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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Model Pembelajaran Aktif Tipe Card Sort 

2.1.1. Pengertian Model Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif adalah proses belajar dimana peserta didik 

mendapat kesempatan lebih banyak untuk lebih banyak melakukan 

aktivitas belajar, berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran 

sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada 

sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Meyer & Jones (dalam 

Ramadhani, 2009: 10) mengemukakan bahwa pembelajaran aktif 

terjadi aktivitas beerbicara dan mendengar, menulis, membaca dan 

refleksi yang menggiring mengenai isi pelajaran, ide-ide, dan 

berbagai hal yang berkaitan dengan satu topik yang sedang dipelajari. 

Menurut Ramadhani (2009: 10) dalam pembelajaran aktif, guru lebih 

berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sekedar transfer of 

knowledge. 

Prinsip pembelajaran aktif adalah siswa harus gesit, 

menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Mereka harus 

memfungsikan otak, mengkaji gagasan, mencari solusi untuk 

memecahkan masalah dan menerapkan apa yang dipelajari. 

Sehingga, keaktifan siswsa dalam pembelajaran lebih dominan. 

Menurut Bonwell (dalam Ramadhani, 2009: 11) bahwa 

pembelajaran aktif memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian 

informasi oleh pengajar, melainkan pengembangan ketrampilan 

pemikiran analisis dan kritis terhadap topik pemikiran atau 

permasalahan yang dibahas. 
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2. Siswa tidak hanya mendengarkan materi pembelajaran secara 

pasif, tetapi secara aktif mengerjakan sesuatu yang berkaitan 

dengan materi pelajaran tersebut. 

3. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan 

dengan materi pelajaran. 

4. Siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa 

dan melakukan evaluasi. 

5. umpan balik yang lebih cepat akan terjadi lebih cepat pada 

pembelajaran. 

Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran aktif, 

memungkinkan terjadinya beberapa hal. Pertama, interaksi yang 

timbul selama proses pembelajaran menimbulkan ketergantungan 

positif dimana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat 

diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam 

belajar. Kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dan guru harus mendapatkan penilaian untuk setiap 

siswa sehingga terdapat individual accountability 

(pertanggungjawaban individual). Ketiga, agar proses pembelajaran 

aktif ini dapat berjalan, dengan efektif diperlukan kerjasama yang 

tinggi sehingga memupuk ketrampilan sosial diantara siswa. 

Studi yang dilakukan oleh Thomas (dalam Samadhi, 2010: 

13) bahwa setelah 10 menit mendengarkan materi secara pasif, siswa 

akan cenderung kehilangan untuk mendengarkan pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Hal ini akan makin membuat pembelajaran 

tidak efektif jika pembelajaran terus dilanjutkan tanpa upaya-upaya 

untuk memperbaikinya. Dengan menggunakan cara-cara 

pembelajaran aktif hal tersebut dapat dihindari. Pemindahan peran 

pada siswa untuk aktif belajar dapat mengurangi kebosanan ini. 

Bahkan, bisa menimbulkan minat belajar yang besar pada siswa.  

Berdasarkan paparana di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

disebut dengan model pembelajaran aktif adalah suatu model 
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pembelajaran yang memindahkan peran guru dari fungsinya sebagai 

transfer pengetahuan menjadi fasilitator, mediator dimana siswa 

lebih banyak diberikan kesempatan melalui interaksi aktif antar 

sesama siswa untuk memecahkan soal-soal dalam materi yang 

diberikan, baik melalui membaca, mendengar, analisis maupun 

refleksi terkait dengan materi pelajaran tersebut. 

Menurut Paul B. Diedrich  dalam Sardiman (1992:100) 

indikator untuk melakukan pengukuran terjadinya pembelajaran 

aktif atau tidak dalam kelas dapat dilihat melalui ukuran di bawah 

ini: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan 

orang lain. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan 

laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

f. Motor actibities, yang termasuk di dalamnya antara lain 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggap, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 
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Agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

diperlukan adanya proses pembiasaan. Untuk memacu agar siswa 

aktif maka perlu diperhatikan kecakapan dasar sebagai penunjang 

dalam belajar. Beberapa kemampuan dasar menurut Suparno SJ 

dalam Syafaruddin (2005:214) antara lain; (1) Kemampuan 

bertanya; (2) Kemampuan pemecahan masalah (problem solving); 

(3) Kemampuan berkomunikasi. 

