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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Metode Index Card Match 

1. Pengertian Metode Index Card Match 

Silberman (2006: 250) menyatakan Index Card Match adalah salah satu 
teknik instruksional dari belajar aktif yang termasuk dalam berbagai 
reviewing metodes (metode pengulangan). Metode Index Card Match 
ini berhubungan dengan cara-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. 

Biasanya guru dalam kegiatan belajar mengajar memberikan banyak informasi 

kepada siswa agar materi ataupun topik dalam program pembelajaran dapat terselesaikan 

tepat waktu, namun guru terkadang lupa bahwa tujuan pembelajaran bukan hanya materi 

yang selesai tepat waktu tetapi sejauh mana materi telah disampaikan dapat diingat oleh 

siswa. Karena itu dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan peninjauan ulang atau 

review untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Silberman (2006 : 249) salah satu cara yang 

pasti untuk membuat pembelajaran tetap melekat dalam pikiran adalah dengan 

mengalokasikan waktu untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari. Materi yang 

telah dibahas oleh siswa cenderung lima kali lebih melekat di dalam pikiran ketimbang 

materi yang tidak. 

Kurniawati (2009 : 99) juga mengatakan bahwa Metode pembelajaran 
Index Card Match merupakan suatu metode yang cukup menyenangkan 
yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan 
sebelumnya. Namun demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan 
dengan metode ini dengan catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari 
topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas 
mereka sudah memiliki bekal pengetahuan. 
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Berdasarkan pendapat di atas, metode pembelajaran Index Card Match merupakan 

metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk bekerja sama dan dapat meningkatkan 

rasa tanggung jawab siswa atas apa yang dipelajari dengan cara yang menyenangkan. 

Siswa saling bekerja sama dan saling membantu untuk menyelesaikan pertanyaan dan 

melemparkan pertanyaan kepada pasangan lain. Kegiatan belajar bersama ini dapat 

membantu memacu belajar aktif dan kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan 

kerjasama kelompok kecil yang memungkinkan untuk memperoleh pemahaman dan 

penguasaan materi. 

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa metode belajar 

memang sangat penting perananya dalam proses pembelajaran. Seperti yang diungkapkan 

Fatah Yasin dalam surat An-Nahl : 125 berikut : 

                                                     

                      

Artinya :  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk (Q.S An-Nahl 125). 

Ayat di atas memberikan isyarat adanya 3 metode yang digunakan oleh 
Nabi dalam mendidik manusia dengan mempertimbangkan karakteristik 
dari manusia yang dididik itu. Yang pertama bagi peserta didik yang 
mempunyai intelegensi tinggi maka metode yang digunakan adalah bi al 
hikmah (dengan akal sehat, dengan ilmu, dengan filsafat). Yang kedua 
bagi peserta didik yang mempunyai intelegensi rendah (kaum awam) 
maka metode yang digunakan adalah bi al mawidlah (ceramah/pesan-
pesan spiritual). Yang ketiga bagi peserta didik yang mempunyai 
intelegensi sedang-sedang atau suka membantah dengan prinsip keragu-
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raguan, maka perlu didekati dengan metode al mujadalah (berdiskusi, 
tanya jawab, audiensi). (Yasin, 2008 : 159) 
 

Dalam ayat lain Allah SWT menyebutkan metode belajar pertama kali yang 

diajarkan malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara membaca dan 

menulis. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Alaq : 1-5 berikut : 

                                               

               

Artinya :  

a. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

b. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

c. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

d. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 

e. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (A.S Al-Alaq 1-5) 

[1589]  Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 

 
2. Kelebihan dan Kelemahan Metode Index Card Match 

Metode pembelajaran Index Card Match sebagai salah satu aternatif yang dapat 

dipakai dalam penyampaian materi pelajaran selama proses belajar mengajar juga 

memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, yaitu (Yasin : 181-182) : 

a. Kelebihan metode Index Card Match 

1) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegitan belajar mengajar. 

2) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 
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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. Kelemahan metode Index Card Match 

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 keterampilan yang memadai dalam 

hal pengelolaan kelas 

5) Suasana kelas menjadi “gaduh” sehingga dapat mengganggu kelas lain. 

c. Solusi kelemahan metode Index Card Match 

Dari beberapa kelemahan metode Index Card Match di atas maka langkah 

yang dilakukan peneliti untuk meminimalisir terjadinya kendala/kelemahan di atas 

adalah sbagai berikut : 

1) Guru harus bisa mengatur waktu dan mengarahkan kapan harus memulai 

presentasi dan mengkhirinya. 

2) Guru siap untuk meluangkan waktu beberapa menit jika  memang dibutuhkan. 

3) Guru harus mampu menguasai kelas dan pengolahan kelas. 

4) Guru harus peka terhadap suasana kelas dan harus mampu mengendlikan 

suasana kelas jika terjadi kegaduhan yang mengganggu kelas lain. 
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3. Langkah-Langkah Pembelajaran Dengan Metode Index Card Match 

Silberman (2006 : 250) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran dengan 

Index Card Match sebagai berikut: 

a. Pada kartu indeks yang 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 atau masing-masing pertanyaan itu. 

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

tercampur aduk. 

d. Berikan satu kartu untuk setiap siswa. Jelaskan bahwa ini merupakan latihan 

pencocokan. Sebagian siswa mendapatkan pertanyaan tinjauan dan sebagian lagi 

mendapatkan kartu jawabannya.  

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 pasangan yang cocok telah duduk bersama, guru memanggil siswa secara 

acak untuk membacakan soal tiap pasangan untuk memberikan kuis kepada siswa 

lain dengan membacakan pertanyaan mereka dan menantang siswa lain untuk 

memberikan jawabannya. 

Dari uraian di atas maka langkah-langkah metode Index Card  Match yang akan 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 
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a. Diawali dengan guru melakukan apersepsi yaitu mengingatkan kembali materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

b. Kemudian guru menjelaskan proses pembelajaran hari ini menggunakan metode 

Index Card Match dan secara singkat guru mrenjelaskan langkah-langkahnya. 

c. Guru memulai penerapan metode Index Card Match diawali guru membagikan 

media berupa potongan kertas sejumlah peserta didik di kelas yang berisi tentang 

pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan sebelumnya. 

d. Potongan kertas berisi pertanyaan dibagikan kepada separuh jumlah peserta didik, 

dan yang berisi jawaban juga sejumlah separuh peserta didik yang lain. 

e. Guru menginstruksikan Peserta didik untuk mencari pasangan soal dan 

jawabannya kemudian duduk berdekatan dan secara bergantian membacakan 

pencocokan soal dan jawabannya. 

f. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk memberikan pendapat 

tentang  pasangan soal dan jawaban yang dibacakan siswa apakah benar atau 

salah. 

g. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari materi yang 

dipelajari hari ini melalui penerapan metode Index Card Match. 

h. Guru menutup pelajaran hari ini. 
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B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Oemar Hamalik (2004 : 15) dalam bukunya Psikologi Belajar dan 
Mengajar  menerangkan tentang motivasi bahwa motifasi berasal dari 
kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri 
individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. 
Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam 
subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 
tujuan. Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan 
sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif 
pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan 
sangat mendesak. Atau dengan kata lain motivasi adalah dorongan yang 
terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan 
tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.  
 
