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ABSTRAK
Sholihah, Afifatus, 2019. Pengaruh Penggunaan Model Team
Games Tournament Terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar
Dalam Tema “Panas dan Perpindahannya” Bagi Kelas V MI
Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo Tahun Ajaran
2018/2019 Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut
Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ulum
Fatmahanik, M. Pd.
Kata kunci: Team Games Tournament, motivasi belajar, dan hasil
belajar siswa

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa
karena sebagian besar guru mengajar dengan menggunakan metode
mengajar dengan kontrol. Untuk mengurangi masalah tersebut perludi
terapkan model pembelan yang melibatkan siswa secara aktif dengan
menimbulkan kemampuan bekerja sama yaitu model pembelajaran Team
Games Tournament.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mengetahui ada
tidaknya pengaruh penggaruh terhadap motivasi belajar dalam tema panas
dan perubahannya di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo (2)
mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan terhadap hasil belajar dalam
tema panas dan perubahannya di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan
Ponorogo. (3) mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan model TGT
terhadap motivasi belajar dan hasil belajar kelas V di MI Ma’arif Patihan
Wetan tahun ajaran 2018/2019.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif,
dengan jenis quasi eksperimen dengan desain Nonequivanlent kontrol
groip design. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas V di MI
Ma’arif Patihan Wetan sebanyak 54 siswa, yaitu 27 siswa untuk kelas
eksperimen dan 27 untuk kelas kontrol Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan tes tertulis, angket, dan dokumentasi, Analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat di
simpulkan bahwa (1) Ada pengaruh yang signifikan Model Pembelajaan
TGT terhadap Motivasi Belajar dalam siswa kelas V MI Ma’arif Patihan
Wetan Babadan Ponorogo. (2)Tidak Ada pengaruh yang signifikan Model
Pembelajaan TGT terhadap Motivasi Belajar dalam siswa kelas V MI
Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo. (3) Ada pengaruh model
pembelajaran Teams Games Tournamen (TGT) terhadap motivasi dan
hasil belajar bagi siswa kelas V MI Ma’arf Patihan Wetan tahun ajaran.
2018/2019. Yang ditunjukkan signifikansi untuk Pillai’s Trace, Wilks’
Lambda, Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root. Kelas memiliki
signifikan yang lebih dari 0,05
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk
dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.1 Pendidikan juga merupakan suatu hal
yang sangat penting bagi kehidupan. Tidak adanya pendidikan maka tidak adanya
moral akhlak dan kepribadian. Proses pembelajaran merupakan proses pendidikan
yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dalam
hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan.2
Kegiatan pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian
kompetensi yang telah dirancang dalam kurikulum agar setiap siswa mampu
menjadi pembelajaran mandiri sepanjang hayat. Keberhasilan adalah proses
pembelajaran yang tidak terlepas dari kemampuan guru, mengembangkan modelmodel pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan
siswa secara efektif. Setiap proses pembelajar yang dilaksanakan oleh peserta didik
akan menghasilkan hasil belajar.
Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran
yang secara sengaja dalam mengaitkan beberapa aspek balk dalam indramata
pelajaran maupun antar-mata pembelajaran. Dengan adanya pemaduan itu peserta
didik dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga
pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik.3

1

Made Pirdata, Landasan Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),11.

2

Ibid,12

3

Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2004), 85.
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Dari pentingnya tematik tersebut maka tematik sebagai keterlibatan siswa
dalam proses belajar atau mengarahkan siswa secara aktif terlibat dalarn proses
pembelajaran. Melalui pembelajaran tematik siswa dapat memperoleh pengalaman
langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang
dipelajari. secara holistik, bermakna, autentik dan aktif. Pengalaman belajar yang
dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan belajar siswa.
Pengalaman belajar menunjukan kaitan unsur-unsur konseptual menjadi proses
pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajari
akan membentuk skema, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan
pengetahuan. Pentingnya pembelajaran tematik diterapkan disekolah dasar karena
pada umumnya siswa pada tahap ini masih melihat segala sesuatu sebagai satu
keutuhan (holistik), perkembangan fisiknya tidak pernah bisa dipisahkan dengan
perkembangan mental, sosial, dan emosional.4
Motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan
seseorang untuk belajar atau mempelajari materi pelajaran. Semakin tinggi motivasi
belajar seseorang maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Dalam proses
pembelajaran, motivasi belajar merupakan aspek yang sangat penting. Dalam
belajar sangat diperlukan motivasi. Motivation is an essential condition of learning.
Hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Semakin tepat motivasi yang
diberikan, akan semakin berhasil juga pelajaran itu. Pada mulanya siswa tidak ada
hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk
belajar. Hal ini sejalan dengan rasa keingintahuan dia yang akhirnya mendorong
siswa untuk belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan mendorong ke arah
sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong
mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam rangka belajar.5
Motivasi belajar yang timbul karena faktor instrinsik meliputi hasrat dan
keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.

4
5

Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 257
Sadirman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers,
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Sedangkan faktor ekstrinsiknya adanya penghargaan, lingkungan, belajar yang
kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.6
Keadaan saat ini yaitu kurangnya motivasi belajar terhadap siswa dalam
pembelajaran tematik yang diakibatkan oleh metode belajar yang masih tradisional
atau berpusat pada guru. Pada umumnya guru akan malas memberikan
pembaharuan terkait metode pembelajaran, apalagi ketika guru tersebut adalah guru
senior. Kemudian banyak terjadi kasus guru yang memiliki masalah pribadi yang
dibawa-bawa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, sehingga rasa kesal
dan marah yang muncul dari permasalahan pribadinya akan terbawa sampai ke
ruang kelas yang membuat suasana menjadi takut dan enggan dalam belajar.7
Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang
mengikuti proses belajar mengajar dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotor.
Di dalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik
memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam belajar. Di samping itu
juga keberhasilan peserta peserta didik dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan
faktor dari siswa itu sendiri.8
Faktor yang mampu mempengaruhi kemampuan dan keberhasilan siswa
dalam memahami suatu materi pelajaran yang dapat dilihat dari hasil belajar yang
diperoleh siswa dalam suatu pembelajaran, salah satunya adalah model
pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas. Model pembelajaran yang
monoton akan mengurangi motivasi siswa untuk belajar.9
Kondisi saat ini sama seperti di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo.
Berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran tematik di MI Ma’arif Patihan belum
optimal, guru selalu memberikan metode ceramah kemudian siswa diberi tugas
sehingga pembelajaran cenderung membosankan dan kurang menarik minat siswa
terhadap proses pembelajaran. Menurut guru kelas V MI Patihan Wetan siswa
6

Ibid,89-90

7

Soetjipto, Profesi Keguruan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 14

8

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2009), 22.
9

Ibid 23
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sering mengalami kesulitan dan kelceliruan dalam mengerjakan soal-soal latihan
tematik.10
Kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan tersebut bisa terjadi karena
pembelajaran hanya berpusat kepada guru tanpa melibatkan siswa ketika proses
belajar mengajar. Sehingga pada saat pembelajaran 70% siswa belum sepenuhnya
aktif di dalam kelas. Karena siswa masih malu untuk bertanya dan berpendapat dan
kurang memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Hal itu
menunjukkan bahwa siswa terlihat pasif dalam pembelajaran dan juga berdampak
pada rendahnya hasil belajar siswa.
Hasil belajar tematik siswa kelas V memiliki nilai rata-rata rendah. kurang
dari 70 sehingga tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal 70. Hasil tersebut
aitujukan bahwa hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan malam
mata pelajaran tematik belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari data hasil ulangan
semester ganjil bahwa hanya 20 siswa yang tuntas 71,4% dan siswa yang tidak
tuntas sebelum 8 siswa atau 28,6% dari 28 siswa di kelas V MI Ma’arif Patihan
Wetan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perlu diadakan perbaikan agar hasil
belajar siswa dapat meningkat. Rendahnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa
dapt dilihat dari banyaknya siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM).11
Ketuntasan dalam mencapai KKM pada siswa bisa jadi dipengaruhi oleh
model mengajar guru. Model pengajaran guru yang kurang menarik dan monoton
sehingga membuat siswa menjadi bosan dan kurang aktif bertanya ketika
mengalami kesulitan, serta tidak ada timbal balik antara guru dan siswa. Sehingga
dalam pembelajaran perlu menerapkan model-model pembelajaran yang
melibatkan siswa aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar.12

10

Hasil Dokumentasi di MI Ma’arif Patihan Wetan Pada Hari senin 9 Mei 2019 pukul 7.00

WIB.
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Hasil Dokumentasi di MI Ma’arif Patihan Wetan Pada Hari senin 9 Mei 2019 pukul 7.00

WIB.
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Daryanto. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013(Yokyakarta, PT Gava
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Co-operative learning adalah strategi pengajaran yang menekankan kepada
proses kerjasama dalam suatu kelompok yang bias terdiri 3 sampai 5 orang siswa
untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Melalui
Cooperative learning siswa didorong untuk bekerja sama secara maksimal sesuai
dengan keadaan kelompoknya. Kerja sama disini dimaksudkan setiap anggota
kelompok harus saling bantu. Yang cepat harus membantu yang lemah, oleh karena
penilaian akhir ditentukan oleh dan sebaliknya keberhasilan individu adalah
keberhasilan kelompok.13
Belajar melalui cooperative dapat dijelaskan dan beberapa perspective,
yaitu perspective motivasi, perspective sosial, perspective perkembangan kongnitif
dan perspective elaborasi kognitif. Perspektif, artinya bahwa penghargaan yang
diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok akan saling
membantu. Dengan demikian keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah
keberhasilan kelompok.14
Perspektif sosial artinya bahwa melalui cooperative setiap siswa akan saling
membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok
memperoleh keberhasilan. Bekerja secara team dengan mengevaluasi keberhasilan
sendiri oleh kelompok, merupakan iklim yang bagus, dimana setiap anggota
kelompok menginginkan semuanya memperoleh keberhasilan. Perspektif
perkembangan kognitif artinya bahwa dengan adanya interaksi antara anggota
kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir mengolah berbagai
informasi.15
Metode teams games tournament adalah salah satu metode dalam
cooperative leaning. Setelah belajar bersama kelompoknya sendiri para anggota
kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Penilaian
didasari jumlah nilai yang diperoleh kelompok peserta didik.16
13

Trianto, M. Pd. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: PT Fajar

Interpramata Mandiri), 55
14

Ibid, 83

15

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP, Ilmu Pendidikan Islam, 176-175.
Ika Maryani, Pendidikan Scientific di Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Depublish, 2005),
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Untuk mengurangi masalah dalam proses pembelajaran perlu diterapkan
suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dan
menimbulkan kemampuan bekerja secara kelompok sehingga tidak ada lagi
persaingan yang tidak sehat dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran
kooperatif (cooperative learning) tipe Team Games Tournamen (TGT) merupakan
model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas
seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai
tutor sebaya dan mengandung unsur permainan.17
Selain meningkatkan motivasi dalam hasil belajar, model pembelajaran
kooperatif memungkinkan siswa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran.
Sebagai contoh, siswa ikut terlibat dalam diskusi kelompok, memberikan pendapat,
menerima pendapat orang lain, melaksanakan tugas yang diterima kelompok,
bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang
dihadapinya, juga partisipasi dalam kerja sama kelompok dan kepedulian terhadap
kesulitan sesama anggota kelompok.18
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik menggunkan model
pembelajaran TGT dalam pembelajaran tematik materi panas dan perpindahannya
pada siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan. Berangkat dari kerangka berfikir
tersebut maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Penggaruh Penggunaan Model Pembelajaran Teams Gaines Tournamen Terhadap
Motivasi dan Hasil Belajar Dalam Tema Panas dan Perpindahannya Bagi Siswa
Kelas V MI Ma’arif Ptihan Wetan Tahun Pembelajaran 2018/2019.”

B. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagian
berikut:
1. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan

17

Ibid, 35

18

Ibid, 37
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2. Materi pembelajaran dalam penelitian ini dibatasi hanya satu subtema pada
satu tema
3. Metode TGT dilaksanakan dalam 5 tahap, yaitu tahap penyajian kelas
(class presentation), belajar kelompok (teams), permainan (game),
pertandingan

(tournament),

dan

penghargaan

kelompok

(team

recognition).
4. Motivasi belajar dibatasi pada motivasi instrinsik dan ekstrinsik.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan
beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1. Adakah pengaruh penggunaan model Team Games Tournament terhadap
motivasi belajar kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo
tahun ajaran 2018/2019?
2. Adakah pengaruh penggunaan model Team Games Tournament terhadap
hasil belajar kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo
tahun ajaran 2018/2019?
3. Adakah pengaruh penggunaan model Team Games Tournament terhadap
motivasi dan hasil kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan
Ponorogo tahun ajaran 2018/2019?

D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah:
1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan model TGT
terhadap motivasi belajar dalam tema panas dan perubahannya di MI
Ma’arif Patihan Wetan.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan terhadap hasil
belajar dalam tema panas dan perubahannya di MI Ma’arif Patihan
Wetan.
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3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan model TGT
terhadap motivasi belajar dan hasi belajar kelas V di MI Ma’arif Patihan
Wetan.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:
1. Bagi siswa
a.