Aktivitas pembelajaran bersama dapat membantu 

mendorong pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ditandai dengan 

berusaha mencari, menjelajahi sesuatu yang ada dalam lingkungan, 

mengajukan pertanyaan, mecari informasi baru untuk memecahkan 

masalah, atau mencari cara kerja untuk melakukan suatu pekerjaan 

atau tugas. 

Untuk memperoleh pengetahuan,  keterampilan serta sikap 

secara aktif dalam belajar maka hendaklah menciptakan iklim 

belajar sebagai berikut: 

a. Belajar dengan kelas penuh. Guru memimpin pelajaran yang 

merangsang seluruh isi kelas. 

b. Diskusi kelas. Hal ini dilakukan dengan dialog dan debat tentang 

kunci masalah. 

c. Kecepatan bertanya. Murid memerlukan penjelasan. 

d. Belajar bersama. Tugas-tugas yang dilakukan bersama dalam 

kelompok kecil pelajar. 

e. Teman sebagai pengajar. Memimpin pengajaran oleh murid. 

f. Belajar bebas. Belajar aktif dilakukan secara pribadi 

g. Belajar efektif. Kegiatan yang membantu murid untuk menguji 

perasaan mereka, nilai-nilai dan sikap. 

h. Pengembangan keterampilan. Pembelajaran dan mempraktekkan 

ketrampilan, baik teknik maupun non teknik. 
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Menurut John holt dalam Silberman (2006:26) menyatakan 

bahwa proses belajar akan meningkat jika siswa diminta untuk 

melakukan hal-hal berikut: 

1) Mengemukakan kembali informasi dengan kata-kata 

mereka sendiri. 

2) Memberikan contohnya. 

3) Mengenalinya dalam bermacam-macam bentuk dan 

situasi. 

4) Melihat kaitan antara informasi itu dengan fakta atau 

gagasan lain. 

5) Menggunakannya dengan beragam cara. 

6) Memprediksikan dengan konsekuensinya. 

7) Menyebutkan lawan atau kebalikannya. 

 

Dalam upaya meningkatkan aktivitas dan kreativitas 

pembelajaran, Mulyasa (2007: 263) mengemukakan bahwa di 

samping penyediaan lingkungan yang kreatif, guru dapat 

menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

a) Self esteem approach. Dalam pendekatan ini guru dituntut untuk 

lebih mencurahkan perhatiannya pada pengembangan self 

esteem (kesadaran akan harga diri), guru tidak hanya 

mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi ilmiah 

saja, tetapi pengembangan sikap harus mendapat perhatian 

secara proposional. 

b) Creative approach. Beberapa saran untuk pendekatan ini adalah 

dikembangkannya problem solving, brain storming, inquiry, dan 

role playing. 

c) Value clarification and moral developmen approach. Dalam 

pendekatan ini pengembangan pribadi menjadi sasaran utama, 

pendekatan holistik dan humanistik menjadi ciri utama dalam 

mengembangkan potensi manusia menuju self actualization. 

Dalam situasi yang demikian pengembangan intelektual akan 

mengiringi pengembangan pribadi peserta didik. 

d) Multiple talent approach. Pendekatan ini mementingkan upaya 

pengembangan seluruh potensi peserta didik, karena manifestasi 

pengembangan potensi akan membangun self concept yang 

menunjang kesehatan mental. 

e) Inquiry approach. Melalui pendekatan ini peserta didik diberi 

kesempatan untuk menggunakan proses mental dalam 

menemukan konsep atan prinsip ilmiah, serta meningkatkan 

potensi intelektualnya. 
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f) Pictorial riddle approach. Pendekatan ini merupakan metode 

untuk mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam 

diskusi kelompok kecil. Pendekatan ini sangat membantu 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif. 

g)  Synetics approach. Pada hakekatnya pendekatan ini 

memusatkan perhatian pada kompetensi peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai metaphor untuk membuka 

intelegensinya dan mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan 

dimulai dengan kegiatan kelompok yang tidak rasional, 

kemudian berkembang menuju pada penemuan dan pemecahan 

masalah secara rasional, (Mulyasa, 2007:263). 

