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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar mata pelajaran 
IPA melalui strategi pembelajaran Index Card Match pada siswa kelas V SD 
Negeri Talang I Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini bertempat di SD 
Negeri Talang I kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Jenis penelitian adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas V 
SD Negeri Talang I yang berjumlah 30 siswa. Sedangkan pemberi tindakan 
adalah peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara Analisis 
kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat 
dari peningkatan indikator-indikator minat belajar IPA yaitu : (1) Perhatian 
siswa tertuju pada proses pembelajaran meningkat dari 46,67% menjadi 86,67%, 
(2) Kemauan siswa untuk mengemukakan pendapat meningkat dari 30% menjadi 
83,33%, (3) Kemauan siswa untuk bertanya meningkat dari 50% menjadi 83,33%, 
(4) Kemauan siswa menyimpulkan hasil dari pembelajaran meningkat dari 
26,67% menjadi 76,67%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajarn Index Card Match dapat meningkatkan minat 
belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SD Negeri Talang I Bayat. 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan pada dasarnya merupakan tahapan untuk membantu 

pengubahan sikap dan tingkah laku manusia menjadi dewasa sehingga mampu 

menghadapi semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dengan 

kata lain pendidikan adalah sarana dan wadah pengembangan sumber daya 

manusia, oleh karena itu pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia. 

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan 

pendidikan nasional yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia penguasaan ilmu dan teknologi   

(IPTEK) merupakan sesuatu yang wajib dan sangat diperlukan. Sedangkan 

untuk menguasai Ilmu dan Teknologi haruslah menguasai ilmu-ilmu dasar 

yang salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang mempelajari alam 

seisinya dan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA mempunyai peran penting 

dalam perkembangan teknologi dan dalam proses pendidikan. Akan tetapi saat 

ini kegiatan pembelajaran IPA di sekolah dasar  belum berjalan sesuai dengan 

apa yang diharapkan, masih banyak pembelajaran IPA yang belum optimal 

karena guru masih menggunakan metode konvensional dan strategi 

pembelajaran yang kurang menarik. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan, 

mengantuk, dan enggan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga pembelajaran kurang menarik dan minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran IPA menjadi berkurang. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pra siklus yang telah 

dilakukan peneliti di SD Negeri Talang I Bayat, peneliti menemukan masih 

rendahnya minat belajar Siswa terhadap mata pelajaran IPA. Hal tersebut 

dikarenakan proses pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan 

metode-metode konvensional sehingga pembelajaran kurang menarik. Hal ini 

tentu sangat mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat belajar siswa diperlukan salah satu 



 

 

strategi pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan sehingga proses 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. 

Salah satu strategi yang aktif, inovatif, dan menyenangkan adalah 

strategi pembelajaran Index Card Match. Maka, penelitian ini menerapkan 

strategi Index Card Match pada pembelajaran IPA. Menurut Hisyam zaini 

dkk(2008:67) Strategi Index Card Match adalah strategi yang cukup 

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah “Meningkatkan minat belajar 

mata pelajarn IPA melalui penerapan strategi Index Card Match pada siswa 

kelas V SD Negeri Talang I Bayat Klaten Tahun pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Stretegi Penelitian 

 Penelitian ini menerapkan strategi Index Card Match pada mata 

pelajaran IPA. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut. Menurut 

Hisyam zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani (2008:67) 

langkah-langkah strategi pembelajaran Index card match yakni: 

a. Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik yang ada 
dalam kelas. 

b. Bagi jumlah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 
c. Tulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan sebelumnya pada 

setengah bagian kertas yang telah disiapkan. Setiap kertas berisi satu 
pertanyaan. 

d. Pada separo kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 
yang tadi dibuat. 

e. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan 
jawaban. 

f. Beri setiap peserta didik satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah 
aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separo peserta didik akan 
mendapatkan soal dan separo yang lain akan mendapatkan jawaban. 

g. Minta peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika sudah 
menemukan pasangan, menta mereka untuk duduk berdekatan. 
Terangkan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka 
dapatkan kepada teman yang lain. 

h. Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk 
berdekatan, minta setiap pasangan secara bergantian untuk 



 

 

membacakan soal yang diperoleh dengan keras kepada teman-teman 
yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan 
yang lain. 

i. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 
 

2. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SD Negeri Talang 1 

Kecamatan Bayat  Kabupaten Klaten.  

3. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April 2013 sampai 

dengan Juli 2013 yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

analisis data, dan tahap pelaporan. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa 

kelas V SD Negeri Talang 1 dengan jumlah 30 siswa. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Tekinik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, 

Wawancara, dan Dokumentasi. 

a. Observasi 

Menurut Margono (2011:158) observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian. Menurut Rubiyanto (2011:68) observasi adalah cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek 

yang diteliti. 

b. Wawancara 

Menurut Margono (2011:165) interview adalah alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk di jawab secara lisan pula. Selaras dengan pendapat tersebut, 

Rubino Rubiyanto (2011:67) mengemukakan bahwa wawancara 

adalah cara mengumpulkan data dengan jalan bertanya jawab secara 



 

 

langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan respond 

menjawab secara lisan pula 

c. Dokumentasi 

Menurut Arikunto dalam Zulfa (2010:102) dokumentasi adalah 

“cara pengumpulan data dengan menggali informasi pada dokumen-

dokumen, baik berupa kertas, video, benda, dan lain sebagainya”. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu upaya untuk meringkas data yang telah 

dikumpulkan. (Susilo, dkk, 2009:100). Menurut Milles dan Huberman 

(dalam Susilo,dkk, 2009:103) Analisis data interaktif  terdiri dari tiga 

komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yakni reduksi data, 

paparan data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam Sugiyono 

(2010:337) mengemukakan aktivitas atau kegiatan pokok dalam analisis 

data model interaktif meliputi: reduksi data, penyajian data, kesimpulan-

kesimpulan: penarikan/ verifikasi. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses memfokuskan, penyederhanaan, 

dan seleksi data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya sangat banyak dan masih bersifat data mentah. Maka dari 

itu, peneliti melakukan pemokusan permasalahan, mengorganisasikan 

data, dan menyeleksi data-data yang relevan mengenai upaya 

peningkatan minat belajar dengan menggunakan strategi Index Card 

Match.    

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk 

mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, 

penyajian data dengan teks naratif dilengkapi dengan grafik, tabel, dan 

bagan sehingga mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 



 

 

Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai data hasil reduksi data 

dan penyajian data. Kesimpulan adalah makna-makna yang muncul 

dari data dan bukti-bukti yang harus diuji kebenarannya. Sedangkan 

verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang benar tidaknya atau 

keabsahan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan selama dua siklus 

adapun tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Index Card Match pada mata pelajaran IPA.  

Berdasarkan Hasil Pelaksanaan tindakan  yang telah dilakukan dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Index Card Match yang dilaksanakan di SD 

Negeri Talang I Bayat Klaten, menunjukkan adanya peningkatan minat belajar 

mata pelajaran IPA. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 

peningkatan minat belajar siswa dari Pra siklus, siklus I, sampai siklus II. 

Peningkatan tersebut terlihat dalam 4 indikator Minat berikut ini. 

a. Perhatian siswa tertuju pada proses pembelajaran sebelum dilakukan 

tindakan sebanyak 14 siswa (46,67%), Pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 22 siswa (73,33%), pada siklus II mengalami 

peningkatan lagi menjadi 26 siswa (86,67%) 

b. Kemauan siswa untuk mengemukakan pendapat sebelum dilakukan 

tindakan sebanyak 9 siswa (30%), pada siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 17 siswa (56,67%), pada siklus II mengalami peningkatan lagi 

menjadi 25 siswa (83,33%) 

c. Kemauan siswa untuk bertanya sebelum dilakukan tindakan 15 siswa 

(50%), pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 19 siswa (63,33%), 

pada siklus II meningkat lagi menjadi 25 siswa (83,33%) 

d. Kemauan siswa menyimpulkan hasil dari pembelajaran sebelum dilakukan 

tindakan 8 siswa (26,67%), pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 

14 siswa (46,67%), pada siklus II meningkat lagi menjadi 23 siswa 

(76,67%) 



 

 

D. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan 

peneliti dan guru kelas V SD Negeri Talang 1 mengenai penerapan strategi 

Index Card Macth untuk meningkatkan minat belajar mata pelajaran IPA pada 

siswa kelas V SD Negeri Talang 1 tahun ajaran 2012/2013, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri Talang 1 masih cenderung 

bersifat konvensional. Pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah 

dan strategi yang kurang menarik sehingga minat belajar siswa kurang. 

Dengan menerapkan strategi Index Card Match pada mata pelajaran IPA, 

minat belajar siswa kelas V SD Negeri Talang I dapat meningkat.  

2. Penerapan strategi Index Card Macth sangat efektif dalam meningkatkan 

minat belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Peningkatan minat belajar 

siswa tersebut dapat dilihat dalam 4 indikator berikut ini : 

a. Perhatian siswa tertuju pada proses pembelajaran sebelum dilakukan 

tindakan sebanyak 14 siswa (46,67%), Pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 22 siswa (73,33%), pada siklus II mengalami 

peningkatan lagi menjadi 26 siswa (86,67%) 

b. Kemauan siswa untuk mengemukakan pendapat sebelum dilakukan 

tindakan sebanyak 9 siswa (30%), pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 17 siswa (56,67%), pada siklus II mengalami 

peningkatan lagi menjadi 25 siswa (83,33%) 

c. Kemauan siswa untuk bertanya sebelum dilakukan tindakan 15 siswa 

(50%), pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 19 siswa 

(63,33%), pada siklus II meningkat lagi menjadi 25 siswa (83,33%) 

d. Kemauan siswa menyimpulkan hasil dari pembelajaran sebelum 

dilakukan tindakan 8 siswa (26,67%), pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 14 siswa (46,67%), pada siklus II meningkat lagi 

menjadi 23 siswa (76,67%) 
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