Melatih siswa untuk belajar secara aktif dalam pembelajaran

b.

Melatih siswa untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat
orang lain pada saat belajar kelompok.

c.

Meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan pembelajaran
yang menyenangkan khususnya dalam pembelajaran tematik

d.

Melatih siswa tidak terlalu tergantung kepada guru dan akan
menambahkan rasa kepercayaan dengan kemampuan diri untuk berfikir
mandiri, menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar
bersama siswa lainnya.

2. Bagi guru
a.

Bahan pertimbangan bagi guru dan calon guru bahwa implementasi
metode team game turnament (TGT) dapat di jadikan sebagai salah satu
cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa

b.

Memberikan

kontribusi

dalam

meningkatkan

aktivitas

proses

pembelajaran.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh gambaran pemahaman skripsi ini, penulis
penyusunan lima bab yang tertera sebagai berikut:
Bab Pertama pendahuluan: berisi tentang latar belakang masalah.
Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat
penelitian. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti
dalam memaparkan data.
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Bab Kedua, berisi tentang landasan teori tentang Teams Games
Tournament, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa, telaah hasil
penelitian terdahulu serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.
Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi
rancangan penelitian populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi
gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data
(pengajuan hipotesis) serta pembahasan dan interprestasi.
Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang
berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN
TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
A. Telaah Penelitian Terdahulu
Untuk melakukan penelitian ini, peneliti juga melihat hasil penelitian
terdahulu. Salah satunya yaitu Penelitian dari Adang Romandayang berjudul
Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournamen (TGT) Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di MI Al-Fajar Pringsewu 2016/2017. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif tipe Teams
Games Tournamen (TGT) ini peserta didik sebelumnya telah belajar secara
individual, untuk selanjutnya belajar kembali dalam kelompok masing-masing.
Dan kemudian mengadakan tournament atau lomba dengan anggota kelompok
lainnya sesuai dengan tingkat kemampuan lainnya. Kemampuan penerapan
Teams Games Tournament ini disebabkan dalam pelaksanaan tidak harus
adanya fasilitas pendukung yang harus tersedia peralatan atau ruangan khusus.
Selain mudah diterapkan dalam penerapan teams games tournament juga
melibatkan aktivitas seluruh peserta didik untuk memperoleh konsep yang
diinginkan.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti
dilakukan terletak pada metode yang digunakan dalam meningkatkan
pembelajaran kooperatif. Penelitian ini menggunakan metode atau model
pembelajaran teams games tournament.1
Kedua, dalam Penelitian Evis Ardian. yang berjudul Pengaruh
Pengelolaan kelas dan Motivasi Belajar Terhadap Kedisiplinan Siswa SMP
Islam Thoriqul Huda, 2016/2017. Adapun hasil penelitian bahwa motivasi
berperan penting dalam proses pembelajaran dan keberhasilan proses belajar itu
sendiri, motivasi lebih banyak ditentukan pada individu siswa dengan harapan
Adang Romanda, “Penerapan Model Pembelajaran Team Games Tournament kelas V MI
Al-Fajar Prengsewu Tahun 2016/2017”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017). 25.
1

10
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munculnya semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Dari sini dapat
disimpulkan bahwa hakikat dari motivasi belajar adalah dorongan internal dan
eksternal Penelitian menyimpulkan bahwa kurangnya disiplin belajar pada
siswa, disebabkan karena banyaknya faktor diantaranya kurangnya motivasi
siswa yang rendah.2
Ketiga dalam Penelitian Siti Jannatinnaim, yang berjudul Upaya
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran SKI di MAN
Lasem. Peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI. Penelitian
tersebut memakai tiga tahap yaitu tahap pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada
pra siklus dari jawaban angket motivasi belajar siswa prosentase 61,2%, pada
siklus 1 prosentase 70,8%, ada pada siklus 2 prosentase naik menjadi 72,47%.
Sedangkan dari observasi prosentase pada pra siklus adalah 52,5%. Pada siklus
1 setelah dilaksanakan tindakan motivasi belajar siswa meningkat meskipun
belum melebihi standar menjadi 58,75%. Sedangkan pada siklus 2 setelah
diadakan evaluasi pelaksanaan tindakan pada siklus 2 motivasi belajar
mengalami peningkatan yaitu motivasi belajar siswa dapat diprosentasikan
menjadi 68.75%.3
Keempat dalam Penelitian Sitoresmi Arineng Tiyas Kreativitas Guru
Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Tematik di MIN
Kauman Utara Jombang, 2014/2015. Dengan hasil penelitian bahwa untuk
meningkatkan hasil belajar, dibutuhkan sebuah proses kreatif dalam pelajaran,
yaitu upaya-upaya penting yang dilakukan untuk mendayagunakan potensi
kongnitif dan afektif dari siswa yang optimal, sehingga ide-ide barn dan cerdas
lebih terakomondasi. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan
pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan bersifat
ideal, sedangkan hasil belajar bersifat aktual, hasil belajar merupakan realisasi

Evis Ardian, “Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar Terhadap Kedisiplinan
Siswa SMP Islam Thoriqul Huda Tahun Pelajaran 2016/2017”, (Skripsi, IAIN Ponorogo,
Ponorogo, 2017).
3
Siti Jannatin, “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran SKI
di MAN Lasem tahun pembelajaran 2008/2009”, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2009).
2
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tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat
tergantung pada tujuannya.
Penelitian ini dengan menelitik tentang hasil belajar kurang
memfokuskan dalam pembelajaran siswa yang sudah belajar dengan guruguru
yang sudah payah menerangkan sehingga anak kurang fokus atau kurang
maksimal.4
Kelima dalam Penelitian Isy Maghfiroh Rohmatillah Dillah yang
berjudul “Keefektifan Metode Outdoor Study terhadap Aktivitas dan Hasil
Belajar Cuaca Kelas III MSI 14 dan 15 Medono Kota Pekalongan”. Pada
penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam data awal penelitian berupa
nilai tes awal antara kelompok kontrol dan eksperimen, rata-rata nilai hasil tes
awal pada kelompok kontrol yaitu 48,47 sedangkan pada kelompok eksperimen
yaitu 54,73. Sementara rata-rata nilai hasil tes akhir pada kelompok kontrol
sebesar 80,97 sedangkan pada kelompok eksperimen sebesar 87,16. Hasil
penelitian menunjukkan rata-rata aktivitas belajar siswa kelompok kontrol
sebesar 68,61% termasuk kriteria tinggi sementara kelompok eksperimen
sebesar 76,35% termasuk kriteria sangat tinggi. Hasil penelitian untuk uji
hipotesis.5
Penelitian ini dengan menelitik tentang hasil belajar kurang
memfokuskan dalam pembelajaran siswa yang sudah belajar dengan guru-guru
yang sudah payah menerangkan sehingga anak kurang fokus atau kurang
maksimal.

Sitoresmi Arineng Tiyas, “Kreativitass Guru dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa
pada Pembelajaran Tematik di MIN Kauman Utara Jombang Tahun Pembelajaran 2014/2015”,
(Skripsi, UIN Malang Malik Ibrahim Malang, 2015).
5
Isy Maghfiroh Rohmatillah Dillah, “Keefektifab Metode Outdoor Study terhadap
Aktivitas dan Hasil Belajar Cuaca Kelas II MSI 14 dan 15 Medono Kota Pekalongan:, (Skripsi,
UIN Semarang, 2015).
4
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B. Landasan Teori
1. Pembelajaran Tematik
a. Pengertian Tematik
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema
dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan
pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam
pembelajaran tematik, peserta didik akan mengalami konsep-konsep melalui
pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah
dipahaminya.6
Menurut Daryanto, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan
dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan
beberapa Kompetesi Dasar (KD) dan indikator dari kurikulum atau standar isi
(SI) dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas menjadi
satu tema. Dengan adanya kaitan tersebut maka peserta didik akan memperoleh
pengetahuan atau keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi
lebih bermakna untuk peserta didik.7
b. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan
bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung
dalam tema serta menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari
merupakan materi yang nyata (kontekstual) dan bermakna bagi siswa.

c. Tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah :
1) Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topic tertentu.
2) Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata
pelajaran dalam tema yam, sama.
3) Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan.

6
Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offset, 2013) 147.
7
Daryanto, Pembelajaran Tematik Terpadu, Terintegrasi (Kurikulum 13), (Yogyakarta:
Gava Media, 2014) 31.
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4) Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih balk dengan mengaitkan
berbagai pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa.
5) Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata
seperti: bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain.
6) Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan
dalam konteks tema yang jelas.
7) Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara
terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan
bahkan lebih atau pengayaan.
8) Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat
sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi.
Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran
tematik merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa
dalam memahami materi pelajaran dan mengembangkan berbagai kemampuan
siswa dalam tema tertentu.
d. Karakteristik Pembelajaran Tematik
1) Berpusat pada siswa
2) Memberikan pengalaman langsung
3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas
4) Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran
5) Bersifat fleksibel
6) Hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 8
2. Motivasi Belajar
a.

Pengertian Motivasi
Setiap individu memiliki internal, dimana kondidi internal tersebut turut
berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari kondisi internal
tersebut adalah “motivasi”. Motivasi berawal dari kata “motif’ yang diartikan
sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.9

8
9

Depdiknas, Op. Cit., hal. 4.
Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pres, 2016),373
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Kata “motif” yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam
individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat sesuatu
yang mempunyai tujuan. Motif diartikan sebagai daya penggerak dari dalam
dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi
mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi
intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat
diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Motif menjadi aktif pada
saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat
dirasakan/mendesak.10
Menurut Mc. Donal dalam Sadirman, perubahan energy dari dalam diri
seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan
tanggapan adanya tujuan. Menurut pengertian tersebut motivasi merupakan
serangkaian usaha untuk meneyediakan kondisi- kondisi tertentu, sehingga
seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka itu. Jadi,
motivasi dapat dirangkai oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu juga perlu
tumbuh di dalam diri seseorang.11
Menurut Dimyati, motivasi adalah tenaga-tenaga yang menggerakkan dan
mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan
minat. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu
cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasinya untuk
mempelajari bidang studi tersebut. Motivasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai
yang dianggap penting dalam kehidupannya. Perubahan yang dianut akan
menggubah tingkah laku manusia dan motivasinya.12
Menurut Winkel yang dikutip oleh Ely Manizar dalam bukunya
Pengantar Psikologi Pendidikan, bahwa motivasi adalah motif yang sudah
menjadi aktif pada saat tertentu, sedangkan motif adalah daya penggerak dalam
diri seseorang individu untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu
10

Ibid, 374

11

Sadirman A.M, Iteraksi dan Motivasi Belajar mengajar (Jakarta: Rajawali Pres, 2009),

12

Dimyati, Munjino, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 42-43.
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tujuan tertentu. Dengan demikian, motif merupakan dorongan untuk
berperilaku sedangkan motivasi mengarahkan.13
Menurut beberapa ahli psikologi pada diri seseorang terdapat penentuan
tingkah laku itu, yang bekerja untuk mempengaruhi tingkah laku itu. Faktor
penentu tersebut adalah motivasi atau daya penggerak tingkah laku manusia.
Misalnya, seseorang berkemauan keras atau kuat alam belajar karena adanya
harapan penghargaan atas prestasinya.14
Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar
adalah kegiatan yang mengubah tingkah lalu melalui latihan dan pengalaman
sehingga lebih dari sebagian hasil dari penguatan yang dilandasi untuk tujuan.15
Sedangkan belajar menurut para ahli pendidikan berbeda namun selalu
mengacu pada prinsip yang sama yaitu setiap orang melakukan proses belajar
akan mengalami suatu proses dalam dirinya. Menurut teori behavioristik belajar
adalah perubahan tingkah laku akibat dari dari adanya interaksi antar stimulasi
dan respon.16 Menurut Rohmalina, belajar adalah suatu perilaku pada saat orang
belajar, maka responya lebih baik. Sebaliknya bila kita tidak belajar maka
responnya akan menurun.17
Dari beberapa ahli di atas mengenai belajar dapat disimpullkan bahwa
belajar adalah suatu proses usaha atau interaksi yang dilakukan individu untuk
memperoleh sesuatu yang baru dan perubahan keseluruhan tingkah laku sebagai
hasil dari pengalaman-pengalaman itu sendiri. 18
Dari pengertian motivasi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa
motivasi belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk
melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan
serta pengalaman. Motivasi ini tumbuh karena ada keinginan untuk bisa
mengetahui dan memahami sesuatu dan mendorong serta mengarahkan minat

13

Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 127.
Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuran, 7-8.
15
Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru, 180.
16
Asri Budi Ningsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 20.
17
Muhaibin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 6.
18
Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Belajar dan Pengukurannya, 23.
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belajar siswa sehingga sungguh-sungguh untuk belajar dan termotivasi untuk
mencapai tujuan.19
Dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat disimpulkan bahwa
pengertian motivasi belajar adalah dorongan secara internal dan eksternal pada
siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang
mana hal tersebut sangat berperan penting dalam keberhasilan siswa dalam
belajar.
b. Faktor- Faktor Motivasi Belajar
Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menurut Amir Dein
Indrakusuma,20
1) Adanya kebutuhan
Pada hakikatnya semua tindakan yang dilakukan manusia ada untuk
memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, kebutuhan dapat dijadikan sebagai
salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa.
2) Adanya pengetahuan tentang kemajuan sendiri
Dengan mengetahui kemajuan yang diperoleh, berupa prestasi dirinya
apakah sudah mengalami kemajuan atau sebaliknya mengalami kemunduran.
3) Adanya aspirasi atau cita-cita
Kehidupan manusia tidak akanlepas dari aspirasi atau cita-cita. Hal ini
bergantung dari tingkat umur manusia itu sendiri.
Faktor yang mempengaruhi motivasi Ekstrinsik menurut Amir Daien
Indra kusuma,21 yaitu:
1) Ganjaran
Ganjaran adalah alat pendidikan represif yang bersifat positif.

