maniamas Ngabang pada pembelajaran TIK masih menggunakan 
metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan, sehingga pembelajaran yang dilakukan 
monoton tanpa ada variasi. Setelah dilakukan wawancara secara lisan kepada siswa 
dan guru, metode yang sering digunakan adalah metode ceramah yaitu dengan guru 
mendominasi dalam penjelasan materi kemudian dilanjutkan dengan pemberian 
tugas. Hal ini berdampak pada siswa yang menjadi cepat bosan dan kurang berminat 
pada pelajaran TIK, sehingga motivasi belajar siswa rendah [1]. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dengan mepertimbangkan pendapat para 
ahli, maka peneliti berkolaborasi dengan guru kelas menggunakan cooperative 
learning tipe TGT karena cooperative learning juga akan membuat siswa menghargai 
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pendapat teman sebayanya dan saling berbagi pengetahuan dan mengembangkan 
keterampilan sosial pada siswa [2]. Seperti yang diungkapkan oleh Slavin [3] bahwa 
pembelajaran dengan cooperative learning menuntut siswa untuk lebih bertanggung 
jawab dan saling membantu dalam kegiatan kelompok. Dari permasalahan yang 
sudah jelas dan dengan memperhatikan pendapat para ahli maka dapat 
diperertimbangkan model cooperative learning tipe TGT dapat digunakan untuk 
membantu siswa dalam mempelajari TIK di kelas VII. Melihat permasalahan 
tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Upaya 
peningkatan motivasi belajar dan keterampilan sosial TIK melalui cooperative 
learning tipe Teams Game Tournament (TGT) pada mata pelajaran TIK siswa kelas 
VII SMP Maniamas Ngabang tahun pelajaran 2014/2015”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
dan keterampilan sosial pada mata pelajaran TIK dengan menggunakan Cooperative 
Learning tipe Teams Game Tournament (TGT) di kelas VII SMP Maniamas Ngabang 
tahun pelajaran 2014/2015. Mengupayakan pembelajaran kooperatif tipe TGT saat 
proses pembelajaran TIK maka dapat membantu permasalahan yang dihadapi guru 
yakni dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa dan keterampilan sosial 
pada diri siswa. 

 
2. Kajian pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi [4] menunjukkan adanya pengaruh yang 
positif dalam hal meningkatkan hasil belajar dan ditunjukkan dengan adanya 
kenaikan nilai hinga 82,06% dibanding dengan cara pengajaran yang masih 
konvensional yakni 74,06%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang 
menerapkan pembelajaran kooperatif dengan tipe TGT dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran Matematika di kelas V SD. Dengan demikian 
pembelajaran kooperatif dengan tipe TGT lebih efektif daripada pembelajaran yang 
masih konvensional. 

Subroto [5] Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga telah melakukan 
penelitian dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan 
ketuntasan hasil evaluasi siswa terhadap pemahaman dengan kompetensi dasar 
dengan menggunakan alat peraga uang dan dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif learning tipe TGT. Ketuntasan belajar siswa terjadi secara 
bertahap, dimana pada pra siklus terdapat 4 siswa yang telah lulus dalam belajarnya. 
Pada siklus I ketuntasan mencapai 64% sedangkan rata-rata kelas 66,64. Pada akhir 
siklus II ketuntasan siswa mencapai 88% dengan rata-rata 77,24. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa teknik TGT dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
kelas III SDN 1 Watukelir. 

Penelitian diatas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah perbedaan karakter 
siswa yaitu siswa yang diteliti sebelumnya ada yang siswa kelas III SD serta kelas V 
SD. Penelitian ini akan dilaksanakan di tempat yang berbeda dengan penelitian 
sebelumnya, yaitu akan dilaksanakan di kelas VII SMP Maniamas Ngabang. Fokus 
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dalam penelitian ini ditujukkan pada peningkatan motivasi belajar dan ketrampilan 
sosial siswa pada mata pelajaran TIK pada siswa kelas VII SMP Maniamas Ngabang 
Tahun Pelajaran 2014/2015.   

Slameto [1] mengemukakan bahwa pada hakikatnya motivasi adalah 
dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 
mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator yang 
mendukung. Hal ini menjelaskan bahwa motifasi dapat dilihat dari minat, 
kemandirian, kemauan, nilai ulangan, kepercayaan diri dalam belajar, orientasi pada 
hasil, dan pandangan terhadap masa depan. Tumbuhnya motivasi seseorang dapat 
ditandai dengan munculnya beberapa tanda yang dapat diamati. Menurut Hamzah B. 
Uno [6] mengklasifikasikan indikator motivasi belajar sebagai berikut:  

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 
b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 
c. Adanya harapan dan ciita-cita masa depan; 
d. Adanya penghargaan dalam belajar; 
e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 
f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seorang siswa dapat belajar dengan baik. 
Dengan memperhatikan indikator-indikator motivasi belajar tersebut maka 

akan mendukung proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang 
ditentukan terkait dengan tumbunhnya motivasi belajar dari dalam diri peserta didik. 
Pada pembelajaran TIK siswa kelas VII SMP Maniamas, peserta didik cenderung 
kurang bersemangat hal ini dikarenakan motivasi yang rendah. 

