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ABSTRAK  

 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendiskripsikan penerapan strategi 

Imdex Card Match dalam pembelajaran matematika SMP kelas VIII dan (2) 
mengetahui adanya peningkatan motivasi dan pemahaman materi setelah 
dilakukan tindakan pembelajaran dengan strategi Index Card Match. Jenis PTK 
kolaboratif, guru matematika SMP Negeri 2 Sawit dan peneliti bertindak sebagai 
pemberi tindakan sedangkan subyek peneliti yang dikenai tindakan adalah siswa 
kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali, yang berjumlah 23 siswa. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Validitas data dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) ada 
peningkatan motivasi siswa dapat dilihat dari meningkatnya indikator motivasi 
meliputi: a) antusias mengikuti pembelajaran matematika sebelum tindakan 
13,04% dan setelah tindakan 65,21%, b) mengajukan pertanyaan sebelum 
tindakan 4,30% dan setelah tindakan 43,47%, c) mengerjakan soal di depan kelas 
sebelum tindakan 8,69% dan setelah tindakan 39,13%, dan (2) ada peningkatan 
pemahaman materi dapat dilihat dari pencapaian nilai siswa dalam mengerjakan 
soal evaluasi = KKM 70 sebelum tindakan 21,73% dan setelah tindakan 78,26%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi Index Card Match 
(ICM) dapat meningkatkan motivasi siswa dan pemahaman materi. 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pelajaran penting yang diajarkan 

disetiap jenjang pendidikan.  Matematika dianggap sebagai salah satu mata 

pelajaran inti, karena termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian 

Nasional. Sebagian besar peserta didik menganggap matematika adalah salah satu 

pelajaran yang menakutkan. Oleh karena itu, pemberian motivasi kepada siswa 

akan sangat berpengaruh terhadap paradigma matematika itu sendiri yang 

dianggap sulit siswa ternyata mudah dan menyenangkan dan siswa diharapkan 

dapat memahami mater i dalam setiap pembelajaran matematika berlangsung. 

Motivasi siswa dan pemahaman materi merupakan salah satu pola pikir 

dan perilaku yang sangat penting. Begitu pula dalam be lajar matematika siswa 

harus menguasai pola pikiran dan perilaku tersebut. Menurut Mulyono (2003: 

252) bahwa metematika merupakan bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan 

fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir, sebagai penentu utama 

keberhasilan pendidikan.  

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di SMP N 2 

Sawit Boyolali bahwa motivasi siswa dan pemahaman materi dalam pembelajaran 

matematika masih rendah yang berdampak pada hasil belajar matematika. 

Rendahnya motivasi siswa kelas VIII E SMP N 2 Sawit Boyolali dapat dilihat 

berdasarkan indikator dari motivasi siswa, antusias mengikuti pembelajaran ada 3 

siswa (13,04%), keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan ada 1 siswa 

(4,30%), keberanian siswa mengerjakan soal latihan di depan kelas ad 2 siswa 

(8,69). Sedangkan rendahnya pemahaman materi pada pembelajaran matematika 

khususnya dalam mengerjakan soal evaluasi kurang dari KKM KD (70) ada 5 

siswa (21,73%). 

Akar penyebab rendahnya motivasi siswa dan pemahaman materi salah 

satunya adalah strategi yang digunakan, dala m proses pembelajaran matematika. 

Menurut Amir Suyitno (2004: 2) pembelajaran merupakan upaya menciptakan 

iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan 
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peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan 

peserta didik serta peserta didik dengan peserta didik. Berkaitan dengan belajar 

mengajar, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk 

mengarahkan siswa tentang bagaimana belajar, bagaimana mengingat dan 

bagaimana mengaplikasikannya dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Pemilihan strategi yang tepat akan meningkatkan motivasi siswa dan 

pemahaman materi dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran 

yang dapat digunakan adalah dengan strategi pembelajaran Index Card Match .  

Menurut Agus Suprijono(2010: 120) menyatakan strategi Index Card 

Match adalah strategi pemecahan masalah yang digunakan dalam meningkatkan 

aktifitas dan hasil belajar siswa. Strategi Pembelajaran Index Card Match dapat 

memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan 

kartu indeks yang ada ditangan mereka. Proses pembelajaran ini lebih menarik 

karena siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik. 