Menurut Rohmalina Wahab (2013 : 151) dalam bukunya psikologi pendidikan 

mengungkapkan bahwa motivasi (motivation) adalah keseluruhan dorongan, keinginan, 

kebutuhan, dan daya yang sejenis yang menggerakkan prilaku seseorang. Dalam arti yang 

lebih luas, motivasi diartikan sebagai pengaruh dari energi dan arahan terhadap prilaku 

yang meliputi: kebutuhan, minat, sikap, keinginan dan perangsang. Menurut Winkel yang 

dikutip oleh Ely Manizar dalam bukunya pengantar psikologi pendidikan, bahwa motivasi 

adalah motif yang sudah menjadi aktif pada saat tertentu, sedang motif adalah daya 

penggerak dalam diri seseorang individu untuk melakukan kegiatan tertentu demi 

mencapai tujuan tertentu. (Manizar : 2005). Menurut Manizar yang dikutip oleh 

Rohmalina wahab dalam bukunya psikologi pendidikan mengungkapkan bahwa motif 

merupakan dorongan sedangkan motivasi penggerak. (Wahab, 2013 : 151).  

Dengan demikian dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka motivasi dapat 

juga dikatakan serangkaian usaha atau daya penggerak untuk seseorang itu mau dan ingin 

melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 
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yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Sebagai agama yang menjadi rahmatan lil alamin, Islam telah menyebutkan di 

dalam Al-Qur’an bahwa salah satu dasar belajar yang digunakan untuk mendidik kaum 

muslimin adalah motivasi (Muhammad 1997 : 62). Tumbuhnya motivasi dalam diri akan 

mempengaruhi kita dalam melakukan sesuatu sehingga ilmu akan mudah diterima dan 

mudah melekat dipikiran dan hati sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya 

dan orang lain. 

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang memberikan motivasi kepada kita 

untuk melakukan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa motivasi merupakan hal yang sangat 

penting kedudukanya. Rohmalina Wahab (2013 : 160-162) dalam bukunya psikologi 

pendidikan menyebutkan ayat-ayat tentang motivasi sebagai berikut : 

                                    

Artinya :  Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadilah : 11) 

Ayat di atas mengandung motivasi kepada kita umat islam untuk belajar menuntut 

ilmu supaya Allah mengangkat derajat kita (orang yang berilmu) beberapa derajat dari 

mereka yang lain (orang yang tidak berilmu). 

Adapun dalam ayat lain Allah SWT menberikan motivasi kepada kita berupa 

semangat dan jiwa yang tidak putus asa sebagaimana dikutip dalam ayat berikut : 
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Artinya :  Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputusasa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir (Q.S Yusuf: 87) 

                     

Artinya: 5.  Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (Q.S Al -Insyirah: 5-6) 

Dalam ayat di atas (Q.S Yusuf : 87) Allah SWT memberikan motivasi kepada kita 

umat muslim untuk selalu berusaha sekuat mungkin dan jangan pernah berputus asa dari 

rahmat Allah, adapun pada (Q.S Al-Insyirah 5-6) menegaskan kepada kita bahwa setiap 

kesulitan yang kita kerjakan untuk usaha kita saat ini suatu saat Allah SWT akan 

melahirkan kemudahan yang akan kita dapatkan nantinya. 

2. Macam-Macam Motivasi Belajar  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002 : 90) ada dua macam pembagian 
motivasi, yaitu motivasi Intrinsik dan ekstrinsik. Mativasi intrinsik yang 
berarti motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi individu itu sendiri 
tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Contoh: seorang siswa 
mempelajari sebuah buku pelajaran karena ia termotivasi untuk 
mengetahi isi atau bahan berupa pengetahuan yang ia dapatkan. 
Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku 
seseorang yang ada diluar perbuatan yang dilakukannya. Ia mendapat 
pengaruh atau rangsangan dari luar, contoh: Ia belajar karena terdorong 
oleh orang lain, karena takut mendapatkan hukuman 
 
Oemar Hamalik (2004 : 112-113) turut menerangkaan bahwaa motivasi dalam 

belajar dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Motivasi intrinsik. 