 

Melalui uraian di atas, keaktifan peserta didik dalam belajar 

sangat bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik, serta 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru dapat 

menggunakan berbagai pendekatan dalam meningkatkan aktivitas 

dan kreativitas peserta didik. 

 

2.1.2. Pengertian Model Pembelajaran Aktif Tipe Card Sort 

Silberman (dalam Muttaqien, 1996: 169) model pembelajaran 

aktif tipe card sort atau pemilihan kartu merupakan aktifitas 

kerjasama yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, 

karakteristik, klasifikasi, fakta tentang benda, atau menilai informasi. 

Gerak fisik didalamnya membantu dapat membantu siswa 

menghilangkan kejenuhan. 

Kartu merupakan media belajar visual, hal ini dapat 

membantu siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari melalui 

media visual ini. Latifah (2005: 11) mengatakan bahwa penggunaan 

kartu berbasis visual dapat mempermudah pemahaman, memperkuat 

ingatan, menumbuhkan minat dan dapat memberikan hubungan 

antara isi materi dengan dunia nyata. 

Selaras dengan Latifah, Silberman (dalam Latifah, 2005: 25) 

mengatakan bahwa penggungaan kartu yang berdimensi visual dapat 
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meningkatkan ingatan dari 14 persen ke 38 persen. Disamping itu, 

model pembelajaran aktif tipe pemilihan kartu yang berdimensi 

visual juga melibatkan dua belahan otak yakini otak kiri dan otak 

kanan. 

 

2.1.3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Aktif Tipe Card Sort 

Menurut Latifah (2005: 26–27), prosedur-prosedur atau 

langkah-langkah pembelajarn aktif tipe pemilahan kartu (card sort) 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran dan menjelaskan proses 

model pembelajaran yang akan diterapkan secara singkat. 

2. Beri setiap siswa kartu yang berisi kategori yang cocok dengan 

satu kartu atau beberapa kartu. 

3. Perintahkan siswa untuk berkeliling ruangan dan mencari siswa 

lain yang kartunya cocok dengan kategori yang sama. 

4. Kemudian perintahkan kepada siswa yang kategorinya sama 

untuk berdiskusi memberikan kesimpulan. 

5. Ketika siswa berdiskusi, kemukakan poin-poin pengajaran yang 

menurut anda penting. 

6. Perintahkan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil 

kesimpulan dari diskusi tiap-tiap kategori yang terkumpul. 

Variasi-variasi teknikal yang  dapat digunakan dalam model 

ini adalah: 

1. Dari tiap kartu terdapat tulisan soal dan jawaban di bagian atas 

untuk memudahkan siswa mencari kartu dengan kategori yang 

sesuai. 

2. Media kartu yang digunakan berwarna-warni agar siswa lebih 

bergairah mengikuti proses pembelajaran, sehigga dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 
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Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing. Adapun kelebihan model 

pembelajaran aktif tipe card sort adalah sebagai berikut: 

1. Siswa lebih mudah menangkap materi dibanding dengan 

menggunakan model pembelajaran ceramah. 

2. siswa lebih antusias dalam pembelajaran. 

3. sosialisasi antar siswa terbangun yakni siswa dengan siswa lebih 

akrab setelah menggunakan model pembelajaran ini. 

4. meringankan beban kerja guru di kelas dalam pembelajaran. 

5. meminimalisir model ceramah yang membuat dan menyebabkan 

siswa jenuh. 

Adapun kelemahan-kelemahan model pembelajaran ini 

adalah sebagai berkut: 

1. Siswa perlu perhatian lebih sehingga tidak keseluruhan siswa 

dapat diperhatikan dengan baik. 

2. banyak menyita waktu terutama untuk mempersiapkan model 

pembelajaran aktif tipe pemilahan kartu (card sort). 

3. butuh banyak pengeluaran dana dalam mempersiapkan model 

pembelajaran ini. 

 

2.2. Hasil Belajar 

2.2.1. Pengertian Belajar 

Menurut Gagne (dalam Suryabrata, 2002: 11) belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar merupakan proses 

membangun pemahaman atau pemaknaan terhadap informasi dan 

atau pengalaman siswa. Belajar melibatkan pembentukan makna oleh 

siswa dari apa yang mereka lakukan, lihat dan dengar. 

