
 
 
 
 
 
 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru 

untuk mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran sehingga siswa 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Bahri (2006: 5) secara 

umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika 

dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 

David (dalam Sanjaya, 2008: 124) menyatakan bahwa dalam dunia 

pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan method, or series of activities 

designed to achivies a particular educational goal. Strategi pembelajaran 

dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Gerlach dan Ely (dalam Hamruni, 2011: 2) menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 

tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa strategi pembelajaran 
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dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang 

dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan digunakan guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, 

lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa. 

 
2. Strategi Pembelajaran Aktif 

Strategi pembelajaran aktif merupakan cara yang digunakan oleh 

guru untuk mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran yang 

melibatkan siswa untuk berperan aktif sehingga menciptakan suatu 

pengalaman belajar yang bermakna. Usman (2000: 87) menyatakan bahwa 

strategi pembelajaran aktif adalah suatu strategi belajar mengajar yang 

lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional.  

Menurut Arifin (2012: 58)  strategi pembelajaran aktif dapat 
diartikan sebagai rangkaian kegiatan pembelajaraan aktif yang 
dirancang oleh guru untuk memberikan kesempatan siswa kreatif, 
inovatif, aktif dalam memberikan feedback pembelajaran. Strategi 
pembelajaran aktif juga mendorong siswa untuk menuangkan 
gagasan, ide, maupun pendapat, baik kepada guru maupun 
temannya.  

 
Mulyasa (2004: 241) menyatakan bahwa dalam strategi active 

learning, setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan 

berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Materi 
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pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang 

sudah ada. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran aktif  merupakan suatu kegiatan pembelajaraan yang 

dirancang oleh guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berperan secara aktif, kreatif, dan inovatif. strategi pembelajaran aktif  

juga mendorong siswa untuk menuangkan gagasan, ide, maupun pendapat 

sehingga menciptakan suatu pengalaman belajar yang bermakna.  

 
3. Tipe-tipe Strategi Pembelajaran Aktif 

Berbagai tipe atau macam-macam jenis sudah pasti dimiliki oleh 

metode dan model pembelajaran, sama halnya dengan metode dan model 

pembelajaran tersebut strategi pembelajaran aktif juga mempunyai 

beberapa tipe yang dapat dikembangkan dan diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran di kelas. Menurut Hamruni (2011: 160) dalam strategi 

pembelajaran aktif terdapat berbagai macam tipe strategi yang dapat 

diterapkan pada pembelajaran di kelas diantaranya tipe the power of two, 

reading guide, info search, index card match, everyone is a teacher here, 

giving questions getting answers, active knowledge sharing, dan student 

questions have. 

Sedangkan Silberman (2006: 43-289) mengungkapkan banyak jenis 

strategi pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan tipe-tipe strateginya 

antara lain: 

a) Strategi pembentukan tim yaitu group resume dan team gateway. 
b) Strategi penilaian sederhana yaitu instant assessment, 

representative sample, dan class concerns. 
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c) Strategi keterlibatan belajar langsung yaitu active knowledge 
sharing dan exchange viewpoint. 

d) Strategi stimulasi diskusi kelas yaitu active debate reading 
aloud. 

e) Strategi belajar bersama yaitu the study group, information 
research dan the power of two. 

f)  Strategi pengembangan keterampilan yaitu triple role playing, 
active observation and feedback  dan the firing line. 

g) Strategi peninjauan kembali yaitu index card match. 
h) Strategi penilaian sendiri yaitu phisycal self assessment dan 

reconsidering. 
 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

banyak sekali tipe strategi yang dapat dipergunakan oleh guru untuk 

membuat suasana belajar di kelas menjadi lebih aktif. Dalam hal ini 

peneliti memilih satu tipe strategi yang diharapkan dapat digunakan 

dengan tepat pada mata pelajaran matematika, strategi tersebut yaitu 

strategi pembelajaran aktif tipe index card match dimana strategi ini 

mengajak siswa menjadi lebih aktif dan kreatif sehingga pembelajaran 

lebih bermakna dan menyenangkan. 

 
4. Index Card Match 

Index card match merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh guru untuk mengajak siswa berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Menurut Arifin (2012: 72-73) index card match 

merupakan strategi aktif yang biasanya menggunakan kartu indeks untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa memahami pelajaran yang sudah 

dipelajari. Strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpasangan untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. 

Hamruni (2011: 162) menyatakan index card match adalah 
cara menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran. 
Strategi ini memberikan kesempatan pada siswa untuk berpasangan 
dan memainkan kuis kepada teman sekelas. Sejalan dengan pendapat 
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di atas, Suprijono (2009:120) index card match (mencari pasangan 
kartu) adalah suatu metode yang cukup menyenangkan digunakan 
untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan 
sebelumnya. 

 
Silberman (2006: 250) index card match merupakan cara untuk 

mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari dan menguji 

pengetahuan serta kemampuan mereka saat ini dengan teknik mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

index card match merupakan strategi pembelajaran yang menyenangkan 

untuk meninjau ulang materi pelajaran. Index card match memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpasangan mencari pasangan kartu 

dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. 

