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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap manusia, dari

lahir sampai manusia kembali pada penciptanya. Pendidikan termasuk hal

penting yang harus ditingkatkan untuk turut menentukan keberhasilan suatu

bangsa. Pendidikan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, sehat,

berilmu, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung

jawab.

Pendidikan dilaksanakan dalam rangka membantu siswa

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi kemanusiannya melalui

suasana dan proses pembelajaran. Siswa sebagai makhluk sosial tentu memiliki

kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yang baik dapat membuat

siswa bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat, kemudian menjadi

seseorang yang dapat membangun bangsa dan negaranya. Kemampuan

bereksistensi dalam bermasyarakat perlu dibina melalui pendidikan.

Tirtarahardja dan La Sulo (2005: 6) mengemukakan bahwa peserta didik diajar

agar belajar dari pengalamannya, belajar mengantisipasi sesuatu keadaan dan

peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dan sesuatu, serta

mengembangkan daya imajinasi kreatif sejak dari masih kanak-kanak.
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Pendapat tersebut menggambarkan kemampuan bereksistensi siswa dapat

dibina melalui pendidikan, yaitu belajar dari pengalaman, melihat peristiwa

dan peluang di masa depan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 37 Ayat 1f berbunyi bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah

wajib memuat mata pelajaran IPS (Depdiknas, 2003: 16). Lebih lanjut,

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menjelaskan bahwa

melalui mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis (Depdiknas, 2006: 175).

Undang-undang dan Permendiknas di atas menjelaskan bahwa

IPS sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan bereksistensi

seseorang. IPS dirancang untuk meningkatkan kemampuan eksistensi peserta

didik sebagai makhluk sosial agar menjadi bagian masyarakat yang memiliki

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan menganalisis keadaan yang

terjadi di lingkungan sosialnya dalam mengahadapi kehidupan masyarakat

yang dinamis. Belajar IPS dapat membentuk sikap, kepribadian yang baik

serta kemampuan menyesuaikan diri seseorang dengan lingkungan sosialnya.

Yani (2012: 22), pencapaian tujuan pembelajaran IPS sebagaimana

tertera dalam dokumen Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar perlu

diciptakan suatu kondisi atau lingkungan yang sekolah kondusif. Untuk

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif perlu adanya peran dari guru,

siswa, sekolah, orang tua, maupun lingkungan belajar siswa.
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Menindaklanjuti uraian di atas, pada tanggal 3–4 Desember 2014

peneliti melakukan survei di SD Negeri Gunung Pasir Jaya. Hasil wawancara

dengan guru tentang hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Gunung Pasir

Jaya diperoleh data bahwa mata pelajaran terendah adalah IPS. Kelas IV di

SD Negeri Gunung Pasir Jaya terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas IV A, IV B, dan

IV C. Data awal hasil belajar IPS kelas IV adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data nilai hasil belajar IPS mid semester ganjil
kelas IV SD Negeri Gunung Pasir Jaya TP. 2014/2015

No Nilai Kategori
IV A IV B IV C

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase
1 < 66 Belum tuntas 14 51,85% 12 44,44% 12 46,15%
2 ≥ 66 Tuntas 13 48,15% 15 55,56% 14 53,85%

Jumlah 27 100% 27 100% 26 100%
Sumber: Dokumentasi SD Negeri Gunung Pasir Jaya (2014)

Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa kelas IV yang memiliki hasil

belajar paling rendah pada mid semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015

adalah kelas IV A. Jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) 13 orang atau 48,15% dari 27 siswa dengan KKM yang ditetapkan

adalah 66, hal tersebut belum sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Peneliti kemudian melakukan observasi di kelas IV A, dan

memperoleh keterangan bahwa aktivitas belajar siswa masih tergolong pasif

atau rendah. Rendahnya aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari kurangnya

perhatian siswa terhadap penjelasan guru, siswa kurang aktif menjawab

pertanyaan guru, dan siswa masih terlihat pasif saat diminta mengungkapkan

pendapat. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas IV A SD

Negeri Gunung Pasir Jaya disebabkan oleh beberapa hal. Hal tersebut di
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antaranya adalah guru masih kesulitan dalam menggunakan metode yang

sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga kurang siswa antusias dan guru

masih mendominasi kegiatan pembelajaran, sehingga siswa cenderung pasif.

