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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses belajar, siswa dapat lebih mudah menyerap dan 

memahami apa yang dipelajarinya jika dirinya mengalami langsung 

proses pembelajaran itu. Mengalami langsung berarti siswa sendiri 

terlibat aktif berpartisipasi di dalamnya, dirinya diberikan kesempatan 

menggali kemampuan dan kreativitasnya, juga dirinya diberikan 

kesempatan untuk menceritakan ide-ide yang dipikirkan tentang materi 

yang sedang diajarkan. 

Agar situasi demikian ini terjadi, guru sebagai tokoh yang 

berperan penting dalam mengkreasikan hal ini terjadi perlu sadar bahwa 

dibutuhkan cara cerdas. Pada umumnya, upaya ini dilakukan dengan 

pengkondisian baik secara fisiologis maupun psikologis siswa. Namun, 

pengkondisian ini hanya dapat terjadi; juga sangat ditentukan pada model 

pembelajaran yang direncanakan dilaksanakan. Peneliti mengambil 

contoh misalnya penerapan model pembelajaran pada mata pelajaran IPA 

yang terjadi di sekolah SDN Kalibeji 01 Salatiga. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, pada mata pelajaran IPA dimana proses pengetahuan 

dan pemahaman bisa dapat terjadi lebih mudah jika siswa diberikan 

kesempatan melakukan eksperimentasi. Artinya, jika siswa diberikan 

ruang untuk terlibat dalam proses-proses pengujian konsep-konsep IPA 

melalui eksperimen, maka konsep-konsep IPA menjadi lebih mudah 

dipahami, karena dibenturkan dengan eksperimen untuk menguji 

kebenaran sekaligus menguatkan kebenaran konsep yang diajarkan itu 

sendiri – disamping memberikan akibat lain pada siswa yaitu 

menghasilkan pemahaman, dan turunan akibat itu ialah hasil belajar IPA 

siswa menjadi meningkat. 

Namun, model pembelajaran ini belum tampak selama 

pembelajaran IPA. Guru yang masih mendominasi pelajaran dengan
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 model ceramah, mencatat sehingga siswa tampak menjadi tidak 

termotivasi untuk belajar. IPA akhirnya tampak menjadi pelajaran yang 

sulit dan membosankan. Konsekuensi dari kondisi pembelajaran semacam 

ini adalah lebih dari 50% siswa tidak lulus dalam KKM. Berikut disajikan 

dalam tabel. 

Tabel 1. 1 

Hasil Belajar IPA Siswa SDN Kalibeji 01 

No Ketuntasan Kelas 5 A Kelas 5 B 

Frekuensi Prosentase 

(%) 

Frekuensi Prosentase 

(%) 

1 Tuntas 10 46.15 11 50 

2 Tidak tuntas 11 53.85 11 50 

Jumlah Siswa 21 100 22 100 

Nilai Minimum 48  50  

Nilai Maksimum 78  83  

Rata-rata Kelas 56.45  60.23  

Sumber: Data Primer, 2013. 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari total siswa yaitu 

21 siswa kelas VA SDN Kalibeji 01, ada 10 siswa atau sebesar 46.15% 

yang lulus dari KKM, sedangkan 11 siswa atau sebanyak  53.85% yang 

belum lulus dari KKM. Perolehan nilai minimum pada siswa kelas VA 

adalah 48 dengan nilai maksimum 78. Adapun rata-rata kelas adalah 

56.45. Dengan rata-rata kelas demikian, maka dapat dikatakan bahwa 

siswa kelas VA SDN Kalibeji 01 belum lulus kriteria KKM yang 

ditetapkan sekolah yaitu ≥ 65.  

Pada siswa kelas VB, siswa yang belum tuntas KKM sebanyak 11 

siswa dari total 22 atau sebesar 50% dan siswa yang tuntas KKM 

sebanyak 11 siswa dari 22 siswa atau juga sebanyak 50%. Perolehan nilai 

terendah siswa pada kelas ini adalah 50 dan perolehan nilai tertinggi 

adalah 83, dengan nilai rata-rata kelas adalah 60.23. Dengan perolehan 
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nilai rata-rata kelas ini, dapat dikatakan bahwa siswa kelas VB belum 

juga lulus kriteria klasikal KKM. 

