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 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran matematika, kurangnya pemahaman siswa pada 
materi yang diajarakan, model pembelajaran yang digunakan guru kurang 
bervariasi, serta kemampuan guru mengelola kelas tidak maksimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya dalam pelajaran 
matematika pada materi keliling dan luas segitiga dengan menggunakan model 
pembelajaran Team Games Tournament (TGT). 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD IT Nur Ihsan Medan yang 
berjumlah 25 orang dengan jumlah siswa laki-laki 11 orang dan jumlah siswa 
perempuan 14 orang. Penelitian ini dilakukan untuk bidang studi matematika 
tentang “Keliling dan Luas Segitiga”. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian angket dan lembar 
observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT pada mata pelajaran matematika dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas IV SD IT Nur Ihsan Medan. Berdasarkan analisis 
hasil observasi tingkat motivasi belajar siswa dapat dijelaskan bahwa dari 25 
orang siswa pada siklus I pertemuan 1 terdapat motivasi  siswa yang rendah, 
sedang dan tinggi. Dari 25 orang siswa di atas ada sebanyak 19 orang siswa (76%) 
yang tergolong kriteria motivasi rendah, 3 orang siswa (12%) yang tergolong  
kriteria motivasi sedang, 3 orang siswa (12 %) yang tergolong kriteria motivasi 
tinggi. Pada siklus I pertemuan 2 ada sebanyak 12 orang siswa (48%) yang 
tergolong kriteria motivasi rendah, 9 orang siswa (36%) yang tergolong  kriteria 
motivasi sedang, 4 orang siswa (16%) yang tergolong kriteria motivasi tinggi. 
Pada siklus II pertemuan  1 ada sebanyak 3 orang siswa (12 %) yang tergolong 
kriteria motivasi rendah, 11 orang siswa (44%) yang tergolong  kriteria motivasi 
sedang, 11 orang siswa (43%) yang tergolong kriteria motivasi tinggi. Pada siklus 
II pertemuan 2 ada sebanyak 2 orang siswa (8%) yang tergolong  kriteria motivasi 
sedang, 23 orang siswa (92%) yang tergolong kriteria motivasi tinggi. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Model 
Pembelajaran TGT dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran 
Matematika khususnya pada materi Keliling dan Luas Segitiga. 

 

 

 


