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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Ilmu  Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian IPS

IPS merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang

masyarakat dan kehidupannya. Supriatna (2007: 4) mengemukakan

bahwa pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan

perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Sapriya dkk. (2007: 3)

menjelaskan IPS berusaha mengintegrasikan bahan/materi dari cabang-

cabang ilmu dengan menampilkan permasalahan sehari-hari masyarakat

keliling.

Pada hakikatnya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menjadi suatu
mata pelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik untuk
dapat menjawab masalah-masalah mendasar tentang individu,
masyarakat, pranata sosial, problem sosial, perubahan sosial, dan
kehidupan masyarakat berbangsa, dari waktu ke waktu
(Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi).

Pengertian IPS berdasarkan Permendiknas tersebut dapat

diartikan sebagai bidang ilmu yang memusatkan kajiannya pada aktivitas

manusia dan kehidupannya di masyarakat, serta masalah-masalah sosial

yang terjadi di sekitarnya. IPS mengantarkan siswa untuk dapat

mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya.
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Penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa IPS merupakan

bidang ilmu yang mengkaji tentang aktivitas manusia dan

mengintegrasikan materi dari cabang-cabang ilmu dengan menampilkan

masalah sehari-sehari di sekitar masyarakat. IPS dapat mengajarkan

kepada siswa tentang pemecahan masalah sosial di sekelilingnya.

2. Karakteristik IPS

Setiap bidang ilmu memiliki karakteristik tersendiri yang

mencirikan bidang ilmu tersebut. Begitu juga dengan IPS yang memiliki

karakteristik. Somantri dalam Supriatna dkk. (2007: 5) bahwa:

karakteristik IPS disebut sebagai suatu synthetic disciplines
karena pendidikan IPS bukan hanya harus mampu mensintesiskan
konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan
ilmu-ilmu sosial, melainkan juga tujuan pendidikan dan
pembangunan serta masalah-masalah sosial dalam hidup
bermasyarakat pun–yang sering disebut dengan
ipoteksosbudhankam–akan menjadi pertimbangan bahan
pendidikan IPS.

Supriatna dkk. (2007: 6) mengemukakan bahwa karakteristik dari

pendidikan IPS adalah pada upayanya untuk mengembangkan

kompetensi sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik

berarti yang dapat menjaga keharmonisan hubungan di antara masyarakat

sehingga terjalin persatuan dan keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat

dibangun melalui perasaan yang terbentuk dalam diri seseorang yang

menghargai terhadap segala perbedaan, baik pendapat etnik, agama,

kelompok, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu pendidikan IPS
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memiliki tanggung jawab untuk dapat melatih siswa dalam membangun

sikap yang demikian.

3. Tujuan Pembelajaran IPS

Setiap pembelajaran tentu memiliki tujuan, begitupun dengan

pembelajaran IPS. Hakikat IPS menurut pendapat Susanto (2014: 138)

adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan

realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan

memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara

yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.

Chapin dalam Sapriya (2007: 10) mengidentifikasi tujuan

pembelajaran IPS adalah sebagai berikut.

a. Membina pengetahuan siswa tentang pengalaman manusia
dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan
di masa yang akan datang.

b. Menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan (skill)
untuk mencari dan mengolah/memproses informasi.

c. Menolong siswa untuk mengembangkan nilai/sikap (value)
demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil
bagian/berperan serta dalam kehidupan sosial.

Yani (2012: 22) mengemukakan tujuan pembelajaran mata

pelajaran IPS, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai

berikut.

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan lingkungannya.

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa
ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan
dalam kehidupan sosial.

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial
kemanusiaan.
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d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal,
nasional, dan global.

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan

dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan

siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada

bidang ilmu yang berkaitan. Uraian tersebut dapat peneliti simpulkan

bahwa tujuan akhir pembelajaran IPS adalah agar siswa dapat

mengembangkan potensi sosial yang ada dalam dirinya guna

meningkatkan kemampuan bersosialisasi sebagai warga negara di

masyarakat.

B. Belajar

1. Pengertian Belajar

Kegiatan utama di sekolah adalah belajar. Amri (2013: 24)

berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah

laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar menurut Gagne dalam

Komalasari (2010: 2) adalah sebagai suatu proses perubahan tingkah laku

yang meliputi perubahan kecendrungan manusia seperti sikap, minat,

atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan

untuk melakukan berbagai jenis performance (kinerja). Pendapat tersebut

memandang belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang

muncul akibat adanya interaksi.
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Suwarjo (2008: 14) mengemukakan belajar merupakan kegiatan

aktif siswa dalam membangun makna atau membangun pemahaman

sebagai dasar untuk pemenuhan bekal hidup dalam menghadapi tantangan

pada masa yang akan datang. Kemudian Suyono dan Hariyanto (2013: 9)

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses

untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan,

memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Kedua ahli

tersebut berpendapat bahwa belajar merupakan suatu kegiatan atau

aktivitas untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan keterampilan,

memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian yang

selanjutnya digunakan untuk bekal hidup di masa depan.