Yang disebut dengan motivasi instrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri 

setiap siswa, dimana motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. Siswa termotivasi untuk belajar semata-mata untuk menguasai 
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nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pelajaran sehingga siswa merasakan 

pentingnya akan belajar. Dorongan untuk belajar bersumber pada kebutuhan, yang 

berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi, 

motivasi intrinsik muncul berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, bukan 

sekedar atribut dan seremonial. 

Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar 

sendiri. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. 

Keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, bahwa semua mata 

pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna sekarang dan 

di masa yang akan datang. 

Dalam Al -Qur’an Allah SWT menyebutkan pentingnya motivasi intrinsik yang 

terdapat dalam ayat berikut : 

                          

Artinya :  Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... (Q.S Ar-Rad : 11) 

Dari ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa motivasi terbesar 

adalah yang berasal dari diri kita sendiri (motivasi intrinsik). 

b. Motivasi ekstrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar, seperti: angka, kredit, ijazah, tingkatan, hadiah, medali, 

pertentangan dan persaingan, variasi metode guru dalam mengajar, penggunaan media 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan lain-lain.  
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Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan tidak 

baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar siswa mau belajar. 

Al -Qur’an juga menyebutkan motivasi ekstrinsik berupa hadiah dan hukuman 

yang terdapat pada ayat berikut : 

                                 

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya 

jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 

dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-

Ku sangat pedih". (Q.S Ibrahim : 7) 

 

Dalam ayat di atas, Allah SWT memberikan motivasi kepada kita umat 

muslim untuk selalu bersyukur atas nikmat-Nya. Allah pun akan memberikan kita 

hadiah/ganjaran berupa tambahan nikmat yang lebih baik bagi mereka yang bersyukur 

dan akan memberikan hukuman/azab bagi mereka yang kufur atas nikmat Allah. 

3. Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Rohmalina wahab (2013 : 155) dalam bukunya psikologi belajar menyebutkan 

fungsi motivasi dalam belajar sebagai berikut : 

a. Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

b.  Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

c. Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Adapun menurut Mosely yang dikutip oleh Nyayu Khodijah, fungsi motivasi 

belajar adalah: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat 

b. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang hendak dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan (wahab, 2013 : 156) 
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Menurut Oemar Hamalik yang dikutip oleh Pupuh Pathurrohman (2007 : 20), ada 

tiga fungsi motivasi, yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energy. Motivasi dalam hal ini merupakan langkah penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan di kerjakan. 

b.  Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya.  

c.  Menyeleksi perbuatan,yakni menentukan perbuatan–perbuatan mana yang harus 

dikerjakan agar sejalan untuk mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan–

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa motivasi memiliki peranaan yang cukup 

penting dalam setiap aktivitas seseorang, termasuk aktivitas belajar. Motivasi berfungsi 

sebagai pendorong, pengarah dan penyeleksi perbuatan peserta didik untuk mencapai 

tujuan belajar. Oleh sebab itu, penting sekali peran guru dalam menumbuhkan motivasi 

belajar siswa.  

4. Indikator Siswa Termotivasi  

Menurut Hamid Muhammad (2004 : 21) Indikator yang bisa dijadikan patokan 

bahwa siswa itu termotivasi adalah: 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, 

tidak berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan. 

c. Ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan. 
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d. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasinya). 

e. Senang dan rajin belajar, penuh semangat, capat bosan dengan tugas-tugas rutin 

dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu, 

tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut). 

f. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan kebutuhan 

sesaat yang ingin dicapai kemudian). 

g. Senang mencari dan memecahkan soal-soal. 

Adapun menurut (Sardiman, 2011:83) indikator siswa termotivasi yang terdapat 

dalam diri seseorang sebagai berikut : 

a. Tekun menghadapi tugas 

b. Ulet menghadapi kesulitan, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah 

dimilkinya. 