Dari definisi ini maka dapat dikatakan bahwa belajar 

merupakan proses membangun pemahaman atau pemaknaan terhadap 

informasi dan atau pengalaman siswa. Dimana pemaknaan itu 
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menghasilkan perubahan perilakunya, yang sering disebut dengan 

hasil yang diperoleh. 

 

2.2.2. Pengertian dan Ukuran Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (1991: 22) hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Dalam belajar, dihasilkan berbagai macam 

tingkah laku yang berlainan seperti pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan, kemampuan, informasi dan nilai. Bloom (Sudjana, 

1991: 22) mengklasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotor. Adapun taksonomi ketiganya, 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Ranah Kognitif (Cognitive Domain) 

Ranah kognitif berkenaan dengan kemampaun 

menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari 

dan kemampuan intelektual. Bloom (Usman, 2008: 34-35) 

membagi ranah kognitif dalam enam jenjang kemampuan, yaitu: 

a) Pengetahuan (knowledge/C1) 

Merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, 

prinsip, prosedur atau istilah yang telah dipelajari tanpa 

harus memahami atau dapat menggunakannya. Kemampuan 

yang dimiliki hanya kemampuan menangkap informasi 

(mengingat/recall) kemudian menyatakan kembali 

(mengenal kembali/recognition) tanpa harus memahaminya. 

b) Pemahaman (comprehension/C2) 

Merupakan kemampuan untuk mengetahui sesuatu hal dan 

dapat melihatnya dari beberapa segi. Pada tingkatan ini, 

selain hafal siswa juga harus memahami makna yang 

terkandung. 
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c) Penerapan (application/C3) 

Merupakan kemampuan menggunakan prinsip, teori, 

hukum, aturan maupun metode yang dipelajari pada situasi 

baru atau situasi konkrit. 

d) Analisis (analysis/C4) 

Merupakan kemampuan merinci suatu situasi, atau 

pengetahuan merunutu komponen yang lebih kecil atau 

lebih terurai dan memahami hubungan diantara bagian yang 

satu dengan yang lainnya. 

e) Sintesis (synthesis/C5) 

Merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-

bagian yang terpisah menjadi satu keseluruhan yang 

terpadu, atau menggabungkan bagian-bagian sehingga 

terjelma pola yang berkaitan secara logis atau mengambil 

kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya 

satu dengan yang lainya. 

f) Evaluasi (evaluation/C6) 

Merupakan kemampuan tertinggi berupa kemampuan untuk 

membuat pertimbangan (penilaian) terhadap suatu situasi, 

nilai-nilai, atau ide-ide. Kemampuan ini dinyatakan dalam 

memberikan penilaian/keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, materi 

dan kriteria tertentu. 

 

2. Ranah Afektif (Afective Domain) 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, apresiasi dan 

motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kartwohl & 

Bloom (Usman, 2008: 35-36) membagi ranah afektif menjadi 

lima aspek, yaitu: 

a) Penerimaan (receiving) 
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Meliputi penerimaan pasif terhadap suatu masalah, situasi, 

gejala, nilai dan keyakinan. Misalnya mendengarkan 

dengan seksama penjelasan yang diberikan oleh guru. 

b) Pemberian respon/tanggapan (responding) 

Meliputi keinginan dan kesenangan menanggapi atau 

merealisasikan sesuatu dengan nilai-nilai yang dianut 

masyarakat. Misalnya, siswa melakukan percobaan 

berdasarkan prosedur LKS, menyerahkan laporan 

praktikum tepat waktu. 

c) Penilaian/penentuan sikap (valuing) 

Mengacu pada nilai dan kepercayaan terhadap suatu gejala 

atau stimulus tertentu. Mulai dibentuk suatu sikap: 

menerima, menolak atau mengabaikan. Misalnya siswa 

menunjukkan rasa tanggungjawab terhadap alat-alat 

laboratorium dan ruangan yang dipakai waktu praktikum 

dan bersikap jujur dalam kegiatan pembelajaran. 

d) Pengorganisasian (organization) 

Meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi satu sistem 

nilai. Sikap-sikap lebih konsisten dapat menimbulkan 

konflik internal dan membentuk suatu sistem internal. 

