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Motivasi    belajar siswa dalam mata pelajaran berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar siswa, dalam hal ini guru seni tari berperan penting untuk 
memotivasi siswa melalui penerapan metode yang bervariasi. Motivasi siswa di SMP 
Negeri 1 Dua Koto masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Khususnya dalam 
pembelajaran seni tari, yang masih terpusat pada guru dan bersifat monoton. Guru 
sudah berusaha untuk menarik minat siswa, namun siswa kurang antusias dalam 
mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari adanya beberapa siswa yang melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Selain itu, interaksi siswa 
masih rendah karena belum adanya saling berbagi pengetahuan tentang pelajaran 
yang mereka miliki. Akibatnya motivasi dan aktivitas siswa belum sesuai dengan 
yang diharapkan. Melihat permasalahan ini, maka diterapkan pembelajaran kooperatif 
tipe Team Games Tournament (TGT) dengan rumusan masalah bagaimanakah 
motivasi siswa dengan diterapkannya Model    Kooperatif tipe Team Games 
Tournament dalam pembelajaran seni tari siswa di kelas VII1 SMP Negeri I Dua Koto 
Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
peningkatan motivasi siswa dengan diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe TGT 
di kelas VII SMP Negeri I Dua Koto Kabupaten Pasaman. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen dengan rancangan One 
Group Pretest-Posttest Design. Penelitian dilaksanakan di kelas VII1 SMP Negeri 1 
Dua Koto. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling dari populasi penelitian 
yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 1 Dua Koto tahun pelajaran 2011/2012. Untuk 
mengambil data digunakan lembar observasi dan angket motivasi siswa. Data yang 
diperoleh   dari   lembar   observasi   dianalisis   dengan   menggunakan   persentase, 
sedangkan data  yang diperoleh dengan cara membandingkan jumlah skor angket 
motivasi awal dan skor angket motivasi akhir siswa. 

Berdasarkan hasil analisis lembar observasi terlihat bahwa pada tahap diskusi 
kelompok, aktivitas yang mengalami peningkatan disetiap pertemuan yaitu aktivitas 
menyampaikan ide/ menyelesaikan soal di depan kelas dan aktivitas mengerjakan 
latihan dengan serius. Sedangkan pada tahap turnamen akademik siswa mengerjakan 
soal turnamen dan mematuhi aturan turnamen dengan baik. Berdasarkan angket 
motivasi yang diisi oleh 32 orang siswa, 27 orang (84,37%) skor motivasinya 
meningkat dan 5 orang (15,63%) skor motivasinya turun. 
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