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin sesuatu) 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini itu. 
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Dari beberapa indikator motivasi belajar yang dikemukakan di atas, maka 

indikator motivasi belajar yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Indikator Motivasi Instrinsik 

a. Siswa semangat memulai pelajaran 

b. Siswa senang mencari dan memecahkan masalah 

c. Siswa berani mengungkapkan pendapat dan mempertahankan pendapatnya (jika 

yakin benar) 

d. Siswa tekun belajar dan ulet menghadapi kesulitan 

Indikator Motivasi Ekstrinsik 

a. Siswa selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (ingin nilai yang 

bagus/prestasi, hadian dari guru  dan malu jika tidak bisa mengerjakan soal saat 

disuruh guru) 

b. Siswa ingin mendalami bahan/materi yang diberikan guru  karna sebuah cita-

citanya. 

Bukti atau tolak ukur bagi seseorang yang memiliki motivasi potitif yang tinggi 

mereka akan mudah menerima perintah untuk berbuat kebaikan sebagaimana Al-Qur’an 

menjelaskan dalam ayat berikut : 

                                 

Artinya :  Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 

(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada 

kami dengan harap dan cemas. dan mereka adalah orang-orang yang 

khusyu' kepada kami. (Q.S Al-Anbiya : 90) 
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Ayat di atas memberi bukti bahwa orang-orang yang memiliki kesadran yang 

tinggi akan mudah mlakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki 

motivasi dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bukti adanya indikator yang tampak dari 

seseorang itu telah termotivasi. 

 

C. Kajian Materi Bangun Ruang (Kubus, Balok, Prisma Dan Limas.) 

 
No Standar kompetensi Kompetensi dasar Indikator 

1 5.  Mamahami sifat-

sifat kubus, balok, 

prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, 

serta menentukan 

ukurannya. 

5.1 Mengidenftifikasikan 

sifat-sifat kubus, balok, 

prisma dan limas. 

5.2  Membuat jaring-jaring 

kubus, balok prisma dan 

limas. 

5.1.1 Siswa mampu menyebutkan 

sifat-sifat kubus, balok, 

prisma dan limas. 

5.2.1 Siswa mampu membuat 

jaring-jaring kubus, balok, 

prisma, dan limas 

5.2.2  Siswa dapat membedakan 

jaring-jaring kubus, balok, 

prisma dan limas. 

 
1. Materi Bangun Ruang 

a. Unsur-unsur kubus dan balok 

No Nama bangun Unsur-unsurnya 

1 Balok 

 

 

 

 

 

Rusuk (ada 12 rusuk): 

- AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, 
DH 

Titik sudut ( ada 8 titik sudut) : 

- A, B, C, D, E, F, G, H 
Diagonal sisi (ada 12 diagonal sisi) : 

- AF, BE, CH, DG, AC, BD, EG, FH, AH, DE, BG 

A 

C 

B 

F 

D 

H 

E 

G 
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 dan CF. 
Bidang diagonal (ada 6 bidang diagonal) 

- ABGH, DCFE, BCHE, AFGD, ACGE, dan DBFH. 
Diagonal ruang (ada 4 diagonal ruang) : 

- AG, CE, HB, FD. 
2 Kubus 

 

 

 

 

 

 

 

Rusuk (Panjang semua rusuk kubus sama): 

- AB=BC=CD=DA=EF=F=GH=HE=AE=BF=CG=DH 
Titik sudut ( ada 8 titik sudut) : 

- A, B, C, D, E, F, G, H 
Diagonal sisi (ada 12 diagonal sisi) : 

- AF, BE, CH, DG, AC, BD, EG, FH, AH, DE, BG dan 
CF. 

Bidang diagonal (ada 6 bidang diagonal) 

- ABGH, DCFE, BCHE, AFGD, ACGE, dan DBFH. 
Diagonal ruang (ada 4 diagonal ruang) : 

- AG, CE, HB, FD. 

 
b. Jaring-jaring kubus balok dan limas 

No Nama Bangun Contoh jaring-jaring 

1 Kubus 

 

 

 

2 Balok 

 

 

 

 

3 Limas  Limas Segi Empat 

Sumber : (Endro Wahyono : Referensi Rumus Matematika SMP) 

A 

C 

B 

F 

D 

H 

E 

G 
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c. Prisma 

Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang  sisi kongruen 

dan sejajar serta rusuk-rusuk tegaknya saling sejajar. 