Dalam pengamatan peneliti, akibat dari ketidaktuntasan ssiwa 

dalam pelajaran IPA adalah selama pelajaran IPA, karena di dominasi 

oleh guru, siswa menjadi gelisah, mengantuk dan tampak enggan untuk 

belajar. Situasi ini membuat peneliti membangun dugaan bahwa, 

tampaknya model pembelajaran yang perlu diubah. Namun demikian, 

pertanyaannya adalah model pembelajaran seperti apa yang tepat untuk 

mengubah situasi demikian? Berdasarkan pengamatan peneliti pada mata 

pelajaran lain, para siswa sesungguhnya memiliki energi dan aktif. Fakta 

ini yang mendorong peneliti untuk mencoba mendesain model 

pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Karena itu, peneliti 

memilih model pembelajaran aktif.  

Dalam model pembelajaran aktif, semua kegiatan pembelajaran 

dari membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, melakukan percobaan, 

mengamati, sampai pada refleksi untuk mengambil kesimpulan terjadi; 

dan menariknya semua ini dilakukan oleh siswa. Guru dalam model 

pembelajaran aktif, berperan hanya memfasilitasi agar kemungkinan 

keseluruhan dalam aspek belajar ini terjadi. 

Peneliti memilih model pembelajaran aktif, karena peneliti 

menduga bahwa, jika model pembelajaran ini diterapkan, ada beberapa 

akibat yang akan terjadi. Pertama, siswa tidak merasa bosan. Siswa tidak 

menjadi bosan karena siswa dikondisikan aktif. Aktif bertanya, aktif 

membaca, aktif melakukan pengamatan, aktif memberikan tanggapan. 

Kedua, pelajaran IPA menjadi lebih mudah dipahami. Sebab, siswa 

mengalami proses belajar. Siswa mengalami langsung pengalaman 

bersentuhan dengan fakta, bagaimana mencoba prosedur melakukan 

pengujian-pengujian, dll. Ketiga, siswa dapat menyalurkan energinya 

secara positif. 

Mendasarkan pada latar belakang demikian, peneliti mengajukan 

dan memilih penelitian ini dengan memberikan judul: “Pengaruh 
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Penerapan Model Pembelajaran Aktif tipe Card Sort dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Kalibeji 01 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang ditemui peneliti, sehingga mengangkat 

penelitian ini adalah: 

1. Nilai belajar IPA siswa rendah, karena siswa tidak termotivasi 

dalam belajar IPA. 

2. Guru menerapkan model pembelajaran ceramah, sehingga IPA 

tampak menjadi pelajaran yang sulit bagi siswa. 

3. IPA menjadi pelajaran yang membosankan, padahal seharusnya 

IPA adalah pelajaran yang menantang dan menyenangkan, karena 

terkait dengan mengungkap kenyataan-kenyataan tentang alam ini. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bahwa 

peneliti akan meneliti siswa kelas V SDN Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang, peneliti tidak melakukan penelitian ini pada lokasi 

yang lain, kedua, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini terbatas pada model pembelajaran aktif tipe Card Sort. Karena itu, jika 

ada model pembelajaran aktif lain, belum dipilih untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Ketiga, Penelitian ini dilakukan hanya secara khusus pada 

mata pelajaran IPA dan bukan pada mata pelajaran lain. Bahwa akibat 

dari penerapan model pembelajaran ini memberikan inspirasi pada guru 

untuk menerapkan model ini pada mata pelajaran lain, itu di luar dari 

pengkajian ini. Penelitian ini pun dibatasi oleh waktu. Artinya penelitian 

ini hanya dilakukan pada semester ini, karena itu, jika hasil penelitian 

setelah penelitian ini mengungkap hal lain, ini tidak berarti bahwa 

penelitian ini menjadi tidak relevan. Dengan batasan-batasan masalah di 
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atas, maka yang menjadi usulan judul dalam penelitian adalah: “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Aktif tipe Card Sort dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V 

SDN Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: adakah pengaruh 

yang signifikan model pembelajaran aktif tipe Card Sort terhadap hasil 

belajar IPA Siswa Kelas V SDN Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah penelitian di atas, sehingga tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui signifikansi pengaruh penerapan model 

pembelajaran aktif tipe Card Sort terhadap hasil belajar IPA Siswa Kelas 

V SDN Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan yang hendak dicapai di atas, penelitian ini kiranya 

memberikan manfaat pada: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan, dalam hal 

pengembangan model pembelajaran aktif untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa. 
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1.6.2. Manfaat Praktis 

a. Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk 

menerapkan model pembelajaran card sort, secara khusus 

pada mata pelajara IPA, dan secara umum pada mata 

pelajaran lainnya. 

b. Siswa 

Agar termotivasi untuk belajar IPA dan mendorong 

meningkatnya hasil belajar IPA siswa. 

 