19

Izkandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Organisasi Baru, 181.
Muhammad Faturrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta:
Teras, 2012), 152-154.
21
Muhammad Faturrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta:
Teras, 2012), 152-154
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2) Hukuman
Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak menyenangkan dan alat
pendidikan yang bersifat negatif Namun juga dapat menjadi alat untuk
mendorong siswa agar giat belajar.
3) Persaingan atau kompetisi
Persaingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat mendorong
kegiatan belajar siswa. Persaingan baik individu atau kelompok dapat
mendapatkan motivasi belajar.
c.

Macam-macam Motivasi Belajar
Motivasi belajar dibedakan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik
dan motivasi ekstrinsik.22

1) Motivasi Ekstrinsik, adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena
adanya perangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada
dorongan untuk melakukan sesuatu.23 Yang kegiatannya belajarnya dimulai dan
dilanjutkan berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak
berhubungan dengan kegiatan belajar itu sendiri.24
2) Motivasi Intrinsik, adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak
perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan
untuk melakukan sesuatu.25 Yang kegiatannya dimulai dan diteruskan
berdasarkan penghayatan suatu keinginan dan dorongan yang secara mutlak
berkaitan dengan kegiatan belajar.26

22

Haris Mudjiman, Belajar Mandiri: Pembekalan dan Penerapan, (Surakarta: UNS Press
dan LP PUNS, 2011) 32.
23
Sadirman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar .... 90-91.
24
Muhammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori ….381.
25
Sadirman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar …. 89.
26
Muhammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori ….382.
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d. Fungsi Motivasi Belajar
Ada beberapa fungsi dari motivasi belajar diantaranya adalah sebagai
berikut:27
1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan
Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada
sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari
itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan
dipelajari.
Sesuatu yang belum dipelajari itu akhirnya mendorong anak didik untuk
belajar dalam rangka mencari tahu. Anak didik pun mengambil sikap seiring
dengan dengan minat terhadap suatu objek. Sikap itulah yang mendasari dan
mendorong kearah sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang
berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak
didik ambil dalam rangka belajar.
2) Motivasi sebgai penggerak perbuatan
Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu
merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian menjelma
dalam bentuk gerakkan psikofisik. Disini anak didik udah melakukan aktivitas
belajar dengan segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga
yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap berada
dalam kepastian perbuatan dan akal pikiran mencoba membedah nilai yang
berpatri dalam wacana, prinsip, dalil, dan hokum, sehingga mengerti betul isi
yang di kandungnya.
3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan
Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan
yang harus di lakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Seorang anak didik
yang ingin mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran yang lain. Pasti anak
didik akan mempelajari mata pelajaran dimana tersimpan sesuatu yang akan
dicari itu. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang
27

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar Edisi II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),
152-155.
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akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan
motivasi kepada anak didik dalam belajar, itulah peranan motivasi yang dapat
mengarahkan perbuatan anak didik dalam belajar.
e.

Indikator Motivasi Belajar
Ada beberapa indikator dari motivasi belajar diantaranya adalah sebagai
berikut:28 adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan adanya
dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa
depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam
belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif.
Selain indikator selanjutnya untuk melengkapi uraian mengenai makna
dan teori motivasi itu, perlu di kemukakan adanya beberapa ciri motivasi.
Motivasi yang ada pada din setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
(1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) Dorongan belajar dan kebutuhan
belajar, (3) Harapan dan cita-cita masa depan, (4) Adanya penghargaan dalam
belajar, (5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) Adanya
lingkungan belajar yang kondusif.29
Apabila seseorang memiliki ciri-ciri di atas, berarti orang itu selalu
memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi seperti itu akan sangat
penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Dalam kegiatan belajar-mengajar
akan berhasil baik kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam
memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri siswa yang belajar
dengan baik tidak akan terjebak pada sesuatu yang retinitis dan mekanis, siswa
harus mampu mempertahankan pendapatnya, kalau iya sudah yakin dan
dipandangnya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut siswa harus juga peka dan
responsive terhadap berbagai masalah umum, dan bagaimana pemikiran
pemecahannya. Hal-hal itu semua harus dipahami bener oleh guru, agar dalam
berinterksi dengan siswanya dapat memberikan motivasi yang tepat dan
optimal.

28
29

Ibid, 23.
Sardiman, Interaksi dan motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pres,2009), 83.
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3. Kajian Hasil Belajar
a.

Hasil Belajar
Menurut Abdurrahman, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh
anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu
proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan
perilaku yang relatif menetap.30

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa
faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri
orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya.31
Faktor yang mempengaruhi belajar, secara simple ada tiga yaitu:32
1) Faktor individual/internal
a)

Aspek Fisiologis, termasuk kondisi fisiologis dan kondisi pancaidra.

b) Aspek Psikologis, termasuk didalamnya minat, kecerdasan, bakat, motivasi,
dan kemampuan kongnitif
2) Faktor Eksternal
a)

Lingkungan Sosial, termasuk lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya.

b) Lingkungan nonsosial, termasuk kurikulum program, sarana dan fasilitas, serta
guru.33
c.

Klasifikasi Hasil Belajar
Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan intruksional,
menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis
besar membaginya menjadi tiga ranah yaitu:

1) Ranah Kongnitif
a)

Pengetahuan atau ingatan

b) Pemahaman
2) Ranah Afektif

30

Asep Jihad & Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2010)

14.
31

M. DFalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 55.
Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 175-205.
33
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 175-205.
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a)

Attending

b) Responding
c)

Valuing

d) Organisasi
e)

Karakteristik

3) Ranah Psikomotorik
a)

Gerakan reflek

b) Keterampilan
c)

Kemampuan perseptual

d) Kemampuan di bidang fisik
e)

Gerakan-gerakan skill

f)

Kemampuan yang berkenaan dengan komuiukasi.34

4. Teams Games Tournament (TGT)
a.

Pengertian TGT
Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament, atau
pertandingan Permainan Tim dikembangkan secara asli oleh David De Vries
dan Keath Edward. Pada model ini siswa memainkan permainan dengan
anggota-anggota time lainnya untuk memperoleh tambahan poin untuk skor
time mereka.
TGT dapat digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dari ilmuilmu eksak, ilmu-ilmu social maupun bahasa dari jenjang pendidikan dasar (SD,
SMP) hingga perguruan tinggi. TGT jangan cocok untuk mengajar tujuan
pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban yang benar.
Meski demikian, TGT juga dapat diadaptasi untuk digunakan dengan tujuan
yang dirumuskan dengan kurang tajam dalam menggunakan penilaian yang
bersifat terbuka, misalnya esai atau terbuka.
Pembelajaran kooperatif dengan metode TGT menggunakan turnamen
akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem sekor kemajuan individu,
34

23-31.

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),
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dimana peserta didik berlomba sebagai wakil tim lain yang kinerja akademik
sebelumnya serta dengan mereka. Teman satu tim atau kelompok akan saling
membantu dalam mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari
lembar kegiatan dan menjelaskan masalah-masalah satu sama lain, tetapi
sewaktu peserta didik sedang bermain dalam game, teman lainnya tidak oleh
membantu, dan guru perlu memastikan telah terjadi tanggung jawab individual.
Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT ini peserta didik sebelumnya
telah belajar secara individual, untuk selanjutnya belajar kembali dalam
kelompok masing-masing. Kemudian mengadakan tournament atau lomba
dengan anggota dengan anggota kelompok lainnya sesuai dengan tingkat
kemampuannya.
Dalam kerja kelompok guru memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa)
kepada setiap kelompok. Apabila dari anggota kelompok yang tidak mengerti
dengan tugas yang diberikan, maka anggota kelompok yang lain bertangung
jawab untuk memberikan jawaban atau penjelasannya, sebelum mengajukan
pertanyaan tersebut kepada guru.
Kooperatif metode (tipe) TGT menurut Slavin, terdiri dari sikel aktivitas
pembelajaran sebagai berikut:
1) Mengajar, guru menyajikan pelajaran
2) Belajar kelompok. Peserta didik mengerjakan lembar kerja (worksheet) dalam
kelompok masing-masing untuk menguasai materi pembelajaran.
3) Turnamen peserta didik melakukan permainan akademik pada setiap meja
turnamen, yang terdiri dari tiga orang dengan kemampuan homogen.
4) Penghargaan kelompok. Skor kelompok dihitung didasarkan pada skor
turnamen anggota kelompok, dan tiem dihargai jika mereka mencapai kriteria
yang ditetapkan.35
b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)
Secara umum ada beberapa komponen utama dalam penerapan model
TGT yaitu:

35

Ratumanan, Inovasi Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 183.
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1) Penyajian Kelas
Penyajian kelas dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games
Tournament (TGT) tidak berbeda dengan pengajaran biasa atau pelajaran
klasikal oleh guru, hanya mengajarkan lebih difokuskan pada materi yang
sedang dibahas saja. Ketika penyajian kelas berlangsung mereka sudah berada
dalam kelompoknya.
2) Belajar dalam Kelompok
Guru membagikan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria
kemampuan (prestasi) peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis
kelamin, etnis, dan ras. Kelompok terdiri atas 5-6 peserta didik. Fungsi
kelompok adalah lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan
lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik
dan optimal pada saat permainan.

5.

Pengaruh Penggunaan Model TGT Terhadap Motivasi Belajar Dan HasilHasil Belajar Siswa.
Suatu pembelajaran dikatakann berhasil apabila siswa dapat memahami
materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan mendapatkan motivasi dan
hasil belajar yang diharapkan. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil ditinjau
dari segi proses apabila seluruhnya atau sebagian besar peserta didik ikut
terlibat aktif, balk lisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka salah satu cara yang dapat digunakan
dengan penggunaan metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran.
Dalam penggunaan atau pemilihan suatu metode pembelajaran seorang
pendidik harus memilih metode pembelajaran yang tepat harus sesuai dengan
bahan, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan tujuan dari
pembelajaran itu sendiri.36 Metode Teams Games Tournament merupakan salah
satu tipe dari model pembelajaran Kooperatif, dimana tujuan pokok dari
pembelajaran kooperatif ini adalah untuk memaksimalkan belajar siswa untuk
36

Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2010), hal. 81.
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meningkatkan prestasi akademik yang dapat dilihat dari motivasi dan hasil
belajar yang diperoleh oleh siswa.37 TGT merupakan metode pembelajaran
yang dapat digunakan pada semua mata pelajaran,38 Sehingga metode TGT ini
dapat digunakan dalam proses pembelajaran pada subtema Usaha Pelestarian
Lingkungan.
Dalam
menggunakan

pembelajaran
metode

tema

Teams

Panas
Gaines

dan

Perpindahannya

Tournament

(TGT),

dengan
kegiatan

pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, yang sebelumnya siswa pasif
hanya mendengarkan ataupun mencatat yang disampaikan oleh guru, menjadi
proses pembelajaran yang menjadi pusat pembelajarannya adalah siswa. Di
dalam kegiatan pembelajaran siswa akan berperan aktif, siswa memiliki
kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, dan kegiatan kerja sama antar
siswa akan membuat interaksi belajar di dalam kelas menjadi hidup dan siswa
pun tidak cepat merasa bosan karena metode TGT mengandung unsur
permainan dan bersifat menyenangkan.
Apabila dalam proses pembelajaran siswa mengikutinya dengan baik,
materi yang ingin disampaikan guru pun dapat tersampaikan dengan baik
kepada peserta didik dan mereka paham tentang materi itu, maka akan
memberikan dampak pada hasil belajar yang akan diperoleh oleh siswa. Dimana
yang awalnya hasil belajar peserta didik belum tercapai dengan maksimal, maka
dengan penggunaan metode TGT ini diharapkan dapat memberikan pengaruh
pada hasil belajar siswa agar menjadi lebih baik lagi.

C. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
yang penting. Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan keatas,

37
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010),
Hal. 57.
38
Suyanto & Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 114.
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berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas maka kerangka berfikir
dalam penelitian ini adalah:
1. Jika penggunaan model pembelajaran TGT terhadap motivasi belajar baik,
maka hasil belajar dalam tema “Panas dan Perpindahannya” bagi siswa kelas
V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo juga baik.
2. Jika penggunaan model pembelajaran TGT terhadap motivasi belajar kurang
baik, maka hasil belajar dalam tema “Panas dan Perpindahannya” bagi siswa
kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo juga kurang baik.