Misalnya kemampuan mempertimbangkan dampak dari apa 

yang dilakukan. 

e) Pembentukan pola hidup/penghayatan (characterization) 

Merupakan keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah 

dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian 

dan tingkah lakunya. Misalnya mau mengubah pendapat 

jika tidak sesuai dengan bukti yang ada. 
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3. Ranah Psikomotor (Pshycomotor Domain) 

Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar 

ketrampilan manual fisik dan kemampuan bertindak individu. 

Dave (Usman, 2008: 36-37) mengklasifikasikan ranah 

psikomotor ke dalam lima kategori sebagai berikut: 

a) Peniruan (imitation) 

Kemampuan ini terjadi ketika siswa mengamati suatu 

gerakan kemudian memberikan respon serupa dengan yang 

diamati. Misalnya: kemampuan menyiapkan, menyusun dan 

menggunakan alat dan bahan yang diperlukan. 

b) Manipulasi (manipulation) 

Kemampuan ini merupakan kemampuan mengikuti 

pengarahan, penampilan dan gerakan-gerakan pilihan yang 

menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Misalnya: 

ketrampilan menggunakan alat dan bahan dalam percobaan. 

c) Ketepatan (precision) 

Kemampuan ini menekankan pada kecermatan, proporsi 

dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. 

Misalnya kemampuan menyimpulkan percobaan. 

d) Artikulasi (articulation) 

Merupakan kemampuan koordinasi suatu rangkaian gerakan 

dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang 

diharapkan atau konsistensi internal diantara gerakan-

gerakan yang berbeda. 

e) Pengalamiahan (naturalization) 

Merupakan tindakan dimana hal-hal diajarkan telah menjadi 

suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan 

lebih meyakinkan. 

 

Meskipun hasil belajar ditunjukkan dengan perubahan pada 

ketiga aspek yang disebutkan Bloom di atas, namun dalam penelitian 
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ini hasil belajar lebih dimaksudkan sebagai perubahan pengetahuan 

(knowledge) akibat mengalami pengalaman belajar tertentu. Terkait 

dengan itu, maka yang dimaksudkan dengan hasil belajar IPA adalah 

akibat yang diterima setelah mengalami belajar IPA dengan 

menerapkan model pembelajaran aktif tipe Card Sort, dimana hasil 

itu dituangkan dalam bentuk angka (nilai). 

2.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

terdiri dari dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang ada dalam diri siswa, sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang ada diluar siswa. Menurut M. Surya 

(1979: 330) faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang dapat 

menghambat kegiatan belajar yang dihadapi oleh siswa adalah faktor 

internal (faktor fisiologis atau jasmaniah dan faktor psikologis) dan 

faktor eksternal (faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik 

dan faktor spiritual atau lingkungan keagamaan). 

Sependapat dengan Surya, Susilana (2006: 102) menjelaskan 

bahwa hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal 

yaitu faktor yang ada pada diri siswa dan faktor eksternal atau faktor 

yang berada diluar diri siswa. Faktor tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Faktor internal 

Faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa antara lain yaitu: 

a) faktor fisiologis/jasmani individu yang bersifat bawaan, 

seperti penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan 

sebagainya. 

b) faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. faktor psikologis tersebut terdiri dari intelektual 

yang meliputi faktor potensial seperti intelegensi, faktor 

kecakapan nyata; dan faktor non intelektual seperti 
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kepribadian tertentu: sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, 

motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

c) Faktor kematangan fisik dan psikis. 

 

2. Faktor eksternal 

Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa, diantaranya adalah: 

a) faktor sosial, diantaranya: lingkungan keluarga seperti 

suasana rumah, didikan orang tua, relasi antar keluarga, 

dan sebagainya. 

b) lingkungan sekolah seperti kurikulum, metode 

pembelajaran, waktu sekolah, relasi guru dan peserta 

didik, dan sebagainya. 

c) lingkungan masyarakat, seperti kehidupan peserta didik 

dalam bergaul, masyarakat, media dan lain sebagainya. 

d) faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian. 

e) faktor lingkungan fisik seperti fasilitas belajar, fasilitas 

rumah dan iklim. 

f) faktor spiritual dan agama. 