 
5. Langkah-langkah Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match 

Setiap strategi pembelajaran memiliki langkah-langkah pembelajaran 

tersendiri yang menjadi ciri khas strategi pembelajaran tersebut. Begitu 

pula pada strategi pembelajarn aktif tipe index card match.  Menurut 

Silberman (2006: 250) ada enam langkah-langkah dalam index card match 

sebagai berikut: 

a. Pada kartu indeks terpisah, tulislah pertanyaan tentang apapun 
yang diajarkan di kelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah 
yang sama dengan setengah jumlah siswa. 

b. Pada kartu yang terpisah, tulislah jawaban atas masing-masing 
pertanyaan itu. 

c. Campurkan dua kumpulan kartu itu dan kocoklah beberapa kali 
agar benar-benar tercampur. 

d. Berikan satu kartu untuk satu siswa. Jelaskan bahwa ini 
merupakan latian pencocokan. Sebagian siswa mendapat 
pertanyaan tinjauan dan sebagian lain mendapat kartu 
jawabannya. 
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e. Perintahkan siswa untuk mencari kartu pasangan mereka. Bila 
sudah terbentuk pasangan, perintahkan siswa yang berpasangan 
itu untuk mencari tempat duduk bersama. (Katakan pada mereka 
untuk tidak mengungkapkan kepada pasangan lain apa yang ada 
di kartu mereka). 

f.   Bila semua pasangan yang cocok telah duduk bersama, 
perintahkan tiap pasangan untuk memberikan kuis kepada siswa 
yang lain dengan membacakan keras-keras pertanyaan mereka 
dan menantang siswa lain untuk memberikan jawabannya. 
 

Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin (2012: 73) Langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan index card match antara lain sebagai 

berikut: 

a. Buatlah potongan kertas sebanyak jumlah siswa. 
b. Bagilah jumlah 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 separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari           
pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. 

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

f.   Beri setiap siswa satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas 
yang dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapat soal 
dan separuh yang lain akan mendapat jawaban. 

g. Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika 
ada yang sudah menemukan pasangan, mintalah kepada mereka 
untuk duduk berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak 
memberi tahu materi yang mereka dapat kepada teman yang lain. 

h. Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk 
berdekatan, mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian 
untuk membacakan soal yang diperoleh dengan keras kepada 
teman-temanya yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh 
pasangan-pasangan yang lain. 

i.   Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 
 

 
6. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Index 

Card Match 
 

Setiap strategi pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, 

begitu pula strategi pembelajaran aktif tipe index card match.         

Menurut Handayani (http://pelawiselatan.blogspot.com) kelebihan dan 
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kekurangan strategi pembelajaran aktif tipe index card match adalah: 

a. Kelebihan: 
1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegitan belajar mengajar 
2) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian 

siswa. 
3) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan. 
4) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf 

ketuntasan belajar. 
5) Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. 

b. Kekurangan: 
1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk 

menyelesaikan tugas dan presentasi. 
2) Guru harus meluangkan waktu yang lebih. 
3) Lama untuk membuat persiapan. 
4) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan ketrampilan yang 

memadai dalam hal pengelolaan kelas. 
5) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk 

bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 
6) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu 

kelas lain. 
 

Hal ini sejalan dengan pendapat Zaini (http://fitaharyani84.blogspot. 

com) kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran aktif tipe index card 

match adalah: 

a. Kelebihan metode index card match 
1) Dapat maningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara 

kognitif maupun fisik. 
2) Karena terdapat unsur permainan, metode ini 

menyenangkan. 
3) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari. 
4) Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa. 
5) Efektif melatih kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu 

untuk belajar. 
b. Kelemahan metode index card match 

1) Jika guru tidak merancang dengan baik, maka banyak waktu 
yang akan terbuang. 

2) Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, pada saat 
siswa membacakan kartunya banyak siswa yang kurang 
memperhatikan yang akan menjadikan suasana menjadi 
ramai. 

3) Menggunakan metode index card match secara terus 
menerus akan menimbulkan kebosanan. 

http://fitaharyani84.blogspot/
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4) Metode ini terkendala dilakukan jika jumlah siswa tidak 
genap. Apabila jumlah siswa dalam suatu kelas ganjil atau 
ada siswa yang tidak masuk, maka dapat dimodifikasi dan 
disesuaikan dengan kondisi siswa dengan menggabungkan 
siswa yang tidak mempunyai pasangan kedalam pasangan 
lainnya. 

 
 

B. Pengertian Aktivitas dan Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil 

pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan 

dari hasil belajar tersebut terjadi secara sadar dan bertujuan untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumya. 

Menurut Greadler (dalam Winataputra, 2008: 1.5) belajar 
adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan 
competencies, skills, and attitudes. Kemampuan (competencies), 
keterampilan (skills), dan sikap (attitudes) tersebut diperoleh secara 
bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa anak-anak sampai masa 
tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

 
Sedangkan menurut Hamalik (2008: 28) menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati 

dan diukur dalam perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. 