D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang
secara teoritis dianggap paling tinggi tingkat kebenarannya melalui data yang
diperoleh dari sampel penelitian.39
Dalam penelitian ini dirumuskan dua bentuk hipotesis yaitu hipotesis
alternatif (Ha) yang menyatakan adanya perbedaan antara variabel bebas
dengan variabel terikat dan hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak adanya
perbedaan variabel terikat. Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah:
1.

Hipotesis alternatif (Ha)

a.

Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran TGT dengan motivasi
belajar dengan basil belajar dalam tema “Panas dan Perpindahannya”bagi
siswa kelas V MI Ma’arif Patihan wetan Babadan Ponorogo tahun pelajaran
2018/2019.

b.

Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran TGT dengan hasil belajar
dalam tema “Panas dan Perpindahannya” bagi siswa kelas V MI Ma’arif
Patihan wetan Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.

c.

Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran TGT dengan motivasi
belajar dengan basil belajar dalam tema “Panas dan Perpindahannya” bagi
siswa kelas V MI Ma’arif Patihan wetan Babadan Ponorogo tahun pelajaran
2018/2019.
39

68.

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1976), 67-
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d.

Ada pengaruh penggunaan yang signifikan antara model pembelajaran TGT
terhadap motivasi belajar dengan basil belajar dalam tema “Panas dan
Perpindahannya”

bagi siswa kelas V MI Ma’arif Patihan wetan Babadan

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.
2.

Hipotesis Nihil (Ho)

a.

Tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran TGT dengan motivasi
belajar dalam tema “Panas dan Perpindahannya” bagi siswa kelas V MI
Ma’arif Patihan wetan Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.

b.

Tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar dengan hasil belajar dalam
tema “Panas dan Perpindahannya” bagi siswa kelas V MI Ma’arif Patihan
wetan Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.

c.

Tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran TGT terhadap
motivasi belajar dengan hasil belajar dalam tema “Panas dan Perpindahannya”
bagi siswa kelas V MI Ma’arif
pelajaran 2018/2019

Patihan wetan Babadan Ponorogo tahun
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian

merupakan

kegiatan

yang

bertujuan

untuk

mengembangkan pengetahuan. Penelitian merupakan operasionalisasi
metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau yang
disebut metode ilmiah. Metode penelitian adalah cara yang digunakan
peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Denim menyatakan bahwa
setidaknya terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian
kuantitatif

dan

metode

kualitatif. 1

Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan metode penelitian kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif memusatkan penelitian pada gejala-gejala
yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan yang
dinamakan sebagai variabel. 2
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian
eksperimen adalah yang digunakan untuk mencari perlakuan tertentu
terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.
Desain yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian
eksperimental-kuasi dengan desain Nonequivanlent kontrol groip design.
Peneliti tidak melakukan randominasi dalam memilih kelompok yang
digunakan sebagai subyek penelitian. Pada MI Ma’arif Patihan Wetan
terdapat dua kelas, sehingga peneliti menggunakan kedua kelas tersebut
sebagai subyek penelitian. Kemudian dua kelas tersebut diberi pretest

1

Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Rosdakarya, 2014), 127-

2

Ibid, 130.

128.

28
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untuk mengetahui keadaan awal perbedaan nilai antara kelompok
eksperimen dan kelompok kelas kontrol.
Apabila hasil kedua kelompok tidak menunjukkan perbedaan
signifikan, maka dapat dikatakan baik. Kelompok eksperimen kemudian
diterapkan metode belajar TGT dalam proses pembelajaran. Kelas yang
satunya sebagai kelompok kontrol menggunakan metode konvensional
yaitu metode ceramah yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran
pada MI tersebut. Setelah diberikan perlakukan, dilakukan posttest untuk
mengetahui perbedaan nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Desain penelitiannya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1
Desain Penelitian
Nama

Kelompo
k

Prete
st

Perlakuk
an

Posttest

Eksperime
n

A

O1

X

O3

Kontrol

B

O2

-

O4

O1

Keterangan:
: Pengukuran pretest belajar awal pada kelompok eksperimen

O2

: Pengukuran pretest belajar akhir pada kelompok kontrol.

O3

: Pengukuran posttest belajar akhir pada kelompok eksperimen.

O4

: Pengukuran posttest belajar akhir pada kelompok kontrol.

X

: Pembelajaran dengan metode TGT

_

: Pembelajaran dengan metode konvensional

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau
subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi bukan hanya orang, tetapi subyek/obyek dan benda-benda alam
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lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek/obyek yang
dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh
subyek/obyek tertentu. 3
Dalam penelitian ini populasi mencakup seluruh siswa kelas V MI
Ma’arif Patihan Wetan yang berjumlah 54 siswa. Siswa berjumlah.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan
dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang
diambil dari populasi itu. 4
Dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi
setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Karena jumlah populasi kurang 100 responden yaitu 54 responden, yaitu
27 siswa untuk kelas eksperimen dan 27 siswa untuk kelas kontrol. M aka
penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel
bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 5

C. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari
orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 6
Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2013), 80.
4
Ibid, 81.
5
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2002), 61.
6
Ibid, 109.
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1. Variabel bebas (independent variable)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen
(terikat).Dalam

penelitian

ini

variabel

bebasnya

adalah

model

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) yang disimbolkan dengan
variabel (X).
2. Variabel terikat (dependent variable)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel
terikatnya adalah motivasi belajar dan hasil belajar dalam tema panas dan
perpindahannya siswa kelas V MI Patihan Wetan yang kemudian
disimbolkan dengan variabel (Y 1 ) dan (Y2 ).

D. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua
fenomena yang diamati disebut variabel penelitian. 7 Untuk itu maka
peneliti meneliti dalam bidang pendidikan, instrumen penelitian yang
digunakan

sering

disusun

sendiri

termasuk

menguji

validitas

reliabilitasnya. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
1. Data tentang pembelajaran Team Games Tournament kelas V MI Patihan
Wetan Babadan Ponorogo
2. Data tentang motivasi belajar siswa kelas V MI Patihan Wetan Babadan
Ponorogo
3. Data tentang hasil belajar siswa kelas V MI Patihan Wetan Babadan
Ponorogo.

7

Sugiono, memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2005). 148.
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Adapun instrument pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 3.2
dibawah ini:

Tabel 3.2
Indikator Penyusunan Angket Motivasi
Varian

Indikator

1. Adanya hasrat
dan keinginan
berhasil
Motivasi
Belajar

2. Dorongan
belajar
dan
kebutuhan
belajar

3. Harapan dan
cita-cita masa
depan

4. Adanya
penghargaan
dalam belajar

Deskripsi
• Membaca buku selain
buku pelajaran untuk
menambah ilmu
• Bertanya pada guru
apabila belum faham
• Menyediakan
waktu
khusus
untuk
mengulangi pelajaran
• Belajar dengan rajin
karena
suatu
saat
ilmunya akan berguna
• Berusaha
menyelesaikan tugas
pelajaran tepat waktu
• Menyediakan
waktu
khusus untuk belajar
• belajar setiap hari
walaupun tidak ada
tugas
• rajin belajar agar dapat
melanjutkan
ke
sekolah yang lebih
tinggi
• melaksanakan
tugas
sebagai murid agar
menjadi orang yang
lebih baik
• belajar
sungguhsungguh agar
mendapatkan prestasi
yang baik
• semangat belajar agar
memperoleh
penghargaan

No.
Item
1
2
3

4, 24

4
5
6, 7,
8, 24

9

10

11,
12

13
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Varian

Indikator

5. Adanya
kegiatan yang
menarik
dalam belajar

6. Adanya
lingkungan
belajar yang
kondusif

Deskripsi
• rajin belajar agar nilai
saya naik
• semakin
bersemangat
belajar
ketika guru
memberikan pujian
• semakin
bersemangat
belajar apabila guru
memberikan hadiah
• bersemangat
belajar
apabila
terdapat
permainan
yang
menyenangkan terkait
dengan
materi
pelajaran
• menjadi lebih paham
apabila
guru
menggunakan metode
dan media
• tidak bisa konsentrasi
belajar ketika suasana
kelas ramai
• lebih
mudah
memahami pelajaran
ketika
kelas
saya
dalam kondisi tenang
• Semakin bersemangat
ketika
guru
memberikan motivasi
kepada saya

No.
Item
14
15,
16

17

18

19,
20

21

22

23,
25

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian
ini, maka penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan
data sebagai berikut:
1. Tes
Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa
pada materi persamaan tinier satu variabel dari siswa yang menjadi sampel
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dari penilaian penelitian ini. Tes hasil belajar yang dimaksud adalah berupa
butir-butir pertanyaan soal yang disajikan dalam bentuk soal subyektif.

2. Angket
Angket digunakan untuk memperoleh data tentang motivasi belajar
siswa selama mempelajari materi pada tema panas dan perpindahannya satu
variabel. Serta angket untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap
pembelajaran dengan model pembelajaran TGT. Metode ini digunakan
dengan memberi suatu daftar pertanyaan atau pertanyaan tentang topik
tertentu yang diberikan kepada subyek baik secara individual atau
kelompok, untuk mendapat informasi tertentu balk secara langsung
maupun tidak langsung.
Pernyataan angket menggunakan skala den-an empat angka yang
diikuti jawaban yang menunjukkan tingkatan. Teknik ini digunakan untuk
menentukan nilai motivasi belajar (Y 1) dan hasil belajar (Y 2) siswa kelas
V MI Patihan Wetan Ponorogo. Skor jawaban angket dapat dilihat tabel
berikut: Skor jawaban angket dapat dilihat jawaban berikut:
Tabel 3.3
Gradasi Skala Likert
Jawaban

Gradasi Positif

Gradasi Negatif

Selalu

4

1

Sering

3

2

Kadang-kadang

2

3

Tidak pernah

1

4

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung
dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-
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peraturan, laporan, kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan penelitian. 8
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar
siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, identitas sekolah, visi, misi, dan
tujuan, struktur organisasi, keadaan kepala sekolah, guru, siswa, serta
sarana dan prasarana MI Ma’arif Patihan Wetan.

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk
menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk
mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.
Karena data penelitiannya adalah kuantitatif, maka teknis analisis
data menggunakan statistika. Adapun teknik analisis data yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah sebelum dilakukan analisis data yang
menggunakan analisis multivariate, dilakukan uji coba instrumen sebagai
berikut:
1. Uji Coba Instrumen
Sebelum penelitian yaitu melakukan

penelitian, salah satu

instrument penelitian yaitu perangkat tes uji coba terlebih dahulu agar tes
layak/valid untuk penelitian.
Adapun metode perangkat tes uji coba instrumen adalah:
a. Uji Validitas
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi dan
validitas item soal. Validitas isi telah terpenuhi karena dalam penyusunan
perangkat tes telah mengacu dalam Standar Kompetisi Kurikulum 2013.
Untuk menghitung validitas item soal digunakan perhitungan statistik
korelasi productmoment yaitu dengan menggunakan SPSS 21.0. Jika r hitung
≥ rtabel 0,05/0,01, maka dapat dinyatakan butir soal tersebut valid.
Jadi validitas menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan.
Kegunaan validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan
8

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula
(Bandung: Alfabeta, 2012), 77.
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kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya.
Validitas soal dapat diketahui dengan menggunakan korelasi product
moment sebagai berikut:
rxy =

N  x

n  xy − ( x)(  y )
2



− ( x) 2 N  y 2 − ( y ) 2



rxy =

koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N

=

banyak peserta tes

X

=

skor hasil uji coba

Y

=

total skor

Dengan cara yang sama didapatkan koofisien korelasi untuk item
pertanyaan

yang

lain.