Memperhatikan hasil observasi dan diskusi dengan guru kelas, selain motivasi 
fokusan masalah dalam penelitian yakni ketrampilan sosial. Keterampilan sosial 
adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain baik 
secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat 
itu, di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Menurut 
Sjamssudin dan Maryani [6] keterampilan sosial merupakan suatu kemampuan yang 
tampak dalam tindakan untuk dapat mengelola informasi, mampu berkomunikasi baik 
lisan maupun tulisan, memahami, menghargai, dan mampu bekerja sama dengan 
orang lain. Sejalan dengan hal tersebut maka Mu’tadin [7] mengemukakan bahwa 
salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam fase 
perkembangan masa remaja madya dan remaja akhir adalah memiliki ketrampilan 
sosial (social skill) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka diketahui bahwa kemampuan ketrampilan 
sosial siswa, merupakan sesuatu yang penting yang hendaknya dimiliki siswa, oleh 
sebab itu siswa perlu dibekali dengan kemampuan ketrampilan sosial agar dapat 
menjalin hubungan yang baik dimasyarakat. Mempertimbangkan hasil observasi dan 
diskusi dengan guru kelas, maka ketrampilan sosial siswa kelas VII SMP Maniamas 
Ngabang perlu adanya upaya peningkatan. 

Model kooperatif tipe TGT merupakan salah satu model pembelajaran 
kooperatif yang menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan 
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sistem skor kemajuan individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim 
mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti 
mereka [3]. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dikembangangkan oleh DeVries, 
Edwards dan Slavin pada tahun 1978 [8] merupakan model pembelajaran kooperatif 
yang pertama dari J Hopkins. Model pembelajaran ini menggunakan pelajaran yang 
sama yang disampaikan dan tim kerja yang sama seperti dalam STAD, tetapi yang 
menggantikan kuis dengan turnamen mingguan, dimana siswa memainkan game 
akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya. 

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaaran kooperatif tipe TGT yang 
dikemukakan oleh Slavin [3], diantaranya: 

1) Penyajian kelas 
 Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam pembelajaran yang 

biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah atau 
dengan ceramah yang dipimpin guru. Pada penyampaian materi ini siswa harus 
benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan karena 
akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada 
saat game karena skor game akan menentukan skor kelompok. Pada kegiatan 
game, guru memantau perkembangan siswa sekaligus menyiapkan materi yang 
akan digunakan sebagai perangkat dalam pembelajaran. 

2) Kegiatan Kelompok (Teams) 
 Jumlah anggota kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 4 orang siswa yang 

anggotanya heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin dan ras 
ataupun etnik. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama 
teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok 
agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. Pada tahap ini setiap 
anggota kelompok mempelajari bahan ajar dan latihan soal yang diberikan oleh 
guru. Ada beraneka ragam kegiatan yang terdapat di dalam kelompok 
diantarnya diskusi kelompok hingga diskusi antar kelompok, saling 
membandingkan jawaban tugas yang diberikan, memeriksa serta mengoreksi 
sesama anggota kelompok. Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan 
motivator dalam kegiatan setiap kelompok. 

3) Game 
 Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 
Game dapat terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa 
memilih kartu bernomor dan mencoba jawaban pertanyaan yang sesuai dengan 
nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan akan mendapat skor. Skor 
ini yang akan digunakan untuk mendapatkan reward. 

4) Tournament 
 Tournament adalah suatu struktur dari sebuah game yang berlangsung. 

Turnamen berlangsung setelah dilakukan pembelajaran sehingga pada saat 
turnamen siswa sudah siap untuk saling bersaing secara positif. Pada kegiatan 
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ini meliputi kegiatan pembagian kelompok yang dilanjutkan dengan pemilihan 
wakil-wakil kelompok yang akan ditempatkan pada meja turnamen yang telah 
disiapkan. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan kelompok dimana 
perturan yang diterapkan sama halnya dengan peratuaran pada kegiatan 
kelompok yang telah disebutkan di depan, namun yang membedakan adalah 
siswa di dalam kegiatan turnamen ini diharuskan untuk bekerja secara individu 
dalam mewakili kelompoknya guna mendapat point.  

Adapun desain penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam 
pembelajaran dijabarkan sebagai berikut: 
a. Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 
1) Membuat skenario pembelajaran TIK berupa RPP yang dipadukan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Sebelum melaksanakan proses 
kegiatan belajar mengajar, guru membuat lembar observasi sesuai dengan 
indikator yang sudah ditentukan yang bertujuan untuk meneliti seberapa jauh 
pengajar melakukan pembelajaran. 