Beberapa uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar

adalah suatu kegiatan maupun proses perubahan tingkah laku yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan

keterampilan, memperbaiki perilaku sikap dan mengokohkan kepribadian

guna meningkatkan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kinerja

yang akan digunakan untuk masa depan.

2. Aktivitas belajar

Keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh aktivitas yang

dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar

merupakan segala sesuatu yang dilakukan saat proses pembelajaran

berlangsung. Kunandar (2010: 277) mengemukakan bahwa aktivitas

belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian,
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dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan

proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Kegiatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, dan perbuatan dalam proses

pembelajaran diarahkan oleh guru agar siswa melakukan aktivitas sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Hanafiah dan Cucu (2010: 23) mengemukakan bahwa proses

aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta

didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan

perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik

berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendapat

tersebut menggambarkan bahwa proses aktivitas siswa harus melibatkan

jasmani dan rohani dari siswa yang akan mengakibatkan terjadinya

perubahan perilaku yang berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan

psikomotornya.

Pendapat yang dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan

bahwa aktivitas belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan siswa

dalam proses belajar, baik secara fisik maupun mental. Aktivitas belajar

merupakan kegiatan yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan

belajar siswa. Penilaian aktivitas dalam penelitian ini dilaksanakan

dengan melihat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Adapun

indikator yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini adalah (a) siswa

memperhatikan penjelasan guru, (b) siswa bertanya kepada guru, (c)

siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, (d) siswa bekerja sama

dalam kegiatan diskusi kelompok, (e) siswa menyampaikan pendapat
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berdasarkan hasil diskusi kelompoknya, dan (f) siswa menyimpulkan

pembelajaran bersama dengan guru.

3. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam menguasai materi

yang telah diberikan guru setelah aktivitas belajarnya. Seperti yang

dikemukakan oleh Sutikno (2014: 180) hasil belajar adalah kemampuan

yang dimiliki peserta didik setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil

belajar ini dapat dilihat dari penguasaan peserta didik terhadap mata

pelajaran yang telah ditempuhnya.

Bloom dalam Hanafiah dan Cucu (2010: 20) mengemukakan

bahwa perubahan perilaku dalam belajar mencakup seluruh aspek pribadi

peserta didik, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan

Kunandar (2010: 277) mengemukakan hasil belajar adalah hasil yang

diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata

pelajaran yang berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Melalui hasil

belajar dapat diketahui seberapa besar tingkat pencapaian keberhasilan

dari tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Hasil belajar dapat dilihat

dari perubahan perilaku siswa dalam belajar yang berupa data kualitatif

maupun kuantitatif.

Uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan siswa setelah melakukan proses belajar. Dari hasil

belajar dapat diketahui tingkat pencapaian keberhasilan siswa dari tujuan

pembelajaran yang telah dilaksanakan.
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C. Teori-teori Belajar

Teori belajar merupakan suatu konsep belajar yang bersifat teoritis

dan telah teruji kebenarannya. Seperti yang dikemukakan oleh Cahyo (2013:

20) bahwa teori belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan prinsip-

prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui

eksperimen.

Teori belajar yang sering digunakan dalam pendidikan adalah teori

behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Berikut ini adalah penjelasan

dari masing-masing teori tersebut.

1. Teori Belajar Behavioristik

Behavioristik merupakan suatu studi yang mengaji tentang

kelakuan manusia. Teori belajar behavioristik memandang belajar

sebagai perubahan tingkah laku hasil interaksi antara stimulus dan

respon, yaitu proses manusia untuk memberikan respon tertentu

berdasarkan stimulus yang datang dari luar. Salah satu penganut paham

belajar behavioristik, Torndike dalam Cahyo (2013: 27) menyatakan

bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara

peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respon (R) yang

diberikan atas stimulus tersebut.

Hamalik (2011: 39) mengungkapkan bahwa  dalam teori

bahavioristik, belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan

hubungan antara stimulus dan respon. Dengan memberikan stimulus

maka siswa akan merespon. Hubungan antara stimulus dan respon ini

yang akan menimbulkan kebiasaan dalam belajar. Pada dasarnya
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kelakuan anak terdiri dari respon-respon tertentu terhadap stimulus yang

diterimanya.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik

memandang belajar sebagai suatu perubahan perilaku manusia yang

sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Proses pembelajaran akan

berjalan dengan baik jika ada dorongan atau kebutuhan yang jelas dari

pihak guru maupun siswa.