Setelah

itu

unik

mendapatkan

informasi

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai r tabel.
Apabila nilai, maka item pertanyaan dinyatakan valid. 93
Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen ini, peneliti
mengambil sampel sebanyak 1,5 x jumlah soal angket didapatkan hasil 27
siswa. Dari hasil perhitungan validitas instrumen terhadap 25 item soal
variabel motivasi belajar, terdapat 18 item soal yang dinyatakan valid yaitu
nomor l, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25. Untuk
mengetahui skor jawaban dan perhitungan angket uji validitas variabel
motivasi belajar dapat dilihat di lampiran 3.
Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat
disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Angket Motivasi Belajar
Variabel

No.
Item

Motivasi
Belajar

1
2
3
4

Sig

α

Keterangan

0.045
0.004
0.005
0.327

0.05
0.05
0.05
0.05

Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
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Variabel

No.
Item
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sig

α

Keterangan

0.166
0.000
0.006
0.001
0.002
0.051
0.088
0.048
0.037
0.001
0.087
0.281
0.539
0.069
0.015
0.026
0.002
0.007
0.027
0.007
0.064

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai
untuk pengambilan data dalam penelitian MI. Dengan demikian, butir soal
instrumen dalam penelitian ini ada 25 butir item untuk variabel motivasi
belajar. Setelah uji validitas item yang tidak valid terdapat di nomor 4, 5,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 25. Sehingga nomer item yang tidak valid tidak tidak
diikutkan dalam analisis data selanjutnya. Untuk data perhitungannya pada
lampiran 4.
Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat
disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:
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Tabel 3.5
Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Hasil Belajar
No.
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

α

Sig
0.541
0.274
0.018
0.001
0.000
0.002
0.003
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.00
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Keterangan
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai
untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal
instrumen dalam penelitian ini ada 25 butir item untuk variabel motivasi
belajar. Setelah uji validitas item yang tidak valid terdapat di nomo r 1,2.
Sehingga nomer item yang tidak valid tidak tidak diikutkan dalam analisis
data selanjutnya. Untuk data perhitungannya pada lampiran.
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas alat penelitian adalah ketetapan atau keajengan alat
tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Reliabilitas dapat juga diartikan
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dengan keanjengan bila mana tes tersebut diujikan berkali-kali hasilnya relatif
sama. Berdasarkan pengertian di atas data dikatakan reliabilitas jika setelah
hasil tes pertama dengan tes berikutnya dikorelasikan terdapat basil korelasi
yang signitif. Sama seperti pada validitas, perhitungan untuk reliabilitas juga
menggunakan SPSS21.0. Jika rhitung ≥ rtabel 0.05, maka dapat dinyatakan soal
tersebut reliabilitas. Kegunaan reliabilitas data adalah untuk mengetahui atau
menunjukkan keajekan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu
dan kesempatan yang berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes dengan
cara manual menggunakan rumus Alfa Cronbach yaitu:
2
 k   b 

R11 = 
1 −
t 2 
 k − 1 

Dimana:
R11

: Nilai reliabilitas

k

: Banyak butir soal

b 2

: Total varian

b2

: total varian butir
Adapun kriteria nilai reliabilitas instrumen menurut Sekarang adalah

jika nilai Cronbach's Alpha < 0,6 maka reliabilitasnya kurang baik. Jika nilai
Cronbach's Alpha = 0,7 maka reliabilitasnya dapat diterima. Serta jika nilai
Cronbach's Alpha > 0.8 maka reliabilitasnya baik.
Adapun hasil uji reliabilitas dari instrumen motivasi dalam penelitian ini
di sajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket Motivasi Belajar

Case Processing Summary
N
Case
s

Valid
Excluded

%

27
0

100.0
.0

27

100.0

a

Total
Reliability Statistics
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Cronbach's

N of

Alpha

Items

.722

26

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel Reliability Statistics, nilai
Cronbach’s Alpa sebesar 0,722. Karena nilai Cronbach’s Alpa sebesar 0,722
maka reliabilitasnya dapat diterima. Dengan jumlah item soal sebanyak 25 butir
soal. Adapun untuk menghitung reliabilitas sebagaimana terlampir.
Sedangkan hasil uji reliabilitas dari instrumen hasil belajar disajikan pada
tabel berikut ini:
Tabel 3.7
Uji Reliabilitas Instrumen Hasil Belajar
Case Processing Summary
N
Valid
Case

Excluded

s

a

Total

%
27

100.0

0

.0

27

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's

N of

Alpha

Items

.753

26

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel Reliability Statistics, nilai
Cronbach’s Alpa sebesar 0,753. Karena nilai Cronbach’s Alpa sebesar 0,753
maka reliabilitasnya dapat diterima. Dengan jumlah item soal sebanyak 25 butir
soal. Adapun untuk menghitung reliabilitas sebagaimana terlampir.
2. Uji Prasyrat
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Uji prasyarat menggunakan teknik analisis data yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah
untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.
Karena data penelitiannya adalah kuantitatif, maka teknis analisis
data menggunakan statistika. Adapun teknik analisis data yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah sebelum dilakukan analisis data yang
menggunakan analisis multivariate,dilakukan uji prasyarat sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Adapun tujuan uji normalitas mempunya dua distribusi yaitu
sebagai berikut:
1) Uji Normalitas Univariat
Uji normalitas univariat dilakukan untuk menguji kenormalan
variabel terikat secara sendiri-sendiri. Dalam penelitian ini peneliti,untuk
menguji normalitas menggunakan uji kolomogorov-smirnov.
Langkah-langkah untuk melakukan uji Kolomogorov- Smirnov, yaitu:
a) Membuat hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
H1:Data tidak berdistribusi normal
b) Menentukan taraf kesalahan yaitu (α=5%)
c) Menghitung: k 2 =

𝑖−1
𝑛
𝑖

d) Menghitung: k 3 = 𝑛
e) Menurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar
f) Menghitung rata-rata: t =

∑𝑡𝑖
𝑛

g) Menghitung standar devias: s =

√∑(𝑡𝑖−𝑡)²
𝑛−1

h) Menghitung nilai probability (p): p =

𝑡𝑖−𝑡
𝑠

i) Mencari nilai cumulative probability (cp) yang diperoleh dari nilai p yang
dicari dari tabel distribusi normal
j) Menentukan nilai D1 : D 1=Cp-

𝑖−1
𝑛
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𝑖

k) Menentukan nilai D2 :D 2=𝑛 – Cp
l) Kriteria nilai D hitung yaitu dipilih dari nilai yang terbesar antara D1 dan D2
m) Menentukan nilai D tabel yang dapat dilihat di tabel Kolomogorov-Smirnov
dengan ketentuan D ( 0,05, n-1)
n) Kriteria pengambilan keputusan
Jika Dhitung ≤ Dtabel, maka Ho diterima
Jika Dhitung > Dtabel , maka Ho ditolak
Dalam menghitung uji normalitas univariat peneliti menggunakan
bantuan SPSS 21.0, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
masukan data pada SPSS, klik Analyze-Descriptive Statistika- Exsplore, isi
kolom Dependent List, klik, Plot, pilih Stem and Leaf, pilih Histogram,
pilih normality plots with tests, kemudian klik Continue, dan OK. Setelah
muncul hasilnya, maka dilihat nilai signifikansinya. Jika Sig. (0,05) maka
Ho diterima, jika Ho. (0,05) maka Ho ditolak. 9
2) Uji Normalitas Multivariat
Pengujian normalitas multivariate dengan menggunakan jarak
mahalanobis langkah-langkah sebagai berikut: 10
a) Menentukan d12=(xi-x)s -1 (xi -x) dimana x i adalah pengamatan ke-i da nada
invers matrik kovarian S(S -1).
b) Nilai d i2 diurutkan dari yang terkecilke terbesar
c) Membuat scater plot d i2 dengan nilai x 0,052 (i-1/2)/n, dimana I =1,2…..n
dan dengan derajat kebebasan v=p,p=2 yaitu banyaknya variabel terikat.
d) Jika hasil scater plot dapat didekati dengan garis lurus (diagonal), maka
dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi
normal.
b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji

Ibid…., hal. 163
Muhammad Tufiq, Pengaruh Pendekatan Open Ended Terhadap Motivasi Belajar dan
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 5 Mataram. (Yogyakarta: Jurnal Agri
Bisnis, Vol, 5 No, 1 Mei 2014), hal.74
9

10
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kesamaan

matrik

kovarian kedua

kelas

yang

dibandingkan.

Uji

homogenitas dilakukan secara bersamaan. Uji homogenitas menggunakan
uji Box’s M dengan taraf signifikansi α= (0,05). Kriteria keputusan yang
diambil bahwa jika nilai signifikansi yang dihasilkan < 0,05 maka matriks
varians- kovarian pada kedua kelas adalah sama atau homogen.
Uji homogenitas diolah menggunakan bantuan software SPSS versi
21.0 dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:
Ho: Matrik varian-kovarians data kemampuan pemecahan masalah
dan angket partisipasi homogen.
H1: Matrik varian-kovarians data kemampuan pemecahan masalah
dan angket partisipasi homogen.
Kriteria keputusannya adalah Ho, diterima jika p-volue (sig) > 0,05
Setelah asumsi normal dan homogen terpenuhi, maka bisa dilanjutkan
ke uji kesamaan rata-rata. Pengujian dilakukan secara multivariat
menggunakan Hotelling’s Trace (T 2 Hotelling) dengan taraf signifikansi α
= (0,05). Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:
𝜇ᴱᴾ
𝜇ᴷᴾ
Ho: ( ) = ( )
𝜇ᴱᴬ
𝜇ᴷᴬ

H1: (

𝜇ᴱᴾ 𝜇ᴱᴷ
𝜇ᴷᴾ
)≠( )
𝜇ᴱᴬ 𝜇ᴱᴬ
𝜇ᴷᴬ

Keterangan:
𝛍ᴱᴾ: Rata-rata nilai pretest kemampuan pemecahan masalah siswa kelas
eksperimen
𝛍ᴱᴬ: Rata-rata skor awal partisipasi siswa kelas eksperimen
𝛍ᴷᴾ: Rata-rata nilai pretest kemampuan pemcahan masalah siswa kelas kontrol
𝛍ᴷᴬ: Rata-rata skor awal partisipasi siswa kelas kontrol
Kritria kemampuannya adalah Ho ditolak jika p-value (sig) > 0,05.
Uji kesamaan rata-rata pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan
software SPSS versi 21.0
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Jika hasil dari pengujian tersebut adalah tidak terdapat rata-rata
kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol ditinjau dari
kemampuan pemecahan masalah dan partisipasi siswa, maka selanjutnya
dapat dilakukan pengujian hipotesis.

3. Uji Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran TGT terhadap
motivasi dan hasil belajar dalm tema “ panas dan perpindahannya” bagi
siswa, peneliti menggunakan uji t-test dan uji ANOVA 2 Jalur dengan jenis
uji MANOVA. Untuk memudahkan dalam perhitungan dan analisisnya,
penelitian menggunakan bantuan program SPSS 21.0 for wondows. Uji ttest digunakan ketika informasi menegenai nilai varians populasi tidak di
ketahui. Uji ANOVA 2 Jalur dengan jenis uji MANOVA digunakan untuk
menegetahui ada atau tidak adanya perbedaan beberapa variabel bebas dan
variabel terikat dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau
lebih. Banyaknya jenjang yang dimiliki variabel bebas dan variabel terikat
ini menentukan nama dari ANOVA. Dalam penelitian ini.

G. Uji MANOVA
Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis ketiga peneliti
menggunakan uji MANOVA. Analisis varians multivariat merupakan
terjemah dari multivariate analisis of varians. Perbedaan MANOVA dan
ANOVA sebenarnya hanya terletak pada jumlah variabel dependent. Jika
pada anova hanya ada satu dependent variabel, maka pada manova justru
mensyaratkan adanya lebih dari satu dependent variabel yang dianalisis
secara bersama-sama.11
Semua perhitungan statistic multivariate didasarkan pada akar-akar
karakteristik dari matrik A yang dibentuk dari:

11

Singgih Santoso, Buku Latih Statistika Multivariat……, hal.208
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A=HE-1
Dengan = matrik varian- kovarian perlakuan pada manova
E= matrik varians-kovarian error pada manova
Pada analisis varians multivariate ada beberapa statistik uji yang
dapat digunakan untuk membuat keputusan, yaitu:
1. Wilk’s Lambda. Statistika uji digunakan jika asumsi homogenitas matrik
varians-kovarians dipenuhi. Semakin rendah nilai statistika Wilk’s Lambda,
pengaruh terhadap model semakin besar. Nilai Wilk’s Lambda berkisar
|𝐸|

antara 0-1. Statistik ^*=|𝐻+𝐸| = ∏𝑠𝑖 = 1 (1+𝜆𝑖)ˉ1
2. Dengan ^* wilk’s lambda, |E| = determinan dari matriks E, s = banyaknya
akar-akar karaktristik A, 𝜆i = akar-akar karakteristik ke-I mariks A.
3. Pillai’s Trace. Statistik uji ini paling cocok digunakan jika asumsi
homogenitas matriks varians- kovarians tidak dipenuhi, ukuran-ukuran
sampel kecil, dan jika hasil-hasil dari pengujian bertentangan satu sama lain
yaitu jika ada beberapa vaktor rata-rata yang berada sedang yang lain tidak.
Semakin tinggi niai statistik Pillai’s Trace, pengaruh terhadap model
semakin besar. Statistik uji Pillai’s Trace dirumuskan sebagai:
|𝐸|

𝜆𝑖

4. V= |𝐻+𝐸| =∑𝑠𝑖=1 (1+𝜆𝑖) = 𝑡𝑟 𝜆𝑖 (1 + 𝜆𝑖)
5. Dimana 𝜆1, 𝜆2, 𝜆𝑝 adalah akar-akar karakteristik dari dari. (E)ˉ1 (H).
6. Hotelling’s Trace. Statistika uji ini jarang digunakan oleh para ahli.
Semakin tinggi nilai statistik Hotelling’s Trace, pengaruh terhadap model
semakin besar. Satatistik uji Hotelling’s dirumuskan sebagai berikut:
Hotelling =trace (E)-1 (H) =∑𝑠𝑖−1 𝜆𝑖
Statistik Hotelling’s Trace diatas dapat ditransformasikan menjadi
suatu statistik yang berdistribusi F.
•