Perubahan dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang 

lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dari tidak tahu menjadi tahu. 

Hakim (dalam Fathurrohman, 2007: 6) belajar adalah suatu 
proses perubahan didalam kepribadian manusia, dan perubahan 
tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 
kuantitas tingkah laku. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari  
meningkatnya kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 
pemahaman, ketrampilan, daya fikir dan kemampuan lainnya.  
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku. Oleh karena itu seseorang dikatakan belajar apabila dalam 

diri orang tersebut terjadi perubahan tingkah laku yang dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, sikap, 

percakapan, kebiasaan dan lain-lain. 

 
2. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya 

mendengarkan dan mencatat saja. Semakin banyak aktivitas yang 

dilakukan siswa dalam belajar, maka proses pembelajaran yang terjadi 

akan semakin baik. Poerwanti (2008: 7.4) menyatakan aktivitas belajar 

didasarkan pada proses pengubahan status siswa dari tidak tahu menjadi 

tahu yang meliputi pengetahuan, sikap dan tingkah laku setelah mengikuti 

satuan pembelajaran tertentu 

Menurut Kunandar (2011: 277) menyatakan bahwa aktivitas siswa 

merupakan keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan 

proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.  

Sedangkan Aqib (2009: 42) menyatakan bahwa aktivitas belajar 

adalah suatu bentuk kegiatan pertumbuhan atau perubahan dalam diri 

seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru 

berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru tersebut misalnya 

adanya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, timbulya pengertian baru, 

serta timbul dan berkembangnya sifat-sifat sosial, susila dan emosional. 
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Hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah 

keaktifan siswa pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar 

kalau tidak ada aktivitas.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran bergantung pada diri 

siswa. Berawal dari minat siswa dengan segala aktivitas-aktivitas selama 

mengikuti pembelajaran menjadi salah satu penunjang keberhasilan 

pembelajaran. Oleh karena itu aktivitas siswa perlu diperhatikan sebab hal 

ini berperan dalam menentukan prestasi atau hasil belajar siswa. 

 
3. Pengertian Hasil Belajar 

Proses pembelajaran yang terjadi di kelas melibatkan interaksi antara 

guru dan siswa. Interaksi ini sebagai makna utama proses pembelajaran 

yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang efektif. Kedudukan siswa dalam proses belajar mengajar adalah 

sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran, sehingga proses atau 

kegiatan belajar dan mengajar adalah kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yaitu hasil belajar. 

Hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan oleh adanya usaha 

belajar. Hasil belajar diukur berdasarkan ada tidaknya perubahan tingkah 

laku atau pemodifikasian tingkah laku yang lama menjadi tingkah laku 

yang baru (Staton dalam Nabisi, 2008: 1.12).  

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak mengajar 

atau tindak belajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 
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evaluasi hasil belajar, dan dari sisi siswa hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar (Dimyati dan Moedjiono, 

2006: 3). 

Hasil belajar dalam kelas harus dapat dilaksanakan ke dalam situasi-

situasi di luar sekolah. Dengan kata lain, murid dapat mentransferkan hasil 

belajar itu ke dalam situasi-situasi yang sesungguhnya di dalam 

masyarakat (Hamalik, 2001: 33-35). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan oleh adanya usaha belajar. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah siswa 

mengikuti proses pembelajaran, sehingga terjadi suatu perubahan perilaku 

setelah mengikuti pembelajaran secara keseluruhan.  

 
C. Pengertian Matematika  

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang 

disampaikan berdasarkan tingkatan atau tahapan-tahapan proses belajar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2005: 723) matematika 

adalah ilmu bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional 

yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan.  

Ruseffendi (dalam Suwangsih, 2006: 3) menyatakan bahwa kata 
matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang mulanya 
diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. 
Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti 
pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike 
berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama yaitu mathein 
atau mathenein yang artinya belajar (berpikir). Jadi, berdasarkan asal 
katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang 
didapat dengan berpikir (bernalar). Matematika lebih menekankan 
kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan dari hasil 
eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena         
pikiran-pikiran manusia, yang hubungannya dengan ide, proses, dan 
penalaran. 
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Menurut Sutawijaya (dalam Aisyah, 2008: 1.1) menyatakan bahwa 

matematika mengkaji benda abstrak yang disusun dalam suatu sistem 

aksiomatis dengan menggunakan simbol (lambang) dan penalaran deduktif. 

Sejalan dengan pernyataan di atas, Hudoyo (dalam Aisyah, 2008: 1.1) 

matematika berkenan dengan ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, 

hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga matematika berkaitan 

dengan konsep-konsep abstrak.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

matematika merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir. 

Matematika lebih menekankan kegiatan dalam penalaran, bukan menekankan 

dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena 

pikiran-pikiran manusia, yang hubungannya dengan idea, proses, dan 

penalaran. Matematika adalah ilmu logika, mengenai bentuk, susunan, 

besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. 

 
D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran matematika 

menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe index card match dengan 

memperhatikan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Totokaton Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. 

 


