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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan strategi Index 
Card Match dan meningkatkan minat belajar siswa mata pelajaran matematika 
kelas V di SD Negeri Banyuagung I. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 
Banyuagung I Surakarta yang berjumlah 44 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat 
terlihat dari hasil pengamatan minat belajar siswa sebelum dan sesudah 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan. Sebelum adanya tindakan siswa 
yang memiliki rasa senang dalam belajar sebanyak 31,82%,  perhatian siswa 
dalam belajar sebanyak 36,36%, kemauan siswa dalam memberikan tanggapan 
guru dan siswa lain sebanyak 34,09%, dan ketertarikan siswa dalam mengerjakan 
latihan soal sebanyak 40,91%,  meningkat pada siklus I: siswa yang memiliki rasa 
senang dalam belajar sebanyak 43,61%, perhatian siswa dalam belajar sebanyak 
51,64%, kemauan siswa dalam memberikan tanggapan guru atau siswa lain 
sebanyak 47,04%, dan siswa yang memiliki daya tarik dalam mengerjakan latihan 
soal sebanyak 56,26%,meningkat pada siklus II: siswa yang memiliki rasa senang 
dalam belajar sebanyak 70,19%, perhatian siswa dalam belajar sebanyak 
70,17%, kemauan siswa dalam memberikan tanggapan guru atau siswa lain 
sebanyak 72,46%, dan siswa yang memiliki daya tarik dalam mengerjakan latihan 
soal sebanyak 78,23%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Index Card 
Match dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat belajar siswa.  
 

Kata kunci: Index Card Match, Minat belajar siswa 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya teknologi 

informasi saat ini telah memberikan dampak positif dalam semua aspek 

kehidupan manusia termasuk juga aspek pendidikan. Menghadapi tantangan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi 

informasi tersebut dituntut sumber daya yang handal dan mampu 

berkompetensi secara global, sehingga diperlukan keterampilan yang tinggi 

yang melibatkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemauan 

bekerjasama yang efektif. Cara berpikir semacam ini dapat dikembangkan 

melalui pendidikan matematika. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan, hal ini dapat dilihat dari waktu jam pelajaran 

matematika di sekolah lebih banyak dibandingkan pelajaran lain. Proses 

belajar mengajar matematika yang baik adalah guru harus mampu menerapkan 

suasana yang dapat membuat murid antusias terhadap persoalan yang ada 

sehingga mereka mampu mencoba mememecahkan persoalan (Abdurrahman, 

2003:13). Proses pembelajaran membutuhkan metode yang tepat. Kesalahan 

dalam menggunakan metode dapat menghambat tercapainya tujuan 

pendidikan yang diinginkan. 

Banyak siswa yang menganggap matematika sulit baginya, sehingga 

tidak jarang muncul keluhan bahwa matematika hanya membuat pusing siswa 

dan juga orang tuanya, bahkan dianggap sebagai momok yang menakutkan 

dan menyeramkan oleh sebagian besar siswa. Faktor penyebab yang paling 

pokok adalah siswa merasa matematika merupakan pelajaran yang sulit, hal 

ini dikarenakan siswa tidak berminat terhadap mata pelajaran tersebut serta 

penggunaan metode yang konvensional sehingga siswa terasa bosan, antusias 

siswa kurang, menyepelekan dan tidak mau bertanya walaupun mereka belum 

jelas. Menurut Syah (2010:133), minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Dengan 

adanya minat belajar yang besar maka akan cenderung menghasilkan prestasi 

belajar yang tinggi, begitu juga sebaliknya. 
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Dari hasil observasi terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan di 

SD Negeri Banyuagung I Surakarta khususnya pembelajaran matematika 

ternyata guru hanya menggunakan teknik ceramah, materi cenderung dikuasai 

oleh guru dan kondisi siswa yang kurang berminat dalam pembelajaran. 

Ketika dalam pembelajaran ada sebagian siswa yang bermain sendiri dan 

cerita dengan teman sebelahnya. Hal ini jelas sangat berakibat buruk bagi 

perkembangan pendidikan matematika ke depan. Oleh karena itu, perubahan 

proses pembelajaran matematika yang menyenangkan dan menarik harus 

menjadi prioritas utama. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dikembangkan suatu 

strategi yang menarik, menghibur, dapat meningkatkan semangat dan aktivitas 

siswa dalam belajar. Salah satu strategi yang dapat merangsang minat dan 

meningkatkan keaktifan siswa adalah strategi Index Card Match (ICM). 