Perhitungan faktor koreksi (FK)
FK untuk responden Y1
FK11=

⦋𝑌…𝟣⦌²
𝑛

FK untuk responden Y2
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FK11=

⦋𝑌…₂⦌²
𝑛

FK untuk responden Y1 dan Y2
FK11=
•

𝑌…𝟣 𝑌...₂
𝑛

Perhitungan JKT terkoreksi dan jumlah hasil kali total terkoreksi (JHKT)
JKT untuk resonden Y1
1
JKT11 = ∑4𝑖−1 ∑𝑛1
𝑗−1 𝑌𝑖𝑗 -FK11

JKT untuk resonden Y2
22
JKT11 = ∑4𝑖−1 ∑𝑛𝑖
𝑗−𝑖 𝑌𝑖𝑗 -FK22

JKT untuk resonden Y1 dan Y2
JKT11 = ∑4𝑖−1 ∑𝑛1
𝑗−1 𝑌𝑖𝑗𝟣 𝑌𝑖𝑗₂-FK12

H. Langkah-langkah Perlakuan
Langkah-langkah perlakuan dalam penelitian ini terdapat dua
perlakuan yaitu:
1. Perlakuan Kelompok Eksperimen
Kelas yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen dalam
penelitian ini akan diberi perlakuan berupa perubahan metode belajar dari
metode konvensional menjadi model pembelajaran kooperatif tipe Teams
Games Tournament (TGT). Kelas dalam kelompok eksperimen ini akan di
bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa dalam sate
kelompok, dimana dalam kelompok kecil itu siswa akan memainkan game
berupa menjawab butir-butir coal. Siswa dalam memainkan game terlebih
dahulu mengambil nomor undian yang sudah disediakan untuk menentukan
soal yang hares dijawab oleh siswa tersebut. Setup anggota kelompok yang
memperoleh nilai tertinggi akan mewakili kelompoknya untuk bertanding
dengan perwakilan dari kelompok lain dalam meja turnamen. Pada tahap
turnamen ini siswa akan bersaing den-an kelompok lain. Sebelum memulai
turnamen para peserta mengambil nomor undian untuk menentukan
pembaca soal, pemain, penantang 1. penantang 2, dst. Untuk memulai
turnamen pemain mengambil kartu soal yang ada di meja yang sudah
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disediakan kemudian kartu soal diberikan kepada pembaca untuk
dibacakan.
Kartu soal yang sudah dibacakan oleh pembaca soal kemudian
dijawab oleh pemain, apabila jawaban pemain dirasa salah atau tidak tepat
oleh kelompok 1, dan kelompok 2, maka kelompok satu berhak
mengajukan jawabannya terlebih dahulu selanjutnya kelompok 2. Jika
pemain berhasil menjawab benar soal maka pemain akan mendapatkan poin
dan kartu soal diberikan kepada pemain, sedangkan bila jawaban dari
kelompok salah, maka kartu soal yang telah dimiliki oleh kelompok
tersebut harus dikembalikan lagi. Ketika pemain telah berhasil menjawab
soal dengan benar maka turnamen di lanjutkan dengan aturan bergantian
posisi sesuai arah jarum jam, pemain yang berhasil menjawab akan menjadi
kelompok 1, kelompok l menjadi kelompok 2, kelompok 2 menjadi
pembaca soal, dan pembaca soal akan menjadi pemain. Pada turnamen ini
siswa

yang

berhasil

memperoleh

skor

tertinggi

akan

mewakili

kelompoknya sebagai tim terbaik dan akan mendapatkan penghargaan
berupa hadiah.
2. Perlakuan Kelompok Kontrol
Pada kelas yang dijadikan kelompok kontrol dalam penelitian ini
tidak diberi perlakuan melainkan kelas tetap menggunakan metode yang
telah diterapkan di sekolah yaitu metode belajar konvensional. Perlakuan
yang diterapkan pada kelompok kontrol yaitu pemberian materi oleh
peneliti dengan menggunakan metode ceramah. Materi yang diberikan
peneliti terhadap siswa kelompok kontrol yaitu materi pembelajaran
“Panas dan Perindahannya”. Siswa dalam kelompok kontrol hanya
mendengarkan dan menulis apa yang peneliti sampaikan dan peneliti tulis
di kelas. Apabila ada siswa yang kurang jelas siswa bisa bertanya langsung
kepada peneliti tentang materi yang di sampaikan.
Adanya perlakuan ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan
motivasi belajar dan hasil belajar antara kelas yang diberi perlakuan berupa
perubahan model belajar dari konvensional menjadi model belajar TGT

54

(kelompok eksperimen) dengan kelas yang menggunakan metode belajar
konvensional (kelompok kontrol).

BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo
Madrasah ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan semula merupakan
lembaga pendidikan non formal yakni Madrasah Diniyah. Seiring dengan
perkembangan zaman dan antusias masyarakat, tahun 1960 status Madrasah
Diniyah diubah oleh Kementerian Agama RI menjadi Madrasah Campuran
yaitu perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang diberi
nama Madrasah Wajib Belajar (MWB).
Pada tahun 1962 status Madrasah Wajib Belajar (MWB) diubah
menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah
Ibtidaiyah ini berada dibawah naungan Badan Otonom (BANOM) NU. Hal
ini mendapatkan respon serta sambutan yang baik dari masyarakat
lingkungan Kelurahan Patihan Wetan maupun dari luar kelurahan Patihan
Wetan.
Tahun 1978 Madrasah mendapat piagam dari Departemen Agama RI
dengan piagam No. L.M/3/2. 11/A/1978 tertanggal 1 Desember 1978.
Dengan piagam tersebut Madrasah diberikan hak mengikuti ujian persamaan
Madrasah Negeri.
Pada tahun 2008 telah diakreditasi oleh BAN dengan memperoleh
nilai B. Pada tahun 2007 mendapat bantuan peningkatan mutu melalui
berbagai Work shop, pelatihan, pembinaan dan pengawasan serta bantuan
alat peraga yang cukup dari LAPIS (Learning Asisten Program For Islamic
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School) dari Negara Australia yang di wilayah kabupaten Ponorogo
ditangani oleh STAIN Ponorogo.
Pada tahun 2007 pula MI Ma’arif Patihan Wetan mendapat bantuan
dari Kementrian Agama RI bekerjasama dengan Asian Development Bank
(ADB) dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 467.664.500,- dicairkan
bertahab selama 3 tahun.
Adapun Kepala Sekolah Madrasah yang pernah menjabat dan
49 dan kemajuan MI Ma’arif Patihan
berperan penting dalam perkembangan
Wetan mulai dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut:
a. Tahun 1954-1960 dikepalai oleh Bapak H. Sofwan
b. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi Sutrisno
c. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. Romlan
d. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani
e. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak Rohmad,S.Ag
f. Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. Romlan
g. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. Surjati,A.Ma
h. Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Sadikin.
2. Letak Geografis MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo
MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah salah satu lembaga
2

pendidikan yang berdiri diatas tanah seluas 76677 m yang terletak di Jl.
Parang Menang Gg. IV No. 18 klurahan Patihan Wetan kec. Babadan, Kab.
Ponorogo. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan persawahan
b. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan penduduk
c. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan penduduk
d. Sebelah barat berbatasan dengan pemakaman dan persawahan
3. Identitas MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo
a. Nama Madrasah

: MI Ma’arif Patihan Wetan

b. Nomor Statistik Madrasah

: 111235020007

c. Alamat

: Jl. Parang Menang GgIV
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d. Desa/Kelurahan

: Patihan Wetan

e. Kecamatan

: Babadan

f. Kabupaten

: Ponorogo

g. Provinsi
h. Kode Pos

: Jawa Timur
: 63491

i. Telepon

: (0352) 487 803

j. E-mail

: mipatihan@yahoo.com.

k. Mulai Operasional Tahun

: 1962

l. Luas Tanah

: 7.677M2

m. Luas Bangunan

: 2.475 M2

n. Status Tanah

: Milik Sendiri

o. Status Bangunan

: Milik Sendiri

p. Letak Geografis

: Garis Lintang-7.8497

Garis Bujur 111.486.762

4. Visi Dan Misi MI Ma’arif Patihan Wetan
a.

Visi Madrasah
“UNGGUL PRESTASI BERIMTAQ BERIPTEK” dengan Berwawasan
Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
Indikator visi :

1) Unggul dalam Pembinaan Agama
2) Unggul dalam Proses Pembelajaran
3) Unggul dalam prestasi
4) Unggul dalam Sumber Daya Manusia
5) Unggul dalam sarana dan prasarana
6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan Masyarakat
7) Unggul dalam Disiplin dan Percaya diri
8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah wal jamaah.
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b. Misi
1) Menciptakan suasana madrasah yang Islami
2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap
siswa dapat berkembang secara optimal dengan prestasi yang dimiliki
3) Memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa
4) Meningkatkan potensi yang dimiliki madrasah dalam berbagai bidang
5) Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana sesuai dengan
kebutuhan yang ideal
6) Menjalin kerja sama antar stakeholder untuk pemberdayaan dan peran serta
masyarakat
7) Menanamkan sikap keteladanan siswa dalam bermasyarakat
8) Menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam serta budaya bangsa
sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
5. Tujuan MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo
Madrasah berusaha dapat :
a. Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi Silabus tiap mata pelajaran,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem
Penilaian.
b. Mengembangkan Silabus muatan lokal dengan dilengkapi Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem Penilaian.
c. Mengembangkan

program

pengembangan

diri

beserta

jadwal

pelaksanaannya.
d. Mengoptimalkan proses pembelajaran PAKEM
e. Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan
peningkatan profesionalitas melalui kegiatan KKG, MGMP, PTBK,PTK,
lomba-lomba, Seminar, Workshop, Kursus Mandiri, Deman Driven dan
kegiatan lain yang menunjang profesionalisme.
f. Meningkatkan skor UN minimal rata – rata 1,5 dari standart yang ada
g. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran dengan
IT serta mengedepankan skala prioritas.
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h. Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dan Manajemen Peningkatan
Mutu Berbasis Madrasah secara demokratis, akuntabel dan terbuka.
i. Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis dan
memanfaatkan secara terencana serta dipertanggungjawabkan secara jujur,
transparan dan memenuhi akuntabilitas publik.
j. Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan
k. Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi dan pengayaan
l. Membekali komunitas sekolah agar dapat mengimplementasikan ajaran
agama melalui kegiatan shalat dhuha dan dhuhur berjamaah, baca tulis AlQur’an, hafalan surat – surat pendek/ Al- Qur’an dan pengajian keagamaan.
m. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat kabupaten atau
jenjang atasnya
n. Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat kabupaten atau
jenjang berikutnya
o. Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, budaya
hidup sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan dilandasi
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Keadaan Siswa MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo
Jumlah siswa MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo pada tahun
pelajaran 2018/2019 berjumlah 300 orang. Terdiri dari kelas I, II, III, IV, V,
dan VI.12
7.

Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo
Sarana

dan

prasarana

merupakan

komponen

penting

dalam

menentukan keberhasilan proses belajar, dengan adanya sarana dan
prasarana yang memadai maka akan memperlancar terlaksananya program
pendidikan dan pengajaran. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di
MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah ruang kelas, ruang pimpinan,
ruang guru, ruang perpustakaan, gudang, WC siswa, WC guru, masjid, ruang

12

Lihat Transkrip Dokumentasi Koding: 06/D/25-III/2019 dalam lampiran hasil
penelitian ini.
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komputer, kantin sekolah, ruang lab IPA, dapur, dan ruang UKS. 13
8. Keadaan Guru MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo
MI Ma’arif Patihan Wetan pada tahun pelajaran 2018/2019 mempunyai
14 tenaga pengajar yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 9 orang wanita,
semuanya menyandang gelar sarjana. 14
9. Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo
Struktur organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo terdiri
dari Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras,
Waka Humas, Komite Madrasah, Kepala TU, Wali Kelas, dan Siswa. 15
Adapun Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan disajikan pada
gambar sebagai:

Kepala Madrasah

Kurikulum

Kesiswaan

Sarpress

Humas

13

Lihat Transkrip Dokumentasi Koding: 07/D/25-III/2019 dalam lampiran hasil
penelitian ini.
14
Lihat Transkrip Dokumentasi Koding: 08/D/25-III/2019 dalam lampiran hasil
penelitian ini.
15
Lihat Transkrip Dokumentasi Koding: 09/D/25-III/2019 dalam lampiran hasil
penelitian ini.
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Komite Madrasah

Kepala TU

Wali Kelas

Gambar 4.1 Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan

B. Deskripsi Data
1. Deskripsi Data Tentang Skor Jawaban Pre-Test Motivasi Dan Hasil
Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo
Untuk mendapatkan data mengenai motivasi belajar dan hasil belajar
maka peneliti menggunakan metode angket dan tes secara langsung, yaitu
metode angket motivasi dan tes hasil belajar. Tetapi sebelum mengunakan
itu peneliti harus mengunakan pre-test sebelum pengajaran agar tau seberapa
tingkat pembelajarannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek peneliti
adalah peserta didik kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo
Adapun hasil skor jawaban pre-test motivasi dan hasil belajar siswa
kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo untuk eksperimen
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Skor Jawaban Pre- Test Angket Motivasi dan Hasil Belajar Siswa
Kelas Eksperimen
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
C1
C2