2) Selain membuat RPP dan lembar observasi, guru menyiapkan media 
pembelajaran guna mendukung berlangsungnya proses mengajar.  

3) Menyiapkan perlengkapan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh siswa 
menerima pelajaran. 

4) Menyiapkan perlengkapan untuk refleksi diri. 
b. Pelaksanaan 

Kegiatan Awal  
1) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari sesuai RPP dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT. 
2) Guru menyampaikan indikator pencapaian hasil belajar. 
3) Guru memotivasi siswa agar siswa lebih senang dan berminat mengikuti 

pembelajaran. 
4) Memberikan apersepsi. 
Kegiatan inti 
Eksplorasi 
1) Guru menjelaskan materi ajar dengan melakukan tanya jawab agar siswa 

dapat berpartisipasi aktif serta untuk memantau pemahaman siswa. 
2) Guru memberikan beberapa contoh soal dan meminta beberapa siswa untuk 

menyelesaikannya dan dilanjutkan dengan melakukan pembahasan bersama, 
hal ini dilakukan untuk menggali kemampuan siswa. 

3) Guru membagi kelompok kecil untuk melakukan game tournament dengan 
jumlah anggota 5-6 orang. 

4) Guru memberikan penjelasan mengenai tugas setiap siswa di dalam 
kelompok. 

5) Siswa diminta untuk mengambil undian (undian berisikan nomor meja 
ataupun soal). 
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6) Bersama dengan guru, siswa menyiapkan meja turnamen sebannyak 3 buah 
dengan masing-masing meja berisi 3 buah komputer. (meja turnamen akan 
digunakan dalam kegiatan game turnamen) 

7) Guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan game tournament yang akan 
dilakukan, yakni setiap kelompok memiliki 2 perwakilan siswa untuk berada 
dalam meja turnamen. Perwakilan siswa tersebut menempati meja turnamen 
berdasarkan nomor undian dari guru untuk berkompetensi dalam turnamen 
dengan mengerjakan tugas yang diberikan, setiap meja berisikan siswa 
dengan nomor undian yang sama (misal siswa-siswa dengan nomor undian 1 
dari kelompok A akan bersaing dengan siswa-siswa dengan nomor undian 1 
juga dari kelompok B, C, D, E, dan F).  

8) Siswa melakukan aktivitas dalam game tournament. 
Elaborasi 
1) Setiap kelompok yang telah mendapatkan soal, diminta untuk membahas dan 

merencanakan penyelesaian soal di dalam kelompok. (Guru memberikan 
penilaian terhadap kerjasama tim) 

2) Setiap siswa sebagai perwakilan kelompok mengerjakan tugasnya di meja 
turnamen sesuai dengan nomor undian. (Guru memberikan penilaian terhadap 
kemampuan masing-masing siswa dalam turnamen) 

3) Setelah setiap kelompok telah menyelesaikan tugasnya maka guru 
mengkondisikan kelas ke dalam kegiatan presentasi dan diskusi bersama. 

4) Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang telah 
diselesaikan. (Guru memberikan penilaian terhadap presentasi masing-masing 
kelompok) 

Konfirmasi 
1) Guru bersama siswa membahas hasil kegiatan kelompok. 
2) Guru memberikan reward dengan kriteria tertentu (reward diberikan untuk 

setiap kelompok tetapi setiap kelompok mendapatkan reward yang berbeda-
beda sesuai dengan jumlah skor yang diperoleh, skor diperoleh dari perolehan 
skor dalam kerjasama tim, skor turnamen, dan skor prensentasi hasil). 

Kegiatan penutup 
1) Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
2) Guru memberikan penguatan dengan menanyakan beberapa soal secara lisan. 
3) Guru memberikan motivasi dengan memberikan beberapa pesan yang 

menarik kepada siswa. 
4) Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa (tindak lanjut dapat berupa 

pemberian tugas rumah atau kegiatan lainnya). 
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Berikut disajikan bagan desain dari game turnamen model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT [3]. 

Desain Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Metode penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaborasi dengan guru kelas [9]. Di mana 
peneliti secara berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru kelas VII menerapkan 
pembelajaran koopertaif tipe TGT dalam mengajar TIK. Sebelum melakukan 
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran koopertaif, peneliti 
melakukan observasi terlebih dahulu terhadap kelas yang hendak menjadi subjek 
penelitian guna menemukan fokus masalah yang akan diangkat. Selanjutnya fokus 
masalah tersebut didiskusikan dengan guru kelas, dan setelah didapat masalah yang 
sudah sesuai maka peneliti memutuskan untuk menggunakan pembelajaran kooperatif 
tipe TGT guna membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan keterampilan 
sosial. Guru dan peneliti mendiskusikan permasalahan penelitian dan menentukan 
rencana tindakan.  

