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ABSTRAK 

Erna Kusumandari. X 4306008. PENERAPAN PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TGT (Team Games Tournament) MENGGUNAKAN 

PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI 

SISWA KELAS VIIIE SMP NEGERI 2 NGADIROJO TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2010.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi 

belajar biologi siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 Ngadirojo tahun pelajaran 

2010/2011 dengan penerapan pembelajaran kooperatif TGT menggunakan puzzle. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dengan dua siklus. Tiap siklus terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis, dan refleksi. Subyek penelitian 

adalah siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 Ngadirojo tahun pelajaran 2010/2011. 

Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa, tempat dan peristiwa 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan 

data dengan angket, observasi, dan wawancara. Validasi data menggunakan teknik 

triangulasi sumber data. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif 

TGT menggunakan puzzle dapat meningkatkan motivasi belajar biologi siswa di 

kelas VIIIE SMP Negeri 2 Ngadirojo tahun pelajaran 2010/2011. Persentase rata-

rata berdasarkan lembar observasi motivasi belajar biologi siswa pra siklus 

sebesar 48,78%, siklus 1 sebesar 75,76% dan siklus 2 sebesar 92,12%. Hasil 

perhitungan angket pra siklus menunjukkan motivasi belajar biologi siswa sebesar 

63,8%, siklus 1 sebesar 75,14%, dan siklus 2 sebesar 80,34%.  

 

 

 

Kata kunci: Pembelajaran kooperatif, TGT (Team Games Tournament), puzzle, 

motivasi belajar, biologi. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam 

pengembangan diri, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta 

karakteristik pribadi ke arah yang positif, baik bagi peserta didik maupun 

lingkungan.  Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan atau nilai-nilai 

atau melatihkan keterampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang 

secara potensial dan aktual telah dimiliki peserta didik, sebab peserta didik 

bukanlah gelas kosong yang harus diisi dari luar. Peserta didik telah memiliki 

sesuatu, sedikit atau banyak, telah berkembang (teraktualisasi) atau sama sekali 

masih kuncup (potensial). 

Guru merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dan memiliki 

peran penting serta merupakan kunci pokok bagi keberhasilan peningkatan mutu 

pendidikan. Peran pendidik atau guru adalah mengaktualkan yang masih kuncup, 

dan mengembangkan lebih lanjut apa yang baru sedikit atau baru sebagian 

teraktualisasi, semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Sejak adanya 

kehidupan, sejak itu pula guru melaksanakan pembelajaran, dan memang hal 

tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab yang pertama dan utama. Guru 

membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu 

yang belum diketahui, membentuk kompetensi, memahami materi standar yang 

dipelajari dan mewujudkan tujuan hidup peserta didik secara optimal. 

Dalam pembelajaran, motivasi memiliki peran penting dalam 

menentukan seberapa banyak siswa akan belajar dari suatu kegiatan pembelajaran 

atau seberapa banyak menyerap informasi yang disajikan. Siswa yang termotivasi 

untuk belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam 

mempelajari materi, sehingga siswa akan menyerap dan mengendapkan materi 

dengan lebih baik. Motivasi belajar siswa merupakan faktor utama yang 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Kadar motivasi ini banyak ditentukan 

oleh kadar kebermaknaan bahan pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang 



dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Pentingnya motivasi dalam pembelajaran 

perlu dipahami oleh pendidik agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau 

bantuan pada siswa. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik diakibatkan 

faktor dari dalam maupun luar siswa, untuk mencapai tujuan tertentu guna 

memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan. Dalam konteks pembelajaran maka 

kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk belajar. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan  kegiatan 

pembelajaran misalnya guru, siswa itu sendiri, motivasi, kecerdasan, rasa butuh, 

penghargaan, lingkungan belajar, metode pembelajaran yang digunakan, media 

pembelajaran yang dipakai, dan peran serta orang tua. Faktor-faktor yang 

mencakup kecerdasan, motivasi, perasaan butuh  merupakan faktor dari dalam 

atau faktor intrinsik. Sedangkan faktor dari luar yang juga mempengaruhi, seperti 

fasilitas belajar, cara guru mengajar, pemberian umpan balik, pujian, hukuman 

disebut dengan faktor ekstrinsik. Antara faktor intrinsik dan ekstrinsik saling 

mempunyai korelasi yang saling mendukung satu sama lain, misalnya jika ditinjau 

dari motivasi. Motivasi yang berasal dari dalam individu disebut motivasi 

instrinsik dan motivasi yang berasal dari luar individu disebut motivasi ekstrinsik. 