Strategi Index Card Match (Mencari Pasangan) adalah suatu strategi 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar 

siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya 

kreatifitas. Menurut Silberman (2007:240), Index Card Match adalah cara 

menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran, ia 

membolehkan peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis dengan 

kawan sekelas. Namun demikian, materi baru pun dapat diajarkan dengan 

strategi ini tetapi terlebih dahulu peserta didik mempelajari materi yang 

diajarkan, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal 

pengetahuan (Zaini, 2008:32). 

Strategi ini bisa digunakan sebagai strategi alternatif yang dirasa lebih 

memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karakteristik yang 

dimaksud di sini adalah bahwa siswa menyukai belajar sambil bermain, 

sehingga dalam proses belajar mengajar, guru harus bisa membuat siswa 

merasa tertarik dan senang terhadap materi yang disampaikan sehingga 

nantinya tujuan pembelajaran dapat dicapai. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Banyuagung I Surakarta 

yang beramalat di Jl.Kalingga VIII Banyuagung Kadipiro kecamatan 

Banjarsari kota Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Perencanaan penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013 dengan bertahap dari bulan November sampai 

bulan Maret 2013. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian tindakan ditandai dengan 

adanya perbaikan terus menerus sehingga tercapainya sasaran dari 

penelitian tersebut. Perbaikan tersebut dilakukan pada setiap siklus yang 

dirancang oleh peneliti. 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 44 

siswa, terdiri dari 22 siswa perempuan dan 22 siswa laki-laki. Beserta guru 

kelas V yang akan membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data 

penelitian. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin. Menurut Rubiyanto 

(2011:104), model penelitian tindakan kelas adalah secara garis besar 

terdapat 4 tahapan yang lazim untuk diketahui, yaitu: 1) Perencanaan atau 

planning, 2) Tindakan atau acting, 3) Pengamatan atau observing, dan 4) 

Refleksi atau reflecting. 
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E. Jenis Data 

1. Data 

Menurut Arikunto (2006:118), “Data adalah hasil pencatatan 

peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka”. Data yang diperoleh 

adalah hasil wawancara dengan narasumber yang ada hubungannya 

dengan strategi mengajar yaitu guru yang mengajar di SD Negeri 

Banyuagung I Surakarta dan beberapa catatan serta materi penelitian 

yang ada di lokasi. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh (Arikunto, 2006:129). Sumber data yang diperlukan peneliti 

yaitu informan, tempat berlangsungnya peneliti, dan dokumen-

dokumen atau arsip yang menyangkut keberhasilan peneliti. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Menurut Arikunto (2006:230), Observasi adalah menatap 

kejadian, gerak, atau proses”. Dengan observasi peneliti dapat 

mengetahui kegiatan peserta didik dalam mempersiapkan, 

memperhatikan, presentasi dan keaktifan dalam bertanya serta 

berpendapat selama proses pembelajaran berkaitan dengan penggunaan 

strategi Index Card Match sebagai upaya peningkatan minat belajar 

siswa kelas V SD Negeri Banyuagung I Surakarta. 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu tehnik pengumpulan data 

atau informasi dari responden dengan jalan tanya jawab secara lisan 

(Samino dan Saring Marsudi, 2012:102). Dalam metode wawancara ini 

digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh 
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melalui metode observasi yaitu data mengenai minat belajar pada 

siswa kelas V SD Negeri Banyuagung I Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa nama-nama siswa, 

serta foto-foto pada saat pembelajaran berlangsung. 

