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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat 

matematika siswa setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media 

Trading Card Game (TCG) rancangan peneliti yang diberi nama 

Mathematicards.  Jenis penelitian pada penelitian ini  adalah  PTK 

(penelitian  tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 

VIII E SMP Negeri 2 Boyolali yang berjumlah 24 siswa dan subjek 

pelaksana tindakan adalah peneliti dan  guru  matematika  kelas  VIII E.   

Metode  pengumpulan  data  melalui  metode observasi,  wawancara,  

catatan  lapangan  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang 

digunakan  adalah  dengan  metode  alur  yang  terjadi  dari  reduksi  data,  

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Untuk menjamin validitas data 

digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian  menunjukkan adanya 

peningkatan minat siswa pada matematika. Hal ini dapat  dilihat dari 1) 

minat siswa untuk menjawab pertanyaan secara lisan sebelum tindakan 

45% dan setelah tindakan 83%, 2) minat siswa untuk bertanya mengenai 

materi sebelum tindakan 29% dan setelah tindakan 87%, serta 3) minat 

siswa untuk bertindak aktif dalam diskusi sebelum tindakan 50% dan 

setelah tindakan 75%. Penelitian ini  menyimpulkan bahwa penggunaan 

TCG Mathematicards dalam  pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan minat siswa pada matematika. 

  
Kata kunci : Minat, Trading Card Game (TCG), Matematika 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh 

sebagian besar siswa. Adanya anggapan tersebut disebabkan karena mereka 

menganggap matematika hanya sebagai sekumpulan rumus yang bersifat kaku dan 

rumit serta kurang menyenangkan. 

Minat siswa terhadap matematika bisa dibilang rendah dilihat dari fakta 

bahwa siswa tidak begitu mempedulikan konsep yang terdapat dalam matematika 

dan menganggap matematika sebagai ilmu hafalan semata yang akan mengalami 

kebuntuan dalam mengerjakannya saat mereka lupa akan rumus yang dihafalkan. 

Bahkan di sekolah yang termasuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

pun masih ada beberapa indikator tertentu mengenai minat yang bernilai relatif 

rendah. Hal ini berdasarkan dari pengalaman peneliti selama melaksanakan 

kegiatan PPL di SMP Negeri 2 Boyolali selama bulan Agustus-Oktober 2011, 

diketahui pada saat pembelajaran berlangsung minat belajar matematika dari 24 

siswa pada beberapa indikator tertentu masih terbilang relatif rendah yang 

disimpulkan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Ketika guru meminta 

siswa menjawab pertanyaan secara lisan, sebagian siswa lebih memilih menjawab 

bahwa mereka tidak tahu. Hanya 11 siswa yang bersedia menjawab pertanyaan 

secara lisan (45%), 2) Saat guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang bagi mereka belum mereka pahami dengan jelas, 

hanya 7 siswa yang mau bertanya (29%), 3) Saat guru memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk berdiskusi, hanya 12 siswa yang mau bertindak aktif dalam 

diskusi (50%). 



Keadaan siswa seperti itu, jika didiamkan akan menyebabkan siswa semakin 

mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep 

berikutnya. Ditambah lagi bahwa matematika sering dianggap sebagai mata 

pelajaran yang membosankan. Dari sini kemudian peneliti ingin mencoba 

memberikan permainan matematika sebagai media dalam mata pelajaran 

matematika. 

Prosedur pemakaian permainan dalam belajar mengajar matematika belum 

cukup terdefinisi dan terstruktur untuk disajikan sebagai model pembelajaran, 

namun pemakaiannya sudah lazim di dalam pengajaran matematika. Dengan 

permainan matematika akan dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar 

matematika dan pada gilirannya akan membawa pengaruh yang positif yaitu 

meningkatnya pemahaman siswa pada konsep matematika. 

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menggunakan media berupa 

Trading Card Game (TCG) dalam pembelajaran matematika. TCG yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah TCG yang dirancang sendiri oleh peneliti 

dan diberi nama Mathematicards sebagai singkatan dari kata Mathematics 

(matematika) dan cards (kartu). 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana cara yang dilakukan untuk meningkatkan minat dan 

pemahaman konsep matematika menggunakan media TCG Mathematicards yang 

peneliti tuangkan dalam suatu penelitian “Penggunaan Media Trading Card Game 

(TCG) Mathematicards untuk Meningkatkan Minat Matematika”. 



Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan TCG 

Mathematicards sebagai media pembelajaran matematika yang dirancang oleh 

peneliti. Secara khusus, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan peningkatan 

minat belajar siswa terhadap matematika pada pokok bahasan Bentuk Aljabar 

dengan menggunakan media pembelajaran TCG Mathematicards. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang relevan. Nita 

Rizqi Eka Pratiwi (2011) dalam penelitiannya yang dilakukan di SMP N 3 

Colomadu Kelas VIIID, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya: 1) masih 

rendahnya minat siswa dalam mengajukan pertanyaan tentang materi yang 

disampaikan pada guru, 2) rendahnya minat siswa dalam memberikan 

ide/gagasan, 3) kurangnya minat siswa untuk mengerjakan soal ke depan kelas. 

Dari permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Rotating Trio Exchange untuk meningkatkan minat dan 

hasil dalam pembelajaran matematika. Dari hasil penelitiannya menunjukkan 

adanya peningkatan pemahaman minat dan hasil dalam pemebalajaran 

matematika, yang meliputi: 1) minat siswa dalam mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang disampaikan pada guru meningkat, 2) minat siswa dalam memberikan 

ide/gagasan meningkat, 3) minat siswa untuk mengerjakan soal ke depan kelas 

meningkat. 

Ernawati (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan 

diterapkannya pendekatan Resource Based Learning dalam pembelajaran 

matematika minat belajar siswa mengalami peningkatan. Peningkatan dilihat dari 



beberapa indikator, yaitu: (1) siswa yang antusias dalam mengikuti pelajaran 

matematika, (2) siswa ada kemauan untuk memberi tanggapan dari guru atau 

siswa lain (3) siswa ada kemauan untuk menjawab pertanyaan (4) siswa ada 

kemauan untuk menanyakan materi yang belum jelas. 

Penelitian tentang TCG yang dilakukan oleh John Lenarcic (2005) 

menyimpulkan bahwa TCG dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan 

interaksi sosial masyarakat serta telah digunakan dalam berbagai bentuk 

pembelajaran pada dunia pendidikan. Permainan hobi dari jenis apapun 

memberikan bingkai estetik, panorama etika dan kesan yang terstruktur terhadap 

dinamisme sosial pada kehidupan pemain. Hal ini berakibat pada munculnya 

banyak outlet untuk ekspresi dan eksplorasi personal serta sebagai lapangan untuk 

keterlibatan komunitas dan pertumbuhan spiritual. Sementara hal ini tampak 

seperti pemain yang berhadapan memberikan peluang untuk keuntungan yang 

lebih besar pada ekspansi ini, bentuk permainan meditatif dan otodidak dengan 

pemain lain akan mengarah pada peningkatan pribadi dan gaya hidup yang lebih 

seimbang secara ideal, yang pada gilirannya mengurangi kecanggungan pada 

hubungan individu dan sosial secara keseluruhan. Meskipun mungkin tampak 

seolah menggemakan perasaan versi digital mereka, koreografi natural TCG, 

terbatas sebagaimana minimalismenya yang elegan, menekankan kemanusiaan 

pada pertemuan yang mereka endapkan. Manipulasi secara langsung terhadap 

obyek berupa kartu dalam kontak fisik dengan pemain lain meningkatkan 

interkasi sesama manusia tanpa batas virtual dari interface komputer. Meskipun 

aturan interaksi tersebut mungkin tampak kompleks, sebagaimana dalam Magic: 



The Gathering, sebuah deck kartu permainan adalah suatu teknologi yang simpel, 

bahkan puitis, yang mampu menghasilkan seni intelektual di antara mereka yang 

memilih untuk mengikuti arus permainan yang terus berubah. 