Guru dapat meningkatkan motivasi intrinsik dalam pembelajaran di ruang kelas 

dengan cara membangkitkan siswa agar memiliki perhatian dan keinginan dalam 

belajar suatu materi, dan menunjukkannya dengan rasa kepuasan dan rasa ingin 

tahu tentang materi yang dipelajarinya. Dalam hal ini, metode pembelajaran juga 

mempunyai andil yang penting. Penggunaan metode mengajar akan berpengaruh 

terhadap kegiatan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Dalam 

memilih metode mengajar harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan dan 

kondisi siswa, sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dan termotivasi untuk 

belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Berdasarkan hasil observasi terhadap pembelajaran biologi di kelas VIIIE 

SMP Negeri 2 Ngadirojo yang berjumlah 30 siswa, diketahui bahwa metode 

mengajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode ceramah diselingi 

tanya jawab. Penggunaan metode ini kurang melibatkan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, sehingga siswa menjadi pasif. Selama proses pembelajaran 



terdapat 2 siswa yang menjawab pertanyaan dari guru, 8 siswa yang berbicara 

dengan teman, 4 siswa bermain sendiri dan tidak ada siswa yang mengajukan 

pertanyaan selama proses pembelajaran. Adapun ciri-ciri motivasi rendah antara 

lain ada yang acuh tak acuh, ada yang tidak memusatkan perhatian dan ada yang 

bermain sendiri selama proses pembelajaran (Dimyati dan Mudjiono, 1994:79). 

Dari uraian di atas terlihat korelasi yang jelas antara temuan masalah di kelas 

dengan teori mengenai ciri motivasi belajar rendah.  

 Sementara hasil observasi pra siklus terhadap pembelajaran biologi di 

kelas VIIIE SMP Negeri 2 Ngadirojo yang berjumlah 30 siswa menunjukkan 

bahwa motivasi belajar biologi siswa rendah. Hal ini ditunjukkan diantaranya 

dengan tidak adanya siswa yang bertanya hal-hal yang belum jelas kepada teman 

saat diskusi, ada 2 siswa yang tidak mengerjakan tugas dari guru, 18 siswa yang 

tidak mencatat penjelasan dari guru, tidak ada siswa yang bertanya pada guru 

mengenai materi yang belum dipahami pada saat pembelajaran, tidak ada siswa 

yang mendapat penghargaan dari guru, tidak ada siswa yang terlibat turnamen 

pada saat proses pembelajaran, terdapat 10 siswa yang gaduh/ramai di luar materi 

pelajaran, 8 siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru sehingga ketika 

guru memberi pertanyaan siswa tidak bisa menjawab, 5 siswa tidak membawa 

buku pegangan dan referensi biologi, 6 siswa yang tidak  mengerjakan ulangan 

sendiri dan meniru jawaban teman. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan adanya suatu variasi 

dalam metode pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif TGT (Team Games Tournament). TGT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar yang beranggotakan 5-6 orang peserta didik yang memiliki kemampuan, 

jenis kelamin dan suku/ras yang berbeda. Pada pelaksanaanya TGT dibagi menjadi 

5 komponen yaitu presentasi kelas (penyampaian materi), tim,game atau 

permainan, turnamen atau pertandingan dan penghargaan tim. Belajar  sambil 

bermain tidak selalu berakibat buruk pada prestasi belajar siswa. Karena dengan 

penggunaan metode ini melibatkan siswa aktif dalam belajar dan bermain bersama 

kelompoknya, sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan motivasi 



belajar. Permainan yang digunakan dalam turnamen/pertandingan ini adalah 

puzzle. Puzzle merupakan permainan merangkai keping-keping gambar menjadi 

satu kesatuan utuh yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kepuasan yang 