 

G. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Dalam 

pengumpulan data digunakan instrumen sebagai berikut: 1) Pedoman 

Observasi, 2) Pedoman Wawancara dan 3) Dokumentasi 

 

H. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data dapat diperoleh melalui 

triangulasi. Lexy (2011:330) berpendapat bahwa, Triangulasi adalah tehnik 

pemeriksaan keabsahan data dan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap 

data itu. Empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan data 

menurut Lexy (2011:330-332) antara lain triangulasi sumber data, metode, 

penyidik dan teori. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber data dan trianggulasi metode. Triangulasi 

sumber data digunakan untuk mengumpulkan data sejenis dengan 

menggunakan berbagai sumber data yang berbeda yaitu siswa, sedangkan 

triangulasi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berbeda yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 
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I. Teknik Analisis data  

Analisis Adalah proses mencari dan menyusun rencana sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain (Sugiyono, 2011:335). Penelitian ini menggunakan analisis data 

menurut Miles dan Hubermen (dalam Patilima, 2005:100) adalah 1) 

mereduksi data, 2) menyajikan data, dan 3) menarik kesimpulan. 

 

J. Indikator Pencapaian 

Indikator pencapaian dalam penelitian ini diharapkan dengan dengan 

strategi Index Card Match dapat meningkatkan minat belajar pada siswa 

kelas V SD Negeri Banyuagung I Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 

minimal 70% dari keseluruhan anak. 

 

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Sekolah yang dipilih dalam penelitian ini adalah SD Negeri 

Banyuagung I Surakarta yang beramalat di Jl.Kalingga VIII Banyuagung 

Kadipiro kecamatan Banjarsari kota Surakarta, kode pos 57136 dengan 

nomer statistik 101036105036. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1976 

dengan akreditasi A pada tanggal 13 Desember 2008 dengan surat 

keputusan kepala sekolah nomer 038903 dan berdiri di atas luas area tanah 

1500m2 dengan bangunan sekolah milik sendiri. 

 

B. Hasil Penelitian 

Sebelum pelaksanaan tindakan peneliti mengadakan dialog awal 

dengan guru kelas V. Dialog awal dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 

Januari 2013 dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Untuk 
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mengetahui hasil dialog awal peneliti melakukan observasi pendahuluan 

yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 04 Januari 2013 pukul 07.35-08.30 

WIB. Tujuan dari observasi awal ini memperjelas sekaligus menentukan 

fokus penelitian atau indikator yang akan dicapai dalam upaya 

peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan observasi dalam pembelajaran matematika dan dialog 

awal dengan guru kelas V diperoleh keterangan 44 siswa secara 

keseluruhan yang minat belajar baik (skor > 2) dilihat dari beberapa aspek 

antara lain: rasa senang dalam belajar sebanyak 31,82%,  perhatian siswa 

dalam belajar sebanyak 36,36%, kemauan siswa dalam memberikan 

tanggapan guru dan siswa lain sebanyak 34,09%, dan ketertarikan siswa 

dalam mengerjakan latihan soal sebanyak 40,91%.  

1. Siklus 1 

a. Perencanaan tindakan 

Setelah melakukan observasi prasiklus, peneliti 

mengidentifikasi masalah yang ada di kelas tersebut baik pada 

pembelajaran, guru dan siswanya. Setelah itu perencaan solusi 

yaitu peneliti akan menerapkan strategi Index Card Match dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 07 

Januari 2013. Pembelajaran matematika berlangsung selama 70 

menit. Sedangkan pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

Selasa, 08 Januari 2013. Pelaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan pertama dan kedua ini sama-sama menerapkan strategi 

Index Card Match, hanya saja pada pertemuan kedua antusias 

siswa semakin semakin meningkat. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan pada waktu proses pembelajaran 

berlangsung diperoleh rata-rata pada siklus I antara lain: siswa 

yang memiliki rasa senang dalam belajar sebanyak 43,61%, 
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perhatian siswa dalam belajar sebanyak 51,64%, kemauan siswa 

dalam memberikan tanggapan guru atau siswa lain sebanyak 

47,04%, dan siswa yang memiliki daya tarik dalam mengerjakan 

latihan soal sebanyak 56,26%. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil refleksi di atas maka tindakan yang akan 

dilakukan pada siklus selanjutnya adalah mengoptimalkan 

pemberian motivasi dan semangat kepada siswa, serta  

pengondisian kelas pada saat pembelajaran.  