Peayton Chen dkk. (2009) dalam penelitian mereka tentang TCG untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa menyimpulkan bahwa TCG yang dirancang 

untuk pembelajaran dapat merancang motivasi belajar siswa karena siswa merasa 

senang dan bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang belajar. Penelitian 

tersebut menganalisa 3 TCG yang terkenal yaitu Yu-Gi-Oh!, Magic: The 

Gathering, dan Aquarian Age lalu mengimplementasikan prototipe TCG yang 

terkomputerisasi dan sistem hadiah edukasional untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Siswa bisa mengoleksi dan menggunakan kartu untuk bermain atau 

bahkan memamerkannya kepada teman-temannya, dimana hal itu bisa sangat 

mendorong mereka untuk belajar agar mendapatkan kartu yang baru. Ditambah 

lagi, karena TCG yang terkomputerasi tersebut adalah game yang sesungguhnya, 

rasanya menyenangkan dan tidak akan membuat siswa merasa bahwa mereka 

sedang “belajar”. Kartu-kartu dan hubungan antara pelajaran dan hadiah yang 

telah disebutkan membuat sistem hadiah edukasional dapat digunakan dalam 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa pendekatan pengajaran dengan 

menggunakan  pendekatan Resource Based Learning dan strategi pemebalajaran 

Rotating Trio Exchange sangat  membantu siswa dalam mencapai ketertarikan 

siswa terhadap matematika. Sehubungan dengan hal tersebut di atas peneliti 



merasa perlu untuk meningkatkan minat matematika siswa dan menjadikan 

pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. 

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan minat matematika siswa 

melalui media TCG Mathematicards pada siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 

Boyolali. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan berbasis kelas kolaboratif. 

Suatu penelitian yang bersifat praktis, situasional, kondisional, dan kontekstual 

berdasarkan permasalahan yang ada dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di 

SMP. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran matematika 

yang menjamin diperolehnya manfaat yang lebih baik. 

Subyek dalam penelitian ini adalah peneliti yang dibantu oleh guru 

matematika. Adapun Obyek penelitian adalah siswa SMP Negeri 2 Boyolali kelas 

VIII E tahun ajaran 2012/2013. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah metode observasi 

dimana pengumpulan data diperoleh dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematis terhadap pembelajaran yang dilakukan serta metode bantu yang terdiri 

dari: 1) Catatan lapangan  dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan 

pembelajaran, 2) Metode wawancara  dengan memberikan pertanyaan langsung 

kepada pihak laboratorium dengan pedoman wawancara yang telah disusun 

sebelumnya, 3) Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan 



melihat arsip-arsip, buku-buku dan lainnya yang berhubungan dengan subyek 

penelitian. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Alur 

yang dilalui dalam análisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar dari hasil catatan-catatan tertulis 

lapangan. Kegiatan ini mulai dilakukan dalam setiap tindakan pelaksanaan. 

Penyajian data berupa sekumpulan informasi dalam bentuk tes naratif yang 

disusun, diatur, diringkas dalam bentuk kategori-kategori sehingga mudah 

dipahami makna yang terkandung di dalamnya. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap yaitu dari kumpulan 

makna setiap kategori disimpulkan sementara, kemudian diadakan verifikasi 

untuk memperoleh kumpulan yang tepat dengan cara diskusi bersama mitra 

kolaborasi. Langkah analisis data kualitatif dalam penelitian tindakan ini 

dilakukan sejak terlaksanakannya tindakan-tindakan yang telah direncanakan. 

HASIL PENELITIAN 

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil tindakan 

kelas yang telah dilakukan oleh peneliti. Beberapa hal yang dijelaskan dalam 

penjelasan adalah sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selama 



proses penelitian tindakan yang dilakukan oleh pengajar di kelas adalah untuk 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika melalui media TCG 

Mathematicards. Penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan peneliti sebagai 

pengajar menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran matematika dengan 

melalui media TCG Mathematicards berupaya untuk meningkatkan minat siswa 

terhadap matematika. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur tercapainya 

peningkatan minat siswa dalam proses pembelajaran yaitu kemauan untuk 

menjawab pertanyaan secara lisan, kemauan untuk bertanya mengenai materi, dan 

kemauan untuk bertindak aktif dalam diskusi. 

Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini 

adalah: Adakah peningkatan minat siswa terhadap matematika melalui media 

TCG Mathematicards? 

Dalam rangka meningkatkan minat siswa terhadap matematika, guru selalu 

melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan pada kegiatan pembelajaran. 

Pembenahan pelaksanaan tindakan tersebut adalah dengan menggunakan media 

TCG Mathematicards pada kegiatan pembelajaran. 

Sebelum kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media TCG 

Mathematicards masih banyak siswa yang memperoleh nilai ≤50 dengan 

rendahnya kemauan menjawab pertanyaan secara lisan, kemauan bertanya 

mengenai materi, dan kemauan bertindak aktif dalam diskusi, hal ini dikarenakan 

kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi ajar sehingga ketrampilan siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika masih rendah. Guru masih belum 

menggunakan media yang menyenangkan siswa yang mengakibatkan siswa tidak 



begitu tertarik saat proses pembelajaran berlangsung dan sebagian besar siswa 

hanya melamun saat guru menerangkan materi pelajaran. 

Setelah diadakan penelitian, dengan menerapkan media TCG 

Mathematicards diperoleh ada peningkatan minat siswa dalam pembelajaran 

matematika. Tindakan yang dilakukan oleh pengajar adalah dengan menggunakan 

TCG Mathematicards. Tujuannya adalah menciptakan iklim pembelajaran yang 

menyenangkan dan membimbing siswa. 

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan sampai tindakan putaran III, 

perilaku siswa berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

mengalami perubahan yang positif. Hasil penelitian pada putaran III diperoleh 

kesimpulan bahwa tindakan belajar yang diambil telah berhasil meningkatkan 

minat siswa kelas VIII E semester ganjil SMP Negeri 2 Boyolali terhadap 

matematika. 

Dari hasil putaran III menunjukkan bahwa dari sejumlah 24 siswa terdapat 

siswa yang bersedia menjawab pertanyaan secara lisan sebanyak 20 siswa (83%). 

Kemudian, siswa yang bertanya mengenai materi ada sekitar 21 siswa (87%) dan 

yang mau bertindak aktif dalam diskusi terdapat sekitar 18 siswa (75%). 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara 

peneliti dan guru kelas VIII E SMP Negeri 2 Boyolali dapat disimpulkan bahwa 

setelah diadakan tindakan dalam melaksanakan proses pembelajaran 

menggunakan media TCG Mathematicards dapat meningkatkan minat siswa 



terhadap matematika. Melalui media ini, peneliti membuat TCG edukasional 

bernama Mathematicards yang digunakan untuk pembelajaran matematika dalam 

materi Bentuk Aljabar dengan tiap kartu menggambarkan bilangan, tanda operasi, 

variabel, atau kurung. Pada setiap kegiatan, peneliti mengadakan turnamen TCG 

Mathematicards yang melibatkan seluruh siswa kemudian peneliti memberikan 

soal latihan yang berhubungan dengan bentuk aljabar yang disusun oleh siswa 

pada turnamen tersebut sehingga siswa dituntut untuk memahami konsep operasi 

matematika pada bentuk aljabar. Pengajar memberikan bimbingan mengenai 

konsep-konsep tersebut. Dengan demikian pengajar bisa menjadi fasilitator 

sekaligus pembimbing yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dalam upaya 

meingkatkan minat siswa terhadap pembelajaran matematika melalui media TCG 

Mathematicards di kelas VIII E SMP Negeri 2 Boyolali, diajukan sejumlah saran 

sebagai berikut: 1) Guru hendaknya menggunakan media pembelajaran yang 

kreatif dan menarik dalam pembelajaran matematika, sebagai upaya 

meningkatkan minat siswa; 2) Guru harus dapat menarik perhatian siswa sehingga 

proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal serta lebih memusatkan 

kegiatan pembelajaran pada siswa, tidak mendominasi kegiatan pembelajaran dan 

hanya bersikap sebagai fasilitator; 3) Guru hendaknya memberikan perhatian dan 

bimbingan secara menyeluruh terhadap siswa karena hal itu akan menciptakan 

suasana pembelajaran yang komunikatif dan menyenangkan. 
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