Contoh : 

 

 

 Balok     Kubus     Tabung Prisma alas trapezium 

d. Rumus volume dan luas kubus, balok, prisma dan limas. 
 

No Nama 
bangun 

Rumus volume Rumus luas permukaan 

1 Balok V : p x l x t Lp : 2 (pl + pt + lt) 

2 Kubus V : s3 atau r3 Lp : 6 s2 atau 6 r2 

3 Prisma Rumus volume prisma tergantung 
dengan bentuk alasnya: 

Rumus Kunci : La x t 

Catatan : Untuk prisma dan 
limas cara menentukan luas 
permukaanya tidak ada rumus 
khusus, kita bisa menentukan 
luas permukaanya dengan 
memahami jaring-jaringnya 
terbentuk dari bangun apa saja. 

4 Limas Rumus volume limas tergantung 
dengan bentuk alasnya: 

Rumus Kunci :  1/3 x La x t 

5 

Keterangan : 

P : Panjang             l : Lebar            t : Tinggi  

S : Sisi                   r : Rusuk           La : Luas alas 

Sumber : ( Sukino / Wilson . S : Matematika SMP Kelas VIII ) 

 

D. Kajian Materi Bangun Ruang Dengan Metode Index Card Match 

Langkah pembelajaran relasi dan fungsi menggunakan metode Index Card Match 

disajikan dalam tabel I (lihat lampiran): 
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E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Terdapat penelitian yang mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti, 

diaantaranya yaitu penelitian yang dilakukan : 

1 Abdul Rouf (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Pembelajaran Active Learning Metode Giving Question And Getting Answers 

(GQGA) Pada Mata Pelajaran IPA Materi Pokok Gerak Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas VII MTs Nurul Falah Bolang-Tirtajaya Kabupaten Karawang” bahwa sebelum 

diberi perlakuan Penerapan Pembelajaran Active Learning Metode Giving Question 

And Getting Answer (GQGA) Hasil belajar siswa MTs Nurul Falah Bolang 

Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang berada dalam kategori “cukup” terbukti 

dengan nilai rata-rata yang diperoleh 65,48 yang berada pada interval 61-70. Dan 

setelah diberi perlakuan Penerapan Pembelajaran Active Learning Metode Giving 

Question And Getting Answers (GQGA) Hasil belajar siswa MTs Nurul Falah Bolang 

Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang meningkat dan berada dalam kategori 

“Baik” terbukti dengan nilai rata-rata yang diperoleh 76,45 yang berada pada interval 

71-80. (Rouf, 2012 : 163) 

2 Atik Khoiriah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Metode Active Learning Terhadap Motivasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran 

Ekonomi Pada Kelas XI IPS Semester Ganjil MAN 3 Malang Tahun Pelajaran 

2009/2010” bahwa motivasi belajar siswa kelas XI IPS di MAN 3 Malang pada 

masing-masing kelas ternyata berbeda-beda. ini diakibatkan oleh karakteristik siswa 

yang berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. dan ini adalah salah satu 

faktor bagi seorang guru agar lebih memotivasi siswanya untuk belajar, khususnya 

pada mata pelajaran ekonomi. hasil jawaban dari sampel yang diambil 44 responden 
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yang ada, 24 orang (54,54%) adalah mempunyai motivasi belajar tinggi, dan 20 

(45,46%) mempunyai motivasi belajar sedang, dan 0 orang mempunyai motivasi 

rendah. (Atik, 2010 : 171) 

3 Uswatun Khasanah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Metode Active Learning Tipe Small Group Work pada Pembelajaran Muatan Lokal 