Penelitian ini menggunakan model Kemmis yang dikembangkan oleh Stephen 
Kemmis dan Robin Mc Taggart [9]. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 
beberapa siklus. Setiap siklusnya meliputi beberapa tahapan yang meliputi 
perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation) dan refleksi 

A 

1             2           3 

B 

1             2           3 

C 

1             2           3 

D 

1             2           3 

E 

1             2           3 

F 

1             2           3 

Meja 
Turnamen 

1 

Meja 
Turnamen 

2 

Meja 
Turnamen 

3 
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(reflection) dalam suatu spiral yang saling terkait. Adapun model penelitian tindakan 
kelas menurut Kemmis dan Taggart dapat terlihat pada gambar berikut ini : 

Model Penelitian Tindakan Kelas (PTK ) oleh Kemmis dan Taggart [9] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan sistem siklus, yang terdiri dari tiga 

tahap yaitu: 
1) Perencanaan (planning) 
2) Pelaksanaan dan pengamatan (acting and observasing) 
3) Refleksi (reflecting) 

Pemberian perlakuan dimulai dengan merancang rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) kemudian tahap pelaksanaannya hingga tahap relfeksi sebagai 
tahap evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun langkah-langkah 
dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi pemahaman khusus 
terhadap karakteristik pesertsa didik, menyesuaikan materi dengan permasalahan 
yang diangkat dan kesesuaiannya dengan pendekatan yang dijadikan sebagai sarana 
penyampaian materi. Selanjutnya membuat alat peraga atau memanfaatkan media 
belajar yang diperlukan dengan memperhatikan peserta didik, setelah itu masuk ke 
dalam tahap penyususnan rancana kegitan belajar mengajar dan kemudian RPP yang 
telah disusun sedemikian rupa diaplikasikan dengan memperhatikan kesesuaian 
antara peserta didik, materi, sarana dan prasarana serta alokasi waktu saat mengajar 
[10]. 

Setiap pembelajaran yang telah selesai dilaksanakan maka akan dibuat adanya 
evaluasi, untuk mengukur perubahan yang terjadi, apakah ada peningkatan atau tidak. 
Evaluasi yang dilakukan diterapkan secara berkala, yakni adanya kesinambungan 
antara evaluasi yang pertama dengan yang selanjutnya agar dapat dijadikan 
perbandingan. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan yang terjadi sekaligus 
sebagai bukti dari pembelajaran yang dilakukan telah memberikan perubahan kepada 
peserta didik berupa peningkatan motivasi belajar dan keterampilan sosial. Bila telah 
dilakukan evaluasi dan penerapan pembelajaran telah selesai dilaksanakan maka data 
yang diperoleh akan dianalisis agar peningkatan yang dimaksudkan dapat terlihat 
[11].  
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini lembar observasi, dan angket/ 
kuisioner yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa dan keterampilan 
sosial siswa. Untuk mengukur instrument dalam penelitian ini baik motivasi belajar 
maupun ketrampilan sosial siswa digunakan cara berikut: 

 
Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 
≥86%  = baik sekali 
70 – 85% = baik 
55 – 69% = cukup baik 
≤54%  = kurang 
Djamarah [12] 
Adapun inst Lembar observasi siswa dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 1. Lembar Observasi Siswa [3] 
No. Aspek yang diamati Skor 

YA TIDAK 
1 Siswa merasa tertarik pada pelajaran TIK   
2 Penyajian materi dari guru mudah dipahami sehingga siswa dapat 

memahami materi tanpa ada kesulitan 
  

3 Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami saat bapak/ibu guru 
memberi kesempatan untuk bertanya. 

  

4 Siswa sudah tertarik lebih dahulu dengan matapelajaran TIK   
5 Siswa tertarik dan menikamati pembelajaran karena guru mengemas materi 

melalui metode Teams Game Tournament (TGT) 
  

6 Siswa merasa senang dan antusias dengan penerapan metode TGT pada 
materi pembelajaran TIK 

  

7 Siswa terlihat ingin berprestasi pada matapelajaran TIK, karena dorongan 
ingin mendapat pujian atau hadiah. 

  

8 Metode TGT Teams Game Tournament membuat suassana belajar menjadi 
lebih santai sehingga siswa tidak terbebani dalam apa yang sedang 
dipelajari. 

  

9 Siswa aktif mengemukakan ide/pendapat saat diskusi atau saat kelas sedang 
berlangsung. 

  

10 Siswa menjadi pendengar yang baik saat penjelasan materi berlangsung.   
11 Ketika ada salah satu siswa yang bertanya kepada guru, siswa yang lain 

memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. 
  

12 Siswa menjadi aktif dan akrab terhadap teman sebayanya di kelas karena 
penerapan metode TGT yang bias membuat suasana kelas menjadi tidak 
kaku. 

  

13 Siswa secara sendiri dapat membantu menjelaskan beberapa materi yang 
belum dipahami oleh teman sebayanya ketika berada dalam diskusi 
kelompok masing-masing. 