didapat setelah menyelesaikan permainan puzzle adalah salah satu pembangkit 

motivasi untuk mencoba hal-hal yang baru bagi dirinya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang 

ada di lokasi diharapkan dapat terselesaikan melalui Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif TGT (Team Games Tournament) menggunakan puzzle. Penelitian ini 

dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan motivasi belajar biologi siswa 

kelas VIIIE SMP Negeri 2 Ngadirojo Tahun Pelajaran 2010/2011.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Apakah melalui penerapan pembelajaran kooperatif TGT menggunakan puzzle 

dapat meningkatkan motivasi belajar biologi siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 

Ngadirojo tahun pelajaran 2010/2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

Mengetahui peningkatan motivasi belajar biologi siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 

Ngadirojo tahun pelajaran 2010/2011 dengan penerapan pembelajaran kooperatif 

TGT menggunakan puzzle. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan motivasi belajar biologi siswa melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif TGT menggunakan puzzle. 



b. Siswa menjadi  senang dan tertarik terhadap biologi karena siswa 

dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif TGT menggunakan puzzle. 

2. Bagi guru 

a. Menyajikan  sebuah pilihan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang 

membutuhkan penyelesaian melalui penerapan pembelajaran kooperatif 

TGT menggunakan puzzle. 

b. Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang bervariasi dan dapat memperbaiki sistem pembelajaran 

sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi siswa. 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran melalui penerapan pembelajaran kooperatif TGT 

menggunakan puzzle. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan 

proses pembelajaran pada tahap berikutnya melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif TGT menggunakan puzzle. 

  



 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas  melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif Team Games Tournament (TGT) menggunakan puzzle 

pada proses pembelajaran siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif Team Games Tournament (TGT) 

menggunakan puzzle dapat meningkatkan motivasi belajar biologi siswa kelas 

VIIIE SMP Negeri 2 Ngadirojo tahun pelajaran 2010/2011. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

penelitian lebih lanjut mengenai upaya meningkatkan motivasi belajar biologi 

siswa dalam pembelajaran di SMP Negeri 2 Ngadirojo. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru untuk 

menerapkan pembelajaran kooperatif Team Games Tournament (TGT) 

menggunakan puzzle untuk meningkatkan motivasi belajar biologi siswa. 

 

C.  Saran 

1. Kepada Sekolah 

a. Perlu adanya pemanfaatan segala media dan fasilitas secara optimal 

sehingga dapat lebih maksimal dalam mendukung keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. 

2. Kepada Guru Pengajar 

a. Guru hendaknya benar-benar mempelajari metode Team Games Tournament 

(TGT) menggunakan puzzle sebelum mempraktekannya, sehingga pada saat 



pelaksanaan tidak merasa bingung serta pembelajaran dapat berjalan efektif 

dan efisien.  

b. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya melakukan 

pemantauan pada siswa secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan dapat 

berjalan tertib.  

c. Guru hendaknya lebih selektif dalam menggunakan media pembelajaran dan 

hendaknya media yang digunakan lebih beragam agar siswa termotivasi 

dalam belajar biologi. 

3. Kepada Siswa  

a. Pelatihan atau simulasi pelaksanaan pembelajaran kooperatif Team Games 

Tournament (TGT) menggunakan puzzle hendaknya dilakukan terlebih 

dahulu, sehingga saat pelaksanaan pembelajaran siswa sudah tidak merasa 

bingung serta waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

b. Siswa hendaknya ditugasi untuk belajar terlebih dahulu sebelum 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif Team Games Tournament (TGT) 

menggunakan puzzle, sehingga saat tunamen, siswa bertanding dengan siswa 

lain dan dapat menjawab soal pada puzzle dengan baik. 

4. Kepada Peneliti 

a. Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis 

sedapat mungkin terlebih dahulu menganalisis kembali perangkat 

pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti ini untuk disesuaikan 

penerapannya, terutama untuk alokasi waktu, media pembelajaran yang 

akan digunakan dan karakteristik siswa yang akan diteliti tersebut. 

 

 

 

 