2. Teori Belajar Kognitif

Teori kognitif memandang tingkah laku dan kegiatan setiap orang

dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan pemahaman atas dirinya

sendiri dan lingkungannya. Seperti yang dikemukakan Winataputra

(2008: 3.4) bahwa teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana

seseorang mencapai pemahaman atas dirinya dan lingkungannya lalu

menafsirkan bahwa diri dan lingkungan psikologisnya merupakan faktor-

faktor yang kait-mengait.

Prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif dalam Winataputra

(2008: 3.9) dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Belajar merupakan peristiwa mental yang berhubungan dengan
berpikir, perhatian, persepsi, pemecahan masalah, dan kesadaran.

2. Sehubungan dengan pembelajaran, teori belajar perilaku dan
kognitif pada akhirnya sepakat bahwa guru harus memperhatikan
perilaku siswa yang tampak, seperti penyelesaian tugas rumah,
hasil tes, di samping itu juga harus memperhatikan faktor manusia
dan lingkungan psikologisnya.

3. Ahli kognitif percaya bahwa kemampuan berpikir setiap orang
tidak sama dan tidak tetap dari waktu ke waktu.
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Selama perkembangannya ada empat model teori kognitif yang

berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu (1) model belajar penemuan

(Bruner), (2) model belajar bermakna (Ausubel), (3) model pemrosesan

informasi (Gagne), dan (4) model perkembangan intelektual (Jean Piaget).

3. Teori Belajar Konstruktivistik

Teori belajar konstruktivistik memandang belajar sebagai proses

membangun dan mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan

pengaitan pengetahuan yang dimiliki dengan pengalaman yang didapat

saat belajar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cahyo (2013: 34)

bahwa belajar menurut konstruktivistik adalah suatu proses

mengasimilasi dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari

dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya

dapat dikembangkan.

Hakikat pembelajaran konstruktivistik, sebagaimana

diungkapkan oleh Brooks J.G. & Brooks M.G. dalam Cahyo (2013: 30)

bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu

berubah, dan tidak menentu. Belajar dilihat sebagai penyusunan

pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi

serta interpretasi.

Penjelasan teori-teori di atas, diketahui bahwa pandangan tentang

belajar berubah-ubah dari waktu ke waktu. Teori konstruktivistik berpendapat

bahwa pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja, melainkan harus
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dikontruksikan sendiri oleh siswa tersebut. Peran guru dalam pembelajaran

adalah sebagai fasilitator yang menyediakan stimulus berupa strategi

pembelajaran, bimbingan, dan bantuan saat siswa mengalami kesulitan

belajar, atau menyediakan media dan materi pembelajaran agar siswa tertarik

untuk belajar sehingga pembelajaran menjadi bermakna, hingga pada

akhirnya siswa mampu mengontruksi sendiri pengetahuannya.

Teori yang sesuai dengan pembelajaran menggunakan metode card

sort berdasarkan penjelasan di atas adalah teori kontruktivistik. Teori belajar

kontruktivistik menuntut siswa untuk dapat membangun pengetahuannya

sendiri dan guru sebagai fasilitator. Guru bertugas memberikan pengetahuan

yang dibutuhkan siswa sekaligus membangun pengetahuannya dari proses

pembelajaran yang dilaksanakan.

D. Kinerja Guru

Setiap individu yang diberi tugas dalam bekerja diharapkan memiliki

kinerja yang baik dan memuaskan, serta memberikan kontribusi secara

maksimal untuk mencapai tujuan tertentu. Sulistyorini dalam Saondi (2012:

20) mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau

kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta

kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Begitupun dengan guru yang dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dalam

pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Guru merupakan komponen yang sangat berperan penting dalam

pelaksanaan suatu pembelajaran. Sanjaya dalam Susanto (2014: 32)
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menjelaskan bahwa guru merupakan komponen yang sangat menentukan

dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Guru turut menentukan

keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saondi (2012: 21)

mengemukakan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan

oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan

baik apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pembelajaran yang unggul memerlukan guru yang memiliki kinerja

yang baik dan profesional. Hanafiah dan Cucu (2010: 103) mengungkapkan

bahwa guru yang profesional harus memiliki (1) profesionalitas, yaitu sikap

mental merasa bangga dan komitmen terhadap pekerjaannya; dan (2)

profesionalisme, yaitu sikap mental untuk komitmen terhadap kinerja bermutu

sesuai standar yang diharapkan baik sisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Guru yang profesional memiliki prestasi dan kemampuan yang baik

dalam melaksanakan tugasnya. Prestasi dan kemampuan guru ini disebut

kinerja guru. Hal tersebut didukung oleh pendapat Susanto (2014: 29) bahwa

kinerja guru dapat diartikan sebagai prestasi, hasil atau kemampuan yang

dicapai atau diperlihatkan oleh guru dalam melaksanakan tugas pendidikan

dan pengajaran. Guru sebagai perancang perubahan perilaku siswa dan

sekaligus sebagai model panutan bagi siswanya dituntut memiliki kompetensi

guru yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa kompetensi sebagai agen

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan

anak usia dini meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3)
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kompetensi profesional, dan 4) kompetensi sosial (Permendiknas, 2005: 21).