Oleh sebab itu, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan penerapan strategi Index Card Match untuk meningkatkan 

motivasi siswa dan pemahaman materi dalam pembelajaran matematika pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian dilakukan secara bersama antara 

peneliti,  guru matematika dan kepala sekolah, yang difokuskan pada tindakan 

yang mengupayakan peningkatan motivasi siswa dan pemahaman materi dalam 

pembelajaran matematika siswa kelas VIII E SMP N 2 Sawit, Boyolali. Dalam 

penelitian ini guru matematika dan peneliti bertindak sebagai subjek yang 

memberikan tindakan kelas yang membantu peneliti dalam perencanaan dan 

pengumpulan data. Sedangkan subyek penerima tindakan yang dilakukan peneliti 

adalah seluruh siswa kelas VII I E di SMP N 2 Sawit, Boyolali. Siswa kelas 

tersebut berjumlah 23 orang, terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. 
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Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan dengan menggunakan strategi 

Index Card Match  sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan. Pelaksanaan 

tindakan penelitian ini dilaksankan selama 2 minggu yang terdiri dari  3 siklus 3 

kali pertemuan. Pelaksanaan tindakan dilakukan mulai tanggal 25 Maret 2013 

sampai dengan 10 April 2013 di SMP N 2 Sawit Boyolali. 

Metode pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mendapatkan data-

data yang dibutuhkan dan diolah menjadi suatu data yang dapat disajikan sesuai 

dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan 1) observasi digunakan untuk mengetahui adanya perilaku 

tindak belajar matematika siswa yaitu meningkatkan motivasi siswa dan 

pemahaman materi dalam pembelajaran matematika 2) catatan lapangan bertujuan 

untuk mencatat hal-hal penting yang muncul pada saat proses pembelajaran 

berlangsung 3) dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari 

tempa t penelitian, meliputi: RPP, nama siswa nomor induk siswa, pedoman 

observasi, catatan lapangan, lembar tanggapan guru setelah penelitia serta foto 

pelaksanaan tindakan kelas VIII E SMP N 2 Sawit Boyolali 3) metode tes 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada 

seorang siswa atau kelompok siswa selama penelitian dan setelah penelitian 

dilaksanakan.  

Analisis data dilakukan dengan metode alur yang meliputi reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, 

pemusatan penyerderhanaan dan transformasi data mentah yang muncul dari 

catatan lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh 

derajat kepercayaan yang tinggi dalam rangka pemahaman terhadap sekumpulan 

informasi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel maupun grafik. 

Melalui penyajian data maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan sehingga mudah dipahami kemudian ditarik kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan pembelajaran pada penelitian tindakan kelas putaran I sampai 

dengan putaran III melalui strategi Index Card Match, bahwa terja di peningkatan 

motivasi siswa dan pemahaman materi dalam pembelajaran matematika. 

Peningkatan motivasi siswa sesuai dengan indikator yang digunakan peneliti yang 

meliputi antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan, dan keberanian siswa dalam mengerjakan latihan di 

depan kelas. Sedangkan peningkatan pemahaman materi dapat dilihat dari 

meningkatnya nilai hasil evaluasi = KKM (70). Hasil dari penelitian tindakan ini 

dapat ditunjukkan pada tabel 1 dan grafik 1 berikut: 

Tabel 1  

Data Peningkatan Motivasi Siswa dan Pemahaman Materi. 

No. 
Aspek yang 

diamati 
Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. 

Antusias 
mengikuti 
pembelajaran 
matematika  

3 siswa 

(13,04 %) 

5 siswa 

(21,73 %) 

8 siswa 

(34,78 %) 

15 siswa 

(65,21 %) 

2. 
Mengajukan 
pertanyaan 

1 siswa 

(4,30 %) 

3 siswa 

(13,04 %) 

6 siswa 

(26,08 %) 

10 siswa 

(43,47 %) 

3. 
Mengerjakan 
soal di depan 
kelas 

2 siswa 

( 8,69 %) 

2 siswa 

(8,69 %) 

6 siswa 

(26,08 %) 

9 siswa 

(39,13 %) 

4. 