Membatik Terhadap Hasil Belajar Siswa Smk Negeri 1 Pandak” bahwa hasil belajar 

siswa kelas XI Busana Butik 1 pada pembelajaran muatan lokal membatik dengan 

kompetensi membuat teknik jumputan di SMK Negeri 1 Pandak, dari 32 siswa 

sebelum diberi perlakuan dengan menggunakan metode Active Learning Tipe Small 

Group Work, sebagian besar siswa terdapat pada kategori tuntas sebanyak 18 siswa 

(56%). Nilai hasil belajar yang diperoleh siswa kelas XI Busana Butik 1 tersebut 

masih terdapat 14 siswa (44%) dengan nilai dibawah standar ketercapaian KKM yaitu 

nilai pencapaian hasil belajar siswa harus sebesar 75 atau lebih dari 75. Hasil belajar 

siswa kelas XI Busana Butik 1, dari 32 siswa setelah diberi perlakuan dengan 

menggunakan metode Active Learning Tipe Small Group Work terdapat pada kategori 

tuntas sebanyak 32 siswa (100%). Nilai hasil belajar yang diperoleh seluruh siswa 

kelas XI Busana Butik 1 tersebut sudah dapat mencapai standar ketercapaian KKM 

yaitu nilai pencapaian hasil belajar siswa sebesar 75 atau lebih dari 75. (Khasanah 

2012 : 158) 

4 Aan Suyatmi (2008) dalam penelitianya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 

Metode Active Learning Dengan Metode Index Card Match Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa MTs. Nurul Hidayah Yogyakarta”. Berdasarkan hasil perhitungan 

uji hipotesis yang menggunakan uji-t diperoleh harga thitung = 3,32 dan ttabel = 1,68 

karena thitung >  ttabel maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil 
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belajar matematika siswa dengan menggunakan pembelajaran aktif metode Index 

Card Match  secara signifikan lebih tinggi dari pada siswa menggunkan pembelajaran 

konvensional. Hal ini terlihat dari rata-rata hasil belajar matematika siswa dengan 

menggunakan pembelajaran aktif metode Index Card Match adalah sebesar 62,08 

sedangkan rata-rata hasil belajar matematika yang menggunakan pembelajaran 

konvesional adalah sebesar 51,89 (suyatmi, 2002 : 162) 

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat 

digambarkan dengan table berikut ini: 

Tabel 2.2.  
Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dengan yang Dilakukan Peneliti 

 

Peneliti Tahun 
Aspek 

A b c d 

Abdul Rouf 2012 √   √ 

Atik Khoiriah 2010 √  √  

Uswatun Khasanah 2012 √   √ 

AAn Suyatmi 2008 √ √  √ 

Burhan Zen (sekarang) 2015 √ √ √ √ 

 

Keterangan:  

a = Metode Active learning  

b = Metode Index Card Match 

c = Motivasi siswa 

d = Hasil belajar siswa 
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F. Hipotesis 

Hipotesis secara etimologis dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata 
thesis. Hypo berarti di bawah dan thesa adalah kebenaran. Kedua kata itu 
kemudian digunakan secara bersama menjadi hypothesis dan penyebutan 
dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis 
yang maksudnya adalah jawaban sementara terhadap suatu fenomena atau 
pernyataan penelitian yang dirumuskan setelah peneliti mengkaji suatu teori-
teori (Saipul Annur, 2005 : 60).   
 
Hipotesis pada penelitian ini yaitu ada pengaruh yang signifikan antara penerapan 

metode Index Card Match terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 2 Lalan, Musi  

banyuasin, sehingga dirumuskan: 

Ha : Motivasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lalan pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada motivasi belajar siswa kelas Kontrol 

Ho : Motivasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lalan siswa pada 

kelas eksperimen lebih rendah daripada motivasi belajar siswa kelas Kontrol 