  

14 Siswa mampu menjawab atau menjelaskan tentang materi yang sedang 
dipelajari ketika guru bertanya. 
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 Adapun kisi-kisi motivasi belajar dan keterampilan sosial ditunjukkan pada 
tabel 2 dan tabel 3 berikut. 

Tabel 2. Kisi-kisi motivasi belajar [3] 
No. Indikator Item angket 
1 Dorongan dan kebutuhan dalam belajar 1, 4 
2 Harapan dan cita-cita masa depan 8, 9 
3 Penghargaan dalam belajar 6 
4 Kegiatan menarik dalam belajar 3, 5, 
5 Lingkungan yang kondusif 2, 7, 10 

 
Tabel 3.. Kisi-kisi ketrampilan sosial [3] 

No. Indikator Item angket 
1 Kerja sama yang baik 5, 6 
2 Sikap peduli antar anggota kelompok 4, 7 
3 Pengendalian diri dan saling memberi pengertian 3, 8, 9 
4 Mengemukakan pendapat dan pengalaman 1, 2, 10 

  Indikator dalam kisi-kisi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 
pernyataan-pernyatan yang tertuang dalam lembar observasi dan angket / kuesiner. 
Berikut disajikan kuesioner motivasi belajar dan ketrampilan sosial siswa pada tabel 
berikut. 

Tabel 3. Kuesioner Motivasi Belajar [3] 
No Pernyataan YA Tidak 
1 Saya merasa tertarik pada pelajaran TIK karena guru mengajarkan 

dengan cara yang sangat menarik 
  

2 Guru menyajikan materi yang mudah dipahami sehingga saya dapat 
memahami materi tanpa ada kesulitan 

  

3 Guru mengemas materi melalui metode Teams Game Tournament 
(TGT) dengan dukungan media powerpoint dan Microsoft word yang 
menarik sehingga memudahkan saya mengikuti pembelajaran TIK 

  

4 Meskipun metode pembelajarannya dan media pembelajarannya tidak 
menarik, saya sudah tertarik lebih dahulu pada pelajaran TIK 

  

5 Saya merasa senang dengan metode Teams Game Tournament berbasis 
media pembelajarannya, pelajaran TIK menjadi lebih mudah dipahami 

  

6 Saya perlu berprestasi pada pelajaran TIK, karena bisa mendapat hadiah 
dari orangtua. 

  

7 Metode Teams Game Tournament (TGT) berbasis media pembelajaran 
membantu suasana belajar lebih santai sehingga saya tidak merasa 
terbebani terhadap apa yang dipelajari 

  

8 Metode Teams Game Tournament (TGT) berbasis media pembelajaran 
tepat untuk dijadikan sebagai metode dalam pelajaran TIK, karena saya 
dan teman-teman dapat lebih aktif dan akrab 

  

9 Saya perlu berprestasi pada pelajaran TIK, karena saya ingin bisa 
memahami Teknologi Informasi Komputer.  

  

10 Pembelajaran dengan metode TGT berbasis media pembelajaran 
membuat saya lebih bersemangat karena guru mengajarkannya dengan 
baik. 
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Tabel 4. Kuesioner Keterampilan Sosial [3] 

No Pernyataan YA Tidak 
1 Ketika bapak/ibu guru memberikan kesempatan untuk bertanya 

maka saya akan bertanya jika ada materi pelajaran yang belum 
saya pahami 

  

2 Saya akan mengemukakan ide/pendapat pada saat diskusi 
kelompok/kelas berlangsung. 

  

3 Saya selalu menjadi pendengar yang baik saat teman mencoba 
menjelaskan materi TIK yang belum saya pahami 

  

4 Pada saat diskusi kelompok/kelas, saya mendengarkan dan 
memperhatikan jika teman/ guru berbicara. 

  

5 Untuk menjadi kelompok belajar TIK yang terbaik, saya selalu 
berusaha sendiri tanpa melibatkan teman-teman yang lain. 

  

6 Saya tidak senang bekerja sama dengan teman yang tidak pintar 
pada pelajaran TIK 

  

7 Saya membantu menjelaskan ulang kepada teman jika ada teman 
yang belum memahami materi TIK yang telah di ajarkan. 

  

8 Saya kurang menyukai pelajaran TIK, sehingga saya tidak aktif 
dalam memberikan ide/pendapat saat proses pembelajaran 
berlangsung. 