2. Siklus II 

a. Perencanaan tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan ini peneliti 

mengidentifikasi masalah yang terjadi pada waktu siklus I, 

kemudian melakukan perencanaan solusi yaitu dengan 

memvariasikan langkah-langkah dalam strategi Index Card Match. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Januari 

2013. Selanjutnya pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

Jum’at, 18 Januari 2013. Pada kegiatan inti sebagian besar sama 

dengan siklus I, namun ada sedikit perbedaan yaitu terletak pada 

langkah-langkahnya, hal tersebut berguna untuk mengatasi 

kelemahan yang ada pada siklus I, supaya siklus yang kedua hasil 

yang diharapkan dapat mencapai sesuai yang direncanakan. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan pada waktu proses pembelajaran 

berlangsung diperoleh rata-rata pada siklus II antara lain: siswa 

yang memiliki rasa senang dalam belajar sebanyak 70,19%, 

perhatian siswa dalam belajar sebanyak 70,17%, kemauan siswa 

dalam memberikan tanggapan guru atau siswa lain sebanyak 

72,46%, dan siswa yang memiliki daya tarik dalam mengerjakan 

latihan soal sebanyak 78,23%. 
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d. Refleksi 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap pelaksanaan tindakan 

siklus II dikatakan berhasil, masalah yang timbul pada siklus 

sebelumnya sudah dapat diatasi. Peningkatan terjadi pada beberapa 

siklus Sebelumnya. Karena pencapaian pada siklus II ini telah 

sesuai dengan yang dirumuskan atau target yaitu minimal sebesar 

70%, maka penelitian pun diakhiri.  

 

C. Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 

siklus terdiri dari empat tahap. Tahap penelitian tersebut terdiri dari: 1) 

Tahap perencanaan tindakan; 2) Tahap pelaksanaan tindakan; 3) Tahap 

observasi dan pengamatan tindakan; 4) tahap refleksi. Siklus I merupakan 

awal tindakan untuk memperbaiki proses pembelajaran matematika materi 

pecahan dengan menerapkan strategi Index Card Match. Siklus II 

dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi 

pada siklus I. 

Hasil minat belajar siswa mengalami peningkatan secara signifikan, 

hal ini terbukti dengan adanya peningkatan minat belajar siswa pada 

pembelajaran matematika kelas V SD Negeri Banyuagung I Surakarta dari 

sebelum tindakan dan setelah tindakan yang meliputi siklus I dan II. 

Peningkatan minat belajar siswa tersebut dapat terjadi karena dilaksanakan 

pembelajaran matematika dengan strategi Index Card Match yang semakin 

membaik dari siklus ke siklus. 

Dari hasil analisis pada siklus I dan siklus II, maka hipotesis yang 

berbunyi “penerapan strategi Index Card Match untuk meningkatkan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V di SD Negeri 

Banyuagung I tahun pelajaran 2012/2013” dapat diterima kebenarannya. 
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IV. Simpulan 

Kesimpulan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaborasi antar guru kelas dan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut: 

“Dengan melalui strategi Index Card Match dapat meningkatkan minat belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran matematika SD Negeri Banyuagung I 

Surakarta”. Hal ini dapat dilihat dari minat belajar siswa pada prasiklus siswa 

yang memiliki rasa senang dalam belajar sebanyak 31,82%,  perhatian siswa 

dalam belajar sebanyak 36,36%, kemauan siswa dalam memberikan 

tanggapan guru dan siswa lain sebanyak 34,09%, dan ketertarikan siswa dalam 

mengerjakan latihan soal sebanyak 40,91%, meningkat pada siklus I: siswa 

yang memiliki rasa senang dalam belajar sebanyak 43,61%, perhatian siswa 

dalam belajar sebanyak 51,64%, kemauan siswa dalam memberikan 

tanggapan guru atau siswa lain sebanyak 47,04%, dan siswa yang memiliki 

daya tarik dalam mengerjakan latihan soal sebanyak 56,26%,meningkat pada 

siklus II: siswa yang memiliki rasa senang dalam belajar sebanyak 70,19%, 

perhatian siswa dalam belajar sebanyak 70,17%, kemauan siswa dalam 

memberikan tanggapan guru atau siswa lain sebanyak 72,46%, dan siswa yang 

memiliki daya tarik dalam mengerjakan latihan soal sebanyak 78,23%. 
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