Menindaklanjuti data di atas, dibutuhkan metode yang dapat

membuat siswa lebih aktif dalam belajar dan mudah dilaksanakan guru untuk

mengajarkan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran IPS. Salah satu

metode yang dinilai tepat mengatasi masalah di atas adalah metode card sort.

Metode card sort dapat membuat anak aktif dalam pembelajaran.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zaini (2008: 50) bahwa metode card

sort merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan

konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang obyek atau me-review

informasi.

Syaharuddin dalam Zaif (2012: 1) menjelaskan bahwa metode card

sort dengan menggunakan media kartu dalam praktik pembelajaran akan

membantu siswa dalam memahami pelajaran dan menumbuhkan motivasi

mereka dalam pembelajaran, sebab dalam penerapan metode card sort guru

hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswanya dalam

pembelajaran, sementara siswa belajar secara aktif dengan fasilitas dan

arahan dari guru. Metode card sort dinilai tepat untuk dilaksanakan pada

pembelajaran IPS karena materi IPS berisi tentang konsep dan fakta. Melalui

pembelajaran yang menggunakan metode card sort diharapkan siswa dapat

aktif dalam pembelajaran dan lebih mudah memahami materi yang diberikan

sehingga hasil belajar siswa akan meningkat.
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Metode card sort pernah diterapkan oleh guru kelas IV A SD Negeri

Gunung Pasir Jaya, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Masalah

yang muncul adalah karena guru belum memahami secara jelas langkah-

langkah pembelajaran dengan metode card sort yang harus dilaksanakan.

Dampaknya adalah aktivitas siswa masih pasif dalam pembelajaran dan

tujuan pembelajaran belum tercapai, sehingga hasil belajar siswa masih

rendah.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan perbaikan proses pembelajaran

melalui penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan aktivitas dan hasil

belajar siswa kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya melalui penggunaan

metode card sort.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah

sebagai berikut.

1. Siswa kurang antusias memperhatikan penjelasan guru.

2. Siswa kurang aktif menjawab pertanyaan guru.

3. Siswa masih terlihat pasif saat diminta mengungkapkan pendapat.

4. Guru belum memahami secara jelas langkah-langkah metode card sort

yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran.

5. Guru belum maksimal menggunakan metode card sort dalam

pembelajaran.

6. Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru, sehingga siswa menjadi

pasif.
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7. Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran kelas IV

A SD Negeri Gunung Pasir Jaya.

8. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya,

yaitu jumlah siswa yang mencapai KKM hanya 13 orang atau 48,15% dari

27 orang siswa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan metode card sort untuk meningkatkan aktivitas

belajar IPS pada siswa kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya?

2. Bagaimanakah penerapan metode card sort untuk meningkatkan hasil

belajar IPS pada siswa kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dengan

metode card sort pada mata pelajaran IPS di kelas IV A SD Negeri

Gunung Pasir Jaya.

2. Menganalisis dan mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan

metode card sort pada mata pelajaran IPS kelas IV A SD Negeri Gunung

Pasir Jaya.
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E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi:

1. Siswa

Melalui penerapan metode card sort siswa dapat meningkatkan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV A SD Negeri Gunung

Pasir Jaya.

2. Guru

Guru dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi,

menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan metode card

sort dengan tepat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada

mata pelajarn IPS siswa kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya.

3. Sekolah

Memberikan sumbangan yang berguna dalam rangka

meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan metode card sort

pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya.

4. Peneliti

Penelitian ini dapat memotivasi peneliti dalam meningkatkan

pengetahuan dan penguasaan dalam menggunakan metode pembelajaran,

sehingga diharapkan dapat tercipta guru yang profesional.

5. Keilmuan Ke-PGSD-an

Penelitian ini dapat dijadikan referensi metode pembelajaran yang

bisa diterapkan dalam kelas sehingga meningkatkan kualitas pendidikan

khususnya di bidang ke-SD-an.