  

9 Saya hanya akan memberikan pendapat saat diskusi 
kelompok/kelas, jika dimintai oleh teman kelompok/guru 

  

10   Saya tidak  pernah bertanya pada siapa pun tentang materi 
pelajaran matematika yang belum saya mengerti 

  

 
4. Hasil Dan Pembahasan 

Setelah tindakan pada siklus I dilaksanakan, perlu dilakukan refleksi tentang 
keseluruhan proses belajar mengajar. Refleksi didasarkan atas temuan baik temuan 
observer maupun temuan guru selama proses pembelajaran dilaksanakan. Refleksi 
dimaksudkan agar kekurangan-kekurangan selama tindakan pada siklus I, dapat 
diperbaiki sewaktu melaksanakan tindakan pada siklus II. Adapun kekurangan-
kekurangan yang ditemui selama tindakan pada siklus I, adalah sebagai berikut: 
1. Guru belum mengkoordinir dengan baik, baik dalam pembentukan kelompok, 

diskusi kelompok maupun presentasi tiap-tiap anggota kelompok. 
2. Waktu pembelajaran yang terbatas, menjadikan proses pembelajaran belum 

dilaksanakan maksimal. 
3. Kegiatan tournament masiih terkendala waktu dan penguasaan kelas. 
4. Hampir sebagian siswa masih pasif dalam mengikuti pembelajaran  

Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan pada siklus I, 
dan setelah guru memperbaiki kinerjanya, maka diketahui bahwa motivasi, 
ketrampilan proses dan jumlah serta persentase ketuntasan belajar siswa menjadi 
meningkat setelah diberikan tindakan pada siklus II. Hal ini memberikan refleksi 
bahwa memperhatikan proses dan memperhatikan karakteristik personal siswa selama 
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KBM berlangsung adalah sesuatu yang penting dan mendasar demi mencapai hasil 
belajar dan ketuntasan belajar yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sebelum tindakan motivasi belajar 
rendah dengan prosentase 68% dari hasil perhitungan tersebut maka perolehan skor 
berada pada kategori kurang baik hal ini dikarenakan guru masih menggunakan 
proses pembelajaran yang monoton tanpa ada variasi model pembelajaran. Meninjau 
tindakan Siklus I yakni motivasi yang meningkat menjadi 75% (kategori baik) setelah 
diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe TGT maka penelitian ini dilanjutkan pada 
siklus II dengan menerapkan model pembelajaran yang sama yakni model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT, setelah siklus II dilaksanakan maka terjadi 
peningkatan lagi pada motivasi belajar siswa sebesar 90% dengan kategori baik. 
Peningkatan tidak hanya terjadi pada motivasi belajar siswa melainkan pada 
keterampilan sosial juga terjadi peningkatan, hal ini dapat dilihat dari kondisi awal 
dimana diperoleh skor sebesar 75% dengan kategori baik, namun setelah diberikan 
tindakan pada siklus I terjadi peningkatan terhadap keterampilan sosial siswa menjadi 
86% dengan kategori baik sekali. Hasil pada siklus I kemudian dievaluasi dan 
dilakukan perbaikan terhadap kendala yang ada sehingga dapat dilanjutkan pada 
siklus II, setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan sosial pada siswa, 
maka diperoleh hasil sebesar 90% hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dari siklus 
sebelumnya dan dari kondisi awal. Adanya peningkatan baik terhadap motivasi 
belajar siswa maupun keterampilan sosial siswa menunjukkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar dan 
keterampilan sosial pada siswa. Slameto [1] mengungkapkan bahwa motivasi 
merupakan salah satu bagian dari faktor internal yang mempengaruhi akan 
keberhasilan belajar seseorang atau siswa, dengan menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT maka salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan 
belajar siswa telah berhasil ditingkatkan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Penelitian yang dilakukan oleh Dewi [4] menunjukkan adanya peningkatan nilai 
hinga 82,06% dibanding dengan cara pengajaran yang masih konvensional yakni 
74,06%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang menerapkan pembelajaran 
kooperatif dengan tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
pembelajaran Matematika di kelas V SD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan kebutuhan belajar 
siswa baik aspek kognitif dan afektif. Hal tersebut terbukti dengan penelitian yang 
telah dilakukan dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dewi. Dengan 
demikian hasil pada penelitian ini dengan didukung oleh penelitian sebelumnya 
menunjukkan, bahwa upaya peningkatan motivasi belajar dan keterampilan sosial 
siswa pada pelajaran TIK melalui model pembelajaran TGT pada siswa kelas VII 
SMP Maniamas Ngabang, berhasil dilakukan dengan peningkatan yang signifikan. 

Membandingkan motivasi belajar sebelum tindakan, setelah tindakan pada 
siklus I dengan setelah tindakan pada siklus II, dimaksudkan untuk melihat apakah 
penerapan model kooperatif tipe TGT, memberikan peningkatan dalam motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran TIK [13].Berikut ini disajikan dalam Tabel 5 
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perbandingan motivasi belajar siswa sebelum tindakan, siklus I dengan setelah 
tindakan pada siklus II. 

