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Masalah dalam penelitian ini adalah rendanhnya motivasi belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan  motivasi belajar pada mata 

pelajaran IPS dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Index Card Match 

materi pokok koperasi. 

Jenis penilitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) , dalam penelitian ini terdapat dua siklus yaitu siklus I dan II yang 

meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan dan 

tahap refleksi. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan (mulai kegiatan 

persiapan mengajar sampai pelaksanaan tindakan). Subjek penelitian dalam PTK 

ini adalah seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 20 

siswa perempuan dan 12 siswa laki laki SD Negeri 064972 Medan Amplas T.A 

2013-2014. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi 

dan angket, Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tindakan sebagai upaya 

untuk  meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan 

strategi pembelajaran Index Card Match pada materi pokok koperasi.  

Dari hasil lembar observasi siswa pada 32 orang siswa dari pertemuan awal 

hingga pertemuan akhir diperoleh hasil yang terus meningkat dari setiap siswa.  

Berdasarkan data penelitian dapat dideskripsikan rata-rata kelas pada kondisi 

awal, siklus I dan siklus II. Rata-rata kelas kondisi awal = 34,37% (Kriteria 

Kurang) atau hanya 11 siswa yang termotivasi, siklus I = 59,37% (Kriteria 

Cukup) atau 19 siswa yang termotivasi, siklus II = 84,37% (Kriteria Sangat Baik) 

atau 25 siswa yang termotivasi. Sedangkan dari hasil observasi guru pada siklus I 

= 65,62% ( kriteria baik) dan pada siklus II = 81,25%( kriteria sangat baik) dan 

untuk angket pada siklus I = 56,25% (kriteria cukup) dan pada siklus II = 78,12 ( 

kriteria sangat baik). 

 

 Jadi kesimpulannya bahwa strategi pembelajaran Index Card Match 

merupakan salah satu  strategi pembelajaran yang dapat menciptakan 

pembelajaran  menjadi lebih menyenangkan juga dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS.  

 

 