Mengerjakan 
soal evaluasi 
?  KKM KD 
(70) 

5 siswa 

(21,73 %) 

8 siswa 

(34,78 %) 

12 siswa 

(52,17 %) 

18 siswa 

(78,26 %) 
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Grafik peningkatan motivasi siswa dan pemahaman materi dari sebelum 

dilakukan tindakan sampai selesainya tindakan siklus III adalah sebagai berikut: 

 

Grafik Peningkatan Motivasi Siswa dan Pemahaman Materi Dalam 
Pembelajaran Matematika Melalui Strategi Index Card Match 

 
Gambar 1 

Grafik data peningkatan motivasi siswa dan pemahaman materi. 

 

Grafik pembelajaran dengan strategi Index Card Match dilakukan sebanyak 

tiga kali siklus dengan batasan indikator motivasi siswa dan pemahaman materi 

yang telah dite ntukan olah peneliti. Sebelum tindakan dilakukan motivasi siswa 

dan pemahaman materi dalam pembelajaran matematika masih rendah. Namun 

setelah dilakukan penelitian tindakan kelas motivasi siswa dan pemahaman materi 

mengalami peningkatan yang sangat berarti. Hal ini dapat dilihat dari indikator 

motivasi siswa meliputi: a) antusias mengikuti pembelajaran matematika sebelum 

dilakukan tindakan 13,04% dan setelah tindakan 65,21%, b) mengajukan 

pertanyaan sebelum tindakan 4,30% dan setelah tindakan 43,47%, c) mengerjakan 

soal di depan kelas sebelum tindakan 8,69% dan setelah tindakan 39,13%, dan 

peningkatan pemahaman materi dapat dilihat dari pencapaian nilai siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi = KKM (70) sebelum tindakan 21,73% dan setelah 

tindakan 78,26%. Berdasarkan uraian tersebut maka secara keseluruhan setelah 
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diterapkannya pembelajaran dengan strategi Index Card Match terbukti dapat 

meningkatkan motivasi siswa dan pemahaman materi dalam pembelajaran 

matematika. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Deni 

Setyowati (2005), diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

RME yang diterapkan dapat meningkatkan pemahaman materi secara berarti.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Lianhua Ning dan Sun Zi (2011) diperoleh ke simpulan bahwa adanya peningkatan 

kemampuan memecahkan masalah, hasil belajar, dan motivasi siswa melalui On 

Self- Monitoring. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa: Penerapan Strategi Index Card Match yang dilakukan oleh guru bertujuan 

untuk mendorong atau memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran 

matematika. Sebelum menerapkan strategi ini, pada awal pembelajaran terlebih 

dahulu guru memberikan beberapa pengantar tentang materi yang akan dipelajari 

dan mengulang materi sebelumnya. Selain itu guru memberi rambu-rambu 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan supaya dalam pelaksanaannya 

siswa tidak merasa bingung. Strategi pembelajaran Index Card Match merupakan 

strategi yang cukup menyenangkan, strategi ini dapat digunakan untuk mengulang 

materi yang telah diajarkan sebelumnya. Namun demikian materi baru pun, tetap 

bisa diajarkan menggunakan strategi ini dengan catatan, siswa diberi tugas untuk 

mempelajari materi yang akan diajarkan terlebih dahulu sehingga ketika masuk 

kelas mereka sudah memiliki bekal pengetahuan. 

Penerapan strategi Index Card  Match  dapat meningkatkan motivasi siswa 

dan pemahaman materi secara berarti. Motivasi siswa tersebut meliputi: a) 

antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran berdasarkan data hasil tindakan 

kelas dari sebelum tindakan  sampai siklus III, antusias siswa da lam mengikuti 
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pembelajaran mengalami peningkatan dari 13,04% menjadi 65,21% , b) 

mengajukan pertanyaan berdasarkan data dan hasil tindakan kelas dari sebelum 

tindakan sampai siklus III, antusias siswa dalam mengajukan pertanyaan baik 

kepada guru maupun siswa mengalami peningkatan dari 4,30% menjadi 43,47% , 

c) mengerjakan soal di depan kelas berdasarkan data hasil tindakan kelas dari 

sebelum tindakan sampai siklus III, motivasi siswa dalam keberanian 

mengerjakan soal di depan/di papan tulis mengalami peningkatan dari 8,69% 

menjadi 39,13%.  

Sedangkan kemampuan siswa dalam memahami materi pada pembelajaran 

matematika khususnya dalam mengerjakan soal evaluasi ?  KKM (70) mengalami 

peningkatan dari sebelum tindakan sebesar 21,73%  sampai siklus III sebesar 

78,26%. 
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