Tabel 5 
Rekap Perbandingan Motivasi Belajar Siswa Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

No. Indikator Kondisi Awal Siklus I Siklus II 
Presentase Presentase Presentase 

1 Dorongan &kebutuhan dalam 
belajar 

78% 76% 89% 

2 Harapan &cita-cita masa depan 78% 73% 86% 
3 Penghargaan dalam belajar 65% 76% 89% 
4 Kegiatan menarik dalam belajar 52% 76% 89% 
5 Lingkungan yang kondusif 65% 73% 89% 
Rata-rata Motivasi Belajar Siswa 68% 75% 90% 
Kriteria Cukup Baik Baik Baik Sekali 

Berdasarkan Tabel 5 mengenai perbandingan motivasi belajar siswa baik dari 
kondisi awal sebelum tindakan, siklus I dan siklus II. Data pada Tabel 4.9 
menunjukkan adanya kenaikan  yang ditunjukkan dengan kenaikan prosentase dari 
indikator. Pada indikator dorongan dan kebutuhan dalam belajar dapat diketahui 
adanya peningkatan prosentase menjadi 89% pada indikator dorongan dan kebutuhan 
belajar, kemudian pada indikator harapan dan cita-cita masa depan terjadi 
peningkatan prosentase menjadi 86% pada indikator harapan dan cita-cita masa 
depan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya keberhasilan dalam menerapkan 
model pembelajaran model kooperatif tipe TGT pada pelajaran TIK. Peningkatan 
terhadap diri siswa terjadi karena model pemmbelajaran yang digunakan yakni model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT membuat siswa menjadi aktif  dalam kegiatan 
kelompok sehingga siswa termotivasi untuk belajar selain itu kerja kelompok memicu 
tumbuhnya sikap solidaritas sehingga keterampilan sosial pada diri siswa turut 
berkembang. 

Pada indikator yang ketiga yakni penghargaan dalam belajar mengalami 
peningkatan dengan kondisi awal 65% menjadi 76% pada siklus I, hal ini 
dikarenakan pembelajaran yang sebelumnya belum pernah menerapkan penghargaan 
dalam belajar, indikator ini direspon baik oleh siswa. Adanya penghargaan dalam 
belajar membuat siswa merasa senang mengikuti pelajaran TIK sehingga timbul 
motivasi pada diri siswa untuk mengikuti pelajaran TIK. Setelah dilakukan evaluasi 
dan refleksi untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus I, pembelajaran 
dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus II dapat diketahui adanya peningkatan 
prosentase dari 76% menjadi 86% hal ini dikarenakan pemberian penghargaan yang 
dilakukan selama proses pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa. Pada 
indikator kegiatan menarik dalam belajar juga terjadi peningkatan dari kondisi awal 
52% menjadi 76% pada siklus I dan terjadi lagi peningkatan pada siklus II menjadi 
89%. Peningkatan tersebut menunjukan bahwa pembelajaran pada kondisi awal 
masih dirasa kurang menarik karena model pembelajaran yang diterapkan guru 
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relative monoton, namun setelah diterapkan model pembelajaran Kooperatif tipe TGT 
siswa merasa pembelajaran lebih menarik karena dalam TGT terdapat game 
tournament yang mengkondisikan seluruh kelas untuk aktif terlibat, hal ini membuat 
siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran TIK. 

Indikator yang kelima yakni lingkungan yang kondusif juga turut mengalami 
peningkatan setelah dilakukan perhitungan. Hal ini terbukti pada data yang diperoleh 
saat kondisi awal sebesar 65% mengalami peningkatan pada Siklus I menjadi 73% 
kemudian terjadi peningkatan lagi pada siklus II yakni sebesar 89%. Peningkatan 
tersebut terjadi karena proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan menerapkan 
model pembelajaran Kooperatif tipe TGT dapat menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif, dengan mengikut sertakan siswa untuk ikut aktif selama proses 
pembelajaran membuat siswa merasa senang dan termotivasi sehingga proses 
pembelajaran yang dirancang berjalan dengan baik. Setelah dilakukan perhitungan 
maka diperoleh rata-rata pada motivasi siswa. Pada kondisi awal dengan rata-rata 
prosentase sebesar 68% dengan kategori cukup baik kemudian mendapat tindakan 
pada siklus I sehinnga hasilnya meningkat dengan perolehan rata-rata nilai 75% 
dengan kategori baik, setelah siklus I dilaksanakan maka pembelajaran pada siklus II 
dilanjutkan dengan menerepakan model pembelajaran yang sama yakni TGT, 
kemudian peningkatan terjadi kembali setelah dilaksanakan siklus II yaitu terjadi 
peningkatan menjadi 90% dengan kategori baik sekali. Dengan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa upaya peningkatan motivasi belajar siswa dan keterampilan sosial 
pada mata pelajaran TIK melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa 
kelas VII SMP Maniamas Ngabang, berhasil dilakukan. 

Membandingkan keterampilan sosial sebelum tindakan, setelah tindakan pada 
siklus I dengan setelah tindakan pada siklus II, dimaksudkan untuk melihat apakah 
penerapan model kooperatif tipe TGT, memberikan peningkatan dalam keterampilan 
sosial siswa pada mata pelajaran TIK [10]. Berikut ini disajikan dalam Tabel 6 
perbandingan keterampilan sosial siswa sebelum tindakan, siklus I dengan setelah 
tindakan pada siklus II. 