 

2.3. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.3.1. Pengertian IPA 

Dalam kamus Fowler (dalam Trowbridge dan Sund, 1973: 

2), natural science didefinisikan sebagai: systematic and 

formulated knowledge dealing with material phenomena and based 

mainly on observation and induction. Dalam pengertian bahasa 

Indonesia diterjemahkan sebagai: ilmu pengetahuan alam adalah 

pengetahuan yang sistematis dan disusun dengan menghubungkan 

gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan dan didasarkan pada 

hasil pengamatan induksi. 
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Menurut Trowbridge dan Sund (1973: 3), secara umum 

kegiatan dalam IPA berhubungan dengan eksperimen. Namun, 

dalam hal-hal tertentu, konsep IPA adalah hasil tanggapan pikiran 

manusia atas gejala yang terjadi di alam. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPA 

adalah ilmu pengetahuan yang sistematis dengan menghubungkan 

gelaja-gejala alam yang bersifat kebendaan, melalui kegiatan 

eksperimen ataupun hasil tanggapan pikiran manusia atas gejala 

yang terjadi di alam. 

 

2.3.2. Hakikat IPA 

Menurut  Depdiknas (2006: 443), IPA berkaitan dengan 

bagaimana siswa mencari tahu fenomena alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya sekumpulan pengetahuan yang harus 

dihafal siswa, melainkan siswa harus memiliki kemampuan proses 

penemuan (discovery). IPA pada hakikatnya bermula dari rasa 

keingintahuan manusia secara kodrati terhadap apa yang ada di 

sekelilingnya (alam). Secara khusus, siswa di sekolah juga memiliki 

rasa ingin tahu tentang fenomena alam yang seharusnya diarahkan 

dengan benar oleh guru supaya berlangsung secara sistematis dan 

tidak terjadi miskonsepsi. Penggalian keingian tahuan siswa ini 

dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya: metode 

eksperimen, demonstrasi, membaca artikel fisis, mendeskripsikan 

fenomena alam yang ada di sekitarnya, dan lain-lain dengan tujuan 

siswa dapat menemukan konsep dan pola sendiri secara konstruktif. 

Hakikat IPA mencakup tiga aspek yaitu proses, produk, dan 

sikap. IPA sebagai proses berarti IPA diperoleh melalui kegiatan 

mengamati, eksperimen, berteori, menggeneralisasi, dan sebagainya. 

IPA sebagai produk artinya mempelajari konsep, hukum, azas, 

prinsip dan teori. IPA sebagai sikap artinya dalam pembelajaran IPA 

dapat dikembangkan sikap ingin tahu, terbuka, jujur, teliti, 
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kerjasama, dan sebagainya. Dari pemaparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hakikat IPA mencakup tiga aspek dalam IPA 

yaitu proses, produk, dan sikap. 

 

2.3.3. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Depdiknas (Sulistyorini (2007: 40), mengemukakan tujuan 

pembelajaran IPA, sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan ciptaan-

Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran dalam berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dengan 

segala keteraturan sebagai salah satu ciptaaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 

2.4. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Winarti. 2009 dengan judul 

penelitian: Efektiviatas Penerapan Model Pembelajaran Aktif tipe Card 

Sort terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 

Wonorejo 2 Kec Kedawung Kab Sragen Tahun Ajaran 2008/2009. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Efektiviatas penerapan 
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model pembelajaran Aktif tipe Card Sort terhadap motivaasi dan prestasi 

belajar IPA kelas V SD Wonorejo 2. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisis data diperoleh rhitung sebesar 74, 58 sedangkan dalam 

tabel signifikansi 5% diperoleh hasil 66,09 dan untuk 1% diperoleh hasil 

0,46. Karena thitung > ttabel atau 3,248 > 2,069 sehingga Prestasi Belajar 

IPA siswa yang dikenai model pembelajaran aktif tipe card sort lebih 

baik jika dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran 

ceramah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka pembuktian 

hipotesisnya berbunyi: berarti ada perbedaan pada tingkat kesalahan 5% 

ada perbedaan prestasi belajar IPA, berdasarkan nilai rata-rata Prestasi 

belajar IPA kelompok eksperimen lebih besar dari kelompok kontrol, 

yaitu 74, 58 > 66,09, berarti prestasi belajar IPA siswa yang dikenai 

model pembelajaran Aktif tipe Card Sort lebih baik dibandingkan dengan 

prestasi belajar yang diajarkan dengan model pembelajaran ceramah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jannah Gnavitas (2010) dengan 

judul penelitian: “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Aktif tipe 