Motivasi
45
55
50
60
50
40
40
53
45
55
43
52

Hasil Belajar
70
50
60
70
80
55
72
55
59
45
59
73
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No
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nama
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
E3
E4
E5
F1
Jumlah
Rata-rata
Maximum
Minimum
Sd
N

Motivasi
53
41
60
78
76
60
75
67
80
70
59
58
67
64
64
1560
57,78
80
40
11,797
27

Hasil Belajar
85
45
57
76
75
79
77
54
54
85
60
81
41
87
65
1769
65,52
87
41
13,460
27

Pada kelas eksperimen diperoleh rata- rata Pre-test motivasi sebesar
57,78 sedangkan rata-rata nilai Pre-test hasil belajar yaitu 65,52. Nilai
maksimum Pre-Test motivasi belajar 80 sedangkan nilai maksimum PreTest hasil belajarnya 87. Nilai minimum Pre-test motivasi 40, sedangkan
nilai minimum Pre- test hasil belajar 41. Standar deviasi nilai Pre-Test
motivasi 11,797 dan standar deviasi nilai Pre-test hasil belajarnya 13,460.
Adapun hasil skor jawaban pre-test motivasi dan hasil belajar siswa
kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo untuk eksperimen
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3
Skor Jawaban Pre-Test Angket Motivasi dan Hasil Belajar Siswa
Kelas Kontrol
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
J1
J2
J3
J4
J5
D1
D2
D3

Motivasi
49
50
39
36
45
40
40
49

Hasil Belajar
50
50
60
70
45
80
40
49
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No
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nama
D4
D5
D6
E1
E2
E3
E4
E5
F1
G1
G2
G3
G4
H1
H2
H3
H4
H5
I1
Jumlah
Rata-rata
Maximum
Minimum
Sd
N

Motivasi
36
35
40
36
58
40
44
30
70
55
50
45
47
57
52
40
49
59
57
1,248
46,22
70
30
9,238
27

Hasil Belajar
75
70
80
64
58
85
40
76
70
55
50
45
47
54
55
40
49
89
59
1,605
59,44
89
40
14,553
27

Pada kelas eksperimen diperoleh rata- rata Pre-test motivasi sebesar
46,22 sedangkan rata-rata nilai Pre-test hasil belajar yaitu 59,44. Nilai
maksimum Pre-Test motivasi belajar 70 sedangkan nilai maksimum PreTest hasil belajarnya 89. Nilai minimum Pre-test motivasi 30, sedangkan
nilai minimum p re- test hasil belajar 40. Standar deviasi nilai Pre-Test
motivasi 9,238 dan standar deviasi nilai Pre-test hasil belajarnya 14,553.

2. Deskripsi Data Tentang Skor Jawaban Post-Test Motivasi Dan Hasil
Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo
Untuk mendapatkan data mengenai motivasi belajar dan hasil belajar
maka peneliti menggunakan metode angket dan tes secara langsung, yaitu
metode angket motivasi dan tes hasil belajar. Tetapi sebelum mengunakan
itu peneliti harus mengunakan post-test sebelum pengajaran agar tau
seberapa tingkat pembelajarannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan
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obyek peneliti adalah peserta didik kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan
Babadan Ponorogo
Adapun hasil skor jawaban post-test motivasi dan hasil belajar siswa
kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo untuk eksperimen
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4
Skor Jawaban Post- Test Angket Motivasi dan Hasil Belajar Siswa
Kelas Eksperimen
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nama
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
E3
E4
E5
F1
Jumlah
Rata-rata
Maximum
Minimum
Sd
N

Motivasi
59
62
61
49
63
57
51
53
54
62
61
63
57
52
75
57
64
73
76
67
86
73
67
65
69
70
68
1714
63,48
86
49
8,680
27

Hasil Belajar
30
62
61
49
60
63
75
85
68
85
63
65
57
52
75
78
60
65
73
75
87
83
65
65
40
73
70
1784
64,74
87
30
13,344
27

Pada kelas eksperimen diperoleh rata- rata Post-test motivasi sebesar
63,48 sedangkan rata-rata nilai Post-test hasil belajar yaitu 64,74. Nilai
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maksimum Post-Test motivasi belajar 86 sedangkan nilai maksimum PostTest hasil belajarnya 87. Nilai minimum Post-test motivasi 49, sedangkan
nilai minimum Post- test hasil belajar 30. Standar deviasi nilai Post-Test
motivasi 8,680dan standar deviasi nilai Post-test hasil belajarnya 13,344.
Adapun hasil skor jawaban post-test motivasi dan hasil belajar siswa
kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo untuk eksperimen
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Skor Jawaban Post-Test Angket Motivasi dan Hasil Belajar Siswa
Kelas Kontrol
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nama
J1
J2
J3
J4
J5
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
E3
E4
E5
F1
G1
G2
G3
G4
H1
H2
H3
H4
H5
I1
Jumlah
Rata-rata
Maximum
Minimum
Sd
N

Motivasi
49
45
54
43
50
36
68
39
45
45
43
36
58
45
43
33
37
60
51
47
51
47
52
55
61
57
61
1311
48,55
68
33
8,785
27

Hasil Belajar
60
65
70
80
50
90
55
75
95
85
95
75
55
90
50
80
70
65
60
65
60
70
70
65
60
90
60
1905
70,55
95
50
13,540
27
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Pada kelas eksperimen diperoleh rata- rata Post-test motivasi sebesar
48,55 sedangkan rata-rata nilai Post-test hasil belajar yaitu 70,55. Nilai
maxsimum Post-Test motivasi belajar 68 sedangkan nilai maksimum PostTest hasil belajarnya 95. Nilai minimum Pot-test motivasi 33, sedangkan
nilai minimum Post- test hasil belajar 50. Standar deviasi nilai Post-Test
motivasi 8,785 dan standar deviasi nilai Pre-test hasil belajarnya 13,540.

C. Analisis Data
Untuk memudahkan perhitungan peneliti data maka menggunakan
SPSS. Adapun metode perangkat tes uji coba instrumen adalah:
1. Pra Penelitian
a. Uji Homogenitas Varians Data Pre-Test Motivasi dan Hasil Belajar
Untuk mengetahui apakah rata-rata data pre-test motivasi dan hasil
belajar pada kelas eksperimen dan kontrol sebelum perlakuan mempunyai
varians yang sama atau tidak maka dilakukan uji homogenitas (Test of
Homogeniti of Varianans) menggunakan SPSS 21.0. Varians data homogen
apabila signifikansi lebih dari α (0,05). Hipotesis dalam melakukan uji
homogenitas adalah sebagai berikut:
Ho: Varians data homogen.
Ha: Varian data tidak homogen.
Hasil perhitungan uji homogenitas pre-test motivasi dan hasil Pbelajar
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.6
Test of Homogeneity of Variances
Levene

df1

df2

Sig.

Statistic
Motivasi
HasilBelaja
r

1.630

1

52

.207

.073

1

52

.788
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Berdasarkan hasil Uji Test of Homogenety of Varians diperoleh nilai
signifikansi motivasi belajar sebesar 0,207 > 0,05 dan nilai signifikansi hasil
belajar 0,788 > 0,05 sehingga diperoleh keputusan terima Ho. Dengan
demikian varians data nilai pre-test motivasi dan hasil belajar homogen.
b. Uji Normalitas Data Pre-Test Motivasi dan Hasil Belajar
Untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak
maka perlu dilakukan uji normalitas (Test of Normality) data pre-test
motivasi dan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kontrol sebelum
perlakuan dengan menggunakan SPSS 21.0. Data normalitas apabila
signifikansi lebih dari α (0,05). Hipotesis dalam melakukan uji normalitas
adalah sebagai berikut:
Ho: data berdistribusi normal.
Ha: data tidak berdistribusi normal. .
Hasil perhitungan uji normalitas pre-test motivasi dan hasil belajar
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Kel
as

Statisti

Df

Shapiro-Wilk
Sig.

c

Statisti

Df

Sig.

c

1

.092

27

.200*

2

.157

27

.086

.962

27

.409

HasilBelaja

1

.141

27

.183

.953

27

.258

r

2

.149

27

.127

.933

27

.083

.960

27

.376

Motivasi

Berdasarkan hasil nilai uji normalitas pre-test (test of normality)
diperoleh nilai signifikansi motivasi belajar untuk kelas eksperimen sebesar
0.200 > 0,05 sedangkan untuk motivasi kelas kontrol sebesar 0,086 > 0,05
dan nilai signifikansi hasil belajar untuk kelas eksperimen sebesar 0,183 >
0,05 sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 0,127 > 0,05 sehingga diperoleh
keputusan terima Ho. Dengan demikian nilai pre-test motivasi dan hasil
belajar berdistribusi normal.
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c. Uji t
Uji t-test dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan motivasi
dan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum
perlakuan. Hipotesis dalam melakukan uji t-test adalah sebagai berikut:
Ho: tidak ada perbedaan terhadap motivasi belajar dan hasil belajar
Ha: ada perbedaan terhadap motivasi belajar dan hasil belajar
Hasil perhitungan uji t-test pre-test motivasi dan hasil belajar dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

1.63
Equal

.207

0

t

df

4

5

.

2

variances

0

assumed

0

Motiva

7

si

4

4

Equal

.

9.

variances not

0

1

assumed

0

7

7

2

1

5

Equal

.

2

variances

5

assumed

9

.073
HasilB
elajar

.788

2

Sig.

Mea

Std.

95%

(2-

n

Error

Confidence

taile

Diffe

Diffe

Interval of the

d)

rence

rence

Difference

.000

.000

.117

Low

Upp

er

er

11.5

2.88

5.76

17.3

56

4

9

42

11.5

2.88

5.76

17.3

56

4

1

50

6.07

3.81

-

13.7

4

5

1.58
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1
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1

5

Equal

.

1.

variances not

5

6

assumed

9

8

2

6

.117

6.07

3.81

-

13.7

4

5

1.58

31

Berdasarkan hasil Uji Independent Samples Test diperoleh nilai t test
motivasi sebesar 4,007 sedangkan nilai t hasil belajar sebesar 1,592. Dengan
signifikansi motivasi belajar sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai signifikansi hasil
belajar 0,117 > 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan
motivasi belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan
dan tidak ada perbedaan hasil belajar pada eksperimen dan kelas kontrol.

2. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian pos-test ini digunakan sebagai
prasyarat sebelum dilakukan analisis multivariat. Dalam penelitian ini, data
harus berdistribusi normal. Suatu distribusi dikatakan normal jika taraf
signifikansinya > 0,05, sedangkan jika taraf signifikasinya ˂ 0,05 maka
distribusinya dikatakan tidak normal. Untuk menguji kenormalan data
digunakan uji kolmogorov-smirnov. Dalam penelitian ini data yang
terkumpul berupa data post test motivasi dan hasil belajar siswa yang
kemudian dianalisis oleh peneliti. Adapun data yang akan digunakan dalam
menghitung uji normalitas, sebagaimana terlampir. Hipotesis dalam
melakukan uji normalitas adalah:
Ho: Data berdistribusi normal
Ha: Data tidak berdistribusi normal
Hasil perhitungan normalitas nilai post-test motivasi dan nilai post-test
hasil belajar dengan menggunakan SPSS 21.0 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel.4.9
Tests of Normality

3
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Kolmogorov-Smirnova

Kel
as

Statisti

Df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statisti

c

df

Sig.

c

1

.078

27

.200*

.975

27

.748

2

.102

27

.200*

.978

27

.818

HasilBelaja

1

.139

27

.192

.950

27

.214

r

2

.146

27

.145

.936

27

.097

Motivasi

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil uji normalitas (test of normality) diperoleh nilai
signifikansi motivasi belajar untuk kelas eksperimen sebesar 0,200 > 0,05
sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 0,200 > 0,05 dan nilai signifikansi
nilai hasil belajar untuk kelas eksperimen sebesar 0.192 < 0,05 sedangkan
untuk kelas kontrol sebesar 0,145> 0,05 sehingga diperoleh keputusan terima
Ho. Dengan demikian nilai post-test motivasi dan hasil belajar berdistribusi
normal.
b. Uji Homogenitas
Adapun data uji homogenitas mempunyai dua uji homogen yaitu:
1) Uji Homogenitas Varian
Uji homogenitas varian dapat dilihat dari hasil uji Levene’s Test of
Equaliti of Error Variances menggunakan SPSS 21.0 General Linier Model
– Multivariate. Adapun hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4.10
Levene's Test of Equality of Error Variancesa
F

df1

df2

Sig.

Motivasi

.058

1

52

.810

HasilBelaja

.529

1

52

.470

r
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent
variable is equal across groups.
a. Design: Intercept + Kelas

Uji Levene’s Test of Equaliti of Error Variances digunakan untuk
menggetahui apakah varian antar kelomok data adalah sama. Kriteria yang
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digunakan yaitu jika signifikasi 0,810 < 0,05, maka dapat disimpulkan
bahwa

varian

kelompok

data

adalah

berbeda,

sebaliknya,

jika

signifikansinya 0,470> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varian data
kelompok adalah sama untuk varians tersebut.