Tabel 6 
Rekap Perbandingan Keterampilan Sosial Siswa Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

No. Indikator Kondisi Awal Siklus I Siklus II 
Presentase Presentase Presentase 

1 Kerja sama yang baik 73% 89% 89% 

2 Sikap peduli antar anggota 
kelompok 

84% 84% 89% 

3 Pengendalian diri dan saling 
memberi pengertian 

65% 84% 89% 

4 Mengemukakan pendapat dan 
pengalaman 

78% 86% 92% 

Rata-rata Keterampilan Sosial Siswa 75% 86% 90% 
Kriteria Baik Baik Sekali Baik Sekali 
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 Tabel 6 menunjukkan hasil perhitungan keterampilan sosial yang terbagi 
menjadi 4 indikator. Indikator I yakni kerja sama yang baik menunjukkan prosentase 
sebesar 73% pada kondisi awal kemudian meningkat menjadi 89% pada siklus I. 
Peningkatan terjadi karena pada kondisi awal guru jarang melibatkan siswa untuk 
melakukan kerja, kemudian setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif 
tipe TGT yang mengkondisikan siswa dalam kegiatan kelompok sehingga siswa 
mengerti bahwa kerja sama yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan. Setelah 
dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kendala yang ada, proses pembelajaran 
dilanjutkan pada siklus II, dari perhitungan data diperoleh nilai sebesar 89% dengan 
kategori baik sekali. Indikator sikap peduli antar anggota kelompok menunjukan 
prosentase sebesar 84% pada kondisi awal kemudian pada siklus I diperoleh hasil 
yang sama yakni 84% kemudian pada siklus II setelah dilakukan evaluasi dan 
perbaikan kekurangan pada siklus I maka diperoleh prosentase sebesar 89%. Hasil 
tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari kondisi awal,siklus I dan siklus II. 

Pada indikator ke tiga yakni pengendalian diri dan saling memberi pengertian 
dapat tumbuh karena siswa mulai dibiasakan dengan kegiatan kelompok pada model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT. Kegiatan kelompok mengkondisikan siswa untuk 
saling memberi pengertian dan tidak bersikap individual karena pembelajaran 
dirancang untuk membangun kerjasama kelompok yang baik. Setelah diterapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT, pengendalian diri dan saling memberi 
pengertian meningkat. Peningkatan ini ditunjukkan dengan perbandingan prosentase 
dari kondisi awal sebesar 65% meningkat menjadi 84% pada siklus I kemudian 
meningkat lagi menjadi 89% pada siklus II. Pada indikator yang terakhir yakni 
mengemukakan pendapat dan pengalaman menunjukkan adanya peningkatan dari 
kondisi awal dengan prosentase sebesar 78% meningkat menjadi 86% pada siklus I 
kemudian lagi menjadi 92% pada siklus II. Kondisi  yang demikian menunjukkan 
bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat terlaksana dengan baik, pada 
indikator ini siswa dibiasakan untuk mengemukakan pendapat setelah kegiatan 
kelompok dilakukan hal ini sejalan dengan langkah-langkah pembelajaran yang 
terdapat pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT.  

Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh rata-rata pada kondisi awal 
sebesar 75% kemudian mendapat tindakan pada siklus I dan meningkat dengan 
perolehan nilai sebesar 86% dengan kategori baik, kemudian peningkatan terjadi 
kembali setelah dilaksanakan siklus II yaitu terjadi peningkatan sebesar 90% dengan 
kategori baik sekali. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya 
peningkatan motivasi belajar siswa dan keterampilan sosial pada mata pelajaran TIK 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas VII SMP 
Maniamas Ngabang telah berhasil dilakukan. 
 
5. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siswa kelas mata 
pelajaran TIK siswa kelas VII SMP Maniamas Ngabang tahun pelajaran 2014/2015 
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berhasil dilaksanakan, terbukti dengan adanya peningkatan dari pra siklus, siklus I, ke 
siklus II. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan angka prosentase 
yang signifikan dari siklus I ke siklus II, untuk motivasi belajar terjadi peningkatan 
yaitu sebesar 75% menjadi 90% dan di kategorikan dari baik menjadi baik sekali, 
sedangkan keterampilan sosial meningkat dari 86% dengan kategori baik sekali 
menjadi 90% dengan kategori baik sekali. Peningkatan motivasi belajar dan 
keterampilan sosial tersebut sekaligus menjawab hipotesis penelitian yakni Model 
kooperatif  tipe TGT dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan sosial 
siswa pada mata pelajaran TIK di kelas VII SMP Maniamas Kecamatan Ngabang 
Kabupaten Landak. Hal tersebut terbukti  
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