Card Sort terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV 

SDN Penanggunan Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah: Apakah ada Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Aktif tipe Card Sort terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar IPA IPA siswa 

kelas IV SDN Penanggunan Malang? Rancangan penelitian ini adalah 

true experimental atau biasa disebut eksperimen yang sebenarnya. 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-test 

dan Post-test Group. Instumen yang digunakan adalah tes hasil belajar 

siswa. Guru memberikan pre test untuk mengetahui kemampuan awal 

dan post test untuk mengetahui kemampuan akhir siswa. Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perbedaan ini bukan 

semata-mata hasil perlakuan, sebab banyak variabel yang dikontrol, 

sehingga penelitian ini dinamakan true eksperimen design. Dari hasil 
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analisis data diketahui bahwa rata-rata prestasi belajar siswa pada 

kelompok eksperimen 79,10 lebih tinggi daripada rata-rata prestasi 

belajar kelompok kontrol sebesar 72,76. Sesuai tabel uji-t, prestasi 

belajar diperoleh nilai p adalah 0,002. Dengan demikian model 

pembelajaran aktif tipe Card Sort terbukti memberikan pengaruh pada 

keaktifan dan hasil belajar IPA siswa. 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

Penelitian dengan pendekatan metode eksperimen sesungguhnya 

adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji, jika sebuah model 

pembelajaran diterapkan pada mata siswa dalam mata pelajaran tertentu 

menghasilkan pengaruh apa pada siswa yang bersangkutan. Melalui 

penelitian ini, peneliti hendak mengujikan model pembelajaran aktif tipe 

Card Sort untuk mengetahui apakah model pembelajaran ini dapat 

memberikan pengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar dan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran ini dalam meningkatkan motivasi maupun hasil belajar IPA 

siswa, diperlukan kelas control sebagai pembanding, dimana hasil akhir 

yang disebut posttest diuji untuk dilihat rata-rata pengaruhnya.  

Kedua kelas diasumsikan memiliki motivasi dan kemampuan hasil 

belajar yang sama pada mata pelajaran IPA. kelas A pada siswa kelas V 

SDN Kalibeji 01 Salatiga, selanjutnya disebut kelompok control, dan 

kelas B siswa kelas V SDN Mangunsari 02 Salatiga, selanjutnya disebut 

kelompok eksperimen. Sebelum dilakukan uji perlakuan dengan 

menerapkan model pembelajaran aktif tipe Card Sort, kedua kelompok 

ini baik kelompok control maupun eksperimen, diberikan tes pendahuluan 

yang disebut pretest untuk mengetahui kemampuan rata-rata siswa pada 

mata pelajaran IPA. Asumsinya, siswa dari kedua kelas ini memiliki 

kemampuan yang sama. Setelah diberikan pretest, pada kelompok control, 

diberikan perlakuan dengan model pembelajaran ceramah, dan pada 
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kelompok eksperimen diberikan model pembelajaran aktif tipe Card Sort. 

Setelah diberikan perlakuan, kedua kelompok selanjutnya diuji kembali 

melalui tes yang disebut posttest. Hasil dari posttest inilah yang kemudian 

diukur melalui uji statistic yang disebut uji t atau uji beda, untuk 

menganalisis dan mengambil kesimpulan bagaimana pengaruh penerapan 

model pembelajaran aktif tipe Card Sort dalam mendorong peningkatan 

hasil belajar IPA siswa. Jika hasilnya menunjukkan signifikansi yang 

positif, yang dilihat dari ukuran perubahan rata-rata hasil belajar, dapat 

dikatakan bahwa model pembelajaran ini memberikan pengaruh. Dengan 

demikian, model pembelajaran ini dapat menjadi rekomendasi dalam 

mengajarkan mata pelajaran IPA pada sekolah ini. 

 

2.6. Hipotesis Penelitian 

Berangkat dari kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

a. HO : Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran aktif tipe 

Card Sort terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar 

Negeri Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 

II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

b. H1  : Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran aktif tipe 

Card Sort terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah Kalibeji 

01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 