2) Uji Homogenitas covarians
Dalam pengujian MANOVA, selain varian keompok data harus sama,
convarian dari variabel dependen juga harus sama. Untuk menguji
homogenitas convarian dapat dilihat dari hasil uji Box’s M menggunakan
bantuan SPSS 21.0 yaitu dengan General Linear Modal- Multivariate.
Adapun hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.11
Box's Test of Equality of Covariance Matrices a
Box's Test of Equality of Covariance Matricesa

Box's M

7.395

F

2.362

df1

3

df2

486720.000

Sig.

.069

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Box’s M = 0,7395
dengan signifikasi 0,069. Nila signifikansi-nya >0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa covarians data homogen. Dengan demikian asumsi
convarian data antar kelompok homogen terpenuhi, sehingga analisis
MANOVA dapat dilanjutkan.
Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada pengaruh TGT terhadap
motivasi dan hasil belajar dapat dilihat pada output spss multivariate test.
Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:
Ho: tidak ada pengaruh TGT terhadap motivasi belajar dan hasil belajar
Ha: ada pengaruh TGT terhadap motivasi belajar dan hasil belajar
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Kreteria yang signifikansinya <0,05, maka tolak Ho sebaliknya jika
signifikansinya > 0,05 maka terima Ho.

Tabel 4.13
Tests of Between-Subjects Effects
Source

Dependent Variable

Type III Sum

Df

Mean Square

F

Sig.

of Squares
Corrected

Motivasi

Model

HasilBelajar
Motivasi

1

3007.574

39.440

.000

185.185b

1

185.185

1.058

.308

169456.019

1

169456.019

2222.14

.000

6

Intercept

254890.741

HasilBelajar

Total

254890.741

1455.86

.000

3007.574

1

3007.574

39.440

.000

185.185

1

185.185

1.058

.308

Motivasi

3965.407

52

76.258

HasilBelajar

9104.074

52

175.078

Motivasi

176429.000

54

HasilBelajar

264180.000

54

Motivasi

6972.981

53

HasilBelajar

9289.259

53

HasilBelajar

Error

1

7

Motivasi

Kelas

3007.574a

Corrected Total
a. R Squared = .431 (Adjusted R Squared = .420)
b. R Squared = .020 (Adjusted R Squared = .001)

Pada tabel 4.11 menunjukkan nilai signifikan motivasi sebesar 0,000 <
0,005 maka tolak Ho sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang
signifikan TGT terhadap motivasi belajar. Sedangkan nilai signifikansi hasil
belajar sebesar 0,308 > 0,05 maka terima Ho. Sehingga dapat disimpulkan
tidak ada pengaruh yang signifikan TGT terhadap hasil belajar.

Tabel 4.12
Hasil Multivariate test
Multivariate Testsa
Effect

Value

F

Hypothesis

Error

df

df

Sig.
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Pillai's Trace

Wilks' Lambda

.988

Hotelling's Trace

Roy's Largest Root

2.000

51.000

.000

2.000

51.000

.000

2.000

51.000

.000

2.000

51.000

.000

b

.012

2066.869
b

Interce
pt

2066.869

81.054

2066.869
b

81.054

2066.869
b

Pillai's Trace

.432

19.364b

2.000

51.000

.000

Wilks' Lambda

.568

19.364b

2.000

51.000

.000

Hotelling's Trace

.759

19.364b

2.000

51.000

.000

Roy's Largest Root

.759

19.364b

2.000

51.000

.000

Kelas

a. Design: Intercept + Kelas
b. Exact statistic

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk Pillae
Traice, Wilk Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest Root ke
empatnya bernilai 0.00 ˂ 0,05. Dengan demikian tolak Ho sehingga dapat
berpenggaruh yang signifikan antara TGT terhadap motivasi belajar dan
hasil belajar dalam tema “panas dan perubahannya”.
Selanjutkan untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar, dan
adakah pengaruh TGT terhadap hasil belajar dapat dilihat pada output SPSS
Tests of Between Subjects Effects. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai
berikut:
Ho: tidak ada pengaruh TGT terhadap motivasi belajar
Ha: ada pengaruh TGT terhadap motivasi belajar
Dan
Ho: tidak ada pengaruh TGT terhadap hasil belajar
Ha: ada pengaruh TGT terhadap hasil belajar.

D. Interpestasi dan Pembahasan
1. Interpestasi Pengaruh Penggunaan Model TGT Terhadap Motivasi
Belajar
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Penelitian ini bertujuan salah satunya untuk mengetahui pengaruh
penggunaan model TGT terhadap motivasi belajar. Sebelum diberikan
perlakuan dilakukan pre-test dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan
awal dan motivasi siswa pada masing-masing siswa disetiap kelas
eksperimen dan kontrol, yang sebelumnya telah dilakukan uji homogenitas,
uji normalitas, dan uji t. Hasil uji homogenitas dari data angket motivasi
memiliki signifikansi sebesar 0,207 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data
motivasi belajar berarakteristik homogen. Kemudian untuk melihat
kenormalan data maka dilakukan uji normalitas yang menunjukkan bahwa
motivasi belajar kelas eksperimen sebesar 0,200 sedangkan kelas kontrol
memiliki nilai sebesar 0,086 dimanakeduan lebih besar dari 0,05. Sehingga
data berdistribusi normal. Setelah itu dilakukan uji t-test dengan tujuan untuk
melihat ada tidaknya perbedaan motivasi belajar siswa. Hasil menunjukkan
motivasi memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 hal berarti ada perbedaan
motivasi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan.
Setelah dilakukan uji pra penelitian dilanjutkan dengan uji prasyarat
penelitian. Uji prasyarat disini adalah uji normalitas dan homogenitas. Uji
normalitas data dilihat dari signifikansi. jika signifikansinya > 0,05 maka data
tersebut dikatakan normal dan homogen. Pada uji normalitas data Kolomogorov
Smirnov diketahui signifikansi untuk data nilai motivasi pada kelas eksperimen
sebesar 0,200 pada kelas kontrol adalah 0,200. Karena signifikasi lebih besar
dari 0.05 maka data distribusi normal sehingga dapat di uji homogenitas.
Setelah uji normalitas kemudian dilanjutkan dengan uji homognitas. Uji
homogenitas data dilihat dari hasil Levene’s Test of equaliti of error variances
digunakan untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar. Sedangkan motivasi
memiliki signifikansi sebesar 0,810 pada kelas eksperimen dan hasil kontrol
memiliki nilai sebesar 0,470. Karena signifikasi keduanya lebih besar dari 0,05
maka data homogen.
Setelah itu dilakukn uji manova untuk melihat ada tidaknya pengaruh
TGT terhadap motivasi belajar. Hasil menunjukkan bahwa signifikasi motivasi
belajar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti ada pengaruh model TGT terhadap motivasi
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belajar. Hasil ini sesuai dengan pernyataan oleh Rifki Sahara,16 yang
menjelaskan bahwa model pembelajaran Team Games Tournamen membuat
siswa lebih bermotivasi dalam proses pembelajaran.

2. Interpestasi Pengaruh Penggunaan Model TGT Terhadap Hasil Belajar
Untuk pretest data hasil belajar sebelum diberikan perlakuan dilakukan
dilakukan uji homogenitas, uji normalitas, dan uji t. Hasil uji homogenitas
dari data tes hasil belajar memiliki signifikansi sebesar 0,788 > 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa data hasil belajar berarakteristik homogen. Kemudian
untuk melihat kenormalan data maka dilakukan uji normalitas yang
menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen sebesar 0,183 sedangkan
kelas kontrol memiliki nilai sebesar 0,127 dimana keduan lebih besar dari
0,05. Sehingga data berdistribusi normal. Setelah itu dilakukan uji t-test
dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa.
Hasil menunjukkan bahwa hasil belajar memiliki nilai signifikansi 0,117 >
0,05 hal berarti tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen
dan kelas kontrol sebelum perlakuan.
Setelah dilakukan uji pra penelitian dilanjutkan dengan uji prasyarat
penelitian. Uji prasyarat disini adalah uji normalitas dan homogenitas. Uji
normalitas data dilihat dari signifikansi. jika signifikansinya >0,05 maka
data tersebut dikatakan normal dan homogen. Pada uji normalitas data
Kolomogorov Smirnov diketahui signifikansi untuk data nilai hasil belajar
pada kelas eksperimen sebesar 0,192 pada kelas kontrol adalah 0,145.
Karena signifikasi lebih besar dari 0.05 maka data distribusi normal sehingga
dapat di uji homogenitas.
Setelah uji normalitas kemudian dilanjutkan dengan uji homognitas.

16

Riski Sahara, “Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Assisted Learning

Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII Mtsn Aryojeding”(Skripsi,
IAIN Tulung Agung, 2015)
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Uji homogenitas data dilihat dari hasil Levene’s Test of equaliti of error
variances digunakan untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar.
Sedangkan motivasi memiliki signifikansi sebesar 0,810 pada kelas
eksperimen dan hasil kontrol memiliki nilai sebesar 0,470. Karena
signifikasi keduanya lebih besar dari 0,05 maka data homogen.
Setelah itu dilakukn uji manova untuk melihat ada tidaknya pengaruh
TGT terhadap motivasi belajar. Hasil menunjukkan bahwa signifikasi
motivasi belajar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti tidak ada pengaruh model TGT
terhadap motivasi belajar. Hasil ini bertolak belakang dengan pernyataan
oleh Niswatur Rohmah,17 yang menjelaskan bahwa model pembelajaran
Team Games Tournamen dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
3. Interpestasi Pengaruh Penggunaan Model TGT Terhadap Motivasi
Belajar dan Hasil Belajar
Sedangkan pengaruh penggunaan model TGT terhadap motivasi dan
hasil belajar ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penggunaan model TGT
terhadap hasil belajar secara signifikansi > 0,05 maka dilakukan dengan uji
MANOVA dengan motivasi dan hasil belajar dalam Pillae Traice, Wilk
Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest Root dari keempatnya
bernilai yang signifikansinya 0.00 ˂ 0,05 maka tolak Ho. Dapat simpulkan
bahwa ada pengaruh singnifikansi antara model pembelajaran TGT terhadap
motivasi belajar dan hasil belajar dalam tema “panas dan perpindahannya”
bagi siswa.
Berdasarkan

uraian

diatas

dapat

ditarik

kesimpulan

bahwa

pembelajaran dengan model TGT lebih baik dibandingkan dengan dengan
pembelajaran sebelumnya.
Maka dapat lihat dari hasil analisis dan pengujian data serta hasil
penelitian terdahulu maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa

17

Niswatur Rohmah “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Terhadap

Motivasi Dan Hasil Belajar Matematika Pada Materi Kubus Dan Balok Pada Siswa Kelas VIII
Mtsn”,(Skripsi, IAIN Tulung Agung, 2014).
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yang menggunakan model pembelajaran Team Games Tournamen berbeda
dengan hasil belajar metode ceramah dan terbukti bahwa penggunaan model
pembelajaran Team Games Tournamen dapat meningkatkan hasil belajar
siswa.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian analisis pembahasan peneliti diatas, peneliti dapat
disimpulkan tiga hal berkaitan dengan rumusan masalah:
1. Ada pengaruh yang signifikan Model Pembelajaan TGT terhadap Motivasi
Belajar dalam siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo
tahun ajaran 2018/2019. maka motivasi belajar tolak Ho.
2. Tidak Ada pengaruh yang signifikan Model Pembelajaan TGT terhadap
Motivasi Belajar dalam siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan
Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. maka motivasi belajar terima Ho.
3. Ada pengaruh model pembelajaran Teams Games Tournamen (TGT)
terhadap

motivasi

dan

hasil

belajar

dalam

tema

“panas

dan

perpndahannya” bagi siswa kelas V MI Ma’arf Patihan Wetan tahun ajaran.
2018/2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig untuk Pillai’s
Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root. Kelas
memiliki signifikan yang lebih dari 0,05. Nilai signifikan pada variabel
“kelas” semuannya menunjukkan nilai 0,000. Karena signifikansi-nya
<0,05 maka tolak Ho.
B. Saran
1. Bagi guru
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Untuk guru Mi Ma’arif patiyan wetan babadan ponorogo di harapkan
lebih memperhatikan lagi siswa-siswanyayang kurang di siplin dalam proses
pembelajaran, lebih semangat dalam meningkatkan motivasi belajar dan juga
lebih antusias dalam memeberikian hasil belajar siswa.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti ini memberikan informasi bahwa motivasi dan hasil belajar
berpengaruh terhadap modek pembelajaran TGT. Akan tetapi pembelajaran
TGT tersebut hanya dipengaruhi oleh dua variabel yang tidak di teliti. Maka
dari itu penelitian selajutnya di harapkan mampu meneliti faktor lain yang
76
dapat mempengaruhi model pembelajaran
TGT selain kedua faktor tersebut.
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