Keempat kompetensi tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut.

Gambar 1. Kompetensi guru
Sumber: Hanafiah dan Cucu (2010: 103)

Uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kinerja guru merupakan

kemampuan yang dicapai oleh guru dalam pengajaran yang juga sebagai

penentu keberhasilan hasil belajar siswa. Apabila kinerja guru baik, tentunya

besar kemungkinan keberhasilan belajar siswa akan tinggi. Untuk mencapai

Pemahaman
peserta didik,
perancangan,
pelaksanaan, dan
evaluasi
pembelajaran,
serta
pengembangan
peserta didik.

1. aspek potensi peserta didik;
2. teori belajar dan

pembelajaran, strategi,
kompetensi dan isi, serta
merancang pembelajaran;

3. menata latar dan
melaksanakan;

4. asesmen proses dan hasil;
5. pengembangan akademik dan

non-akademik

Pedagogik

Komunikasi dan
bergaul dengan
peserta didik,
kolega, dan
masyarakat.

Menarik, empati, kolaboratif, suka
menolong, menjadi panutan,
komunikatif, dan kooperatif.

Sosial

Menguasai
keilmuan bidang
studi dan langkah
kajian kritis
pendalaman isi
bidang studi.

1. paham materi, struktur,
konsep, metode keilmuan,
yang menaungi, menerapkan
dalam kehidupan sehari-hari;

2. metode pengembangan ilmu,
telaah kritis, kreatif, dan
inovatif terhadap bidang studi.

Profesional

Mantap dan stabil,
dewasa, arief,
berwibawa, dan
akhlak mulia.

1. norma hukum dan sosial, rasa
bangga, konsisten dengan
norma;

2. mandiri dan etos kerja;
3. berpengaruh positif dan

disegani;
4. norma religius dan diteladani;
5. jujur.

Kepribadian
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kinerja guru yang baik guru harus memiliki empat kompetensi guru, yaitu

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

E. Metode Pembelajaran

1. Pengertian Metode Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan cara yang

tepat dan dapat menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Cara yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran disebut dengan

metode pembelajaran. Menurut Sutikno (2014: 33-34), metode secara

harfiah berarti “cara”. Dalam pemakaian umum, metode diartikan

sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan

tertentu. Kata “pembelajaran” berarti segala upaya yang dilakukan oleh

pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Metode pembelajaran

berarti cara yang digunakan pendidik agar terjadi proses belajar untuk

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Cara tersebut termasuk dari

perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian yang akan dilaksanakan.

Suyono dan Hariyanto (2013: 19) bahwa metode pembelajaran

adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah

kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan

dilaksanakan. Lebih lanjut, Sutikno (2014: 34) mengungkapkan bahwa

metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik

dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan.
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Penjelasan dari uraian di atas bahwa metode pembelajaran adalah

seluruh perencanaan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sampai

dengan pemilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan dalam upaya

mencapai suatu tujuan pembelajaran.

2. Macam-macam Metode Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran tentu akan lebih baik jika

menggunakan metode yang bervariasi. Menurut Hosnan (2014: 220) di

dalam pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif terdapat beberapa

metode yang dapat diterapkan, yaitu sebagai berikut.

a. Everyone is a teacher here (setiap peserta didik adalah guru).
b. Active debate (debat aktif) di antara siswa.
c. Index card match (mencari pasangan kartu tanya jawab).
d. Jigsaw learning (belajar melalui tukar delegasi antar

kelompok).
e. Role play (bermain peran) di bawah bimbingan guru.
f. Writing in the here and now (menulis pengalaman secara

langsung).
g. Reading aloud (strategi membaca dengan keras).
h. The power of two or four (menggabungkan dua atau empat

kekuatan).
i. Information search (mencari informasi).
j. Point-counterpoint (beradu pandangan sesuai perspektif).
k. Reading guide (membaca terbimbing).
l. Debat berantai.
m. Listening team (tim pendengar).
n. Team quiz (pertanyaan kelompok).
o. Small group discussion (diskusi kelompok kecil).
p. Card sort (menyortir kartu).
q. Gallery walk (pameran berjalan).

Terdapat berbagai macam metode pembelajaran yang dapat

diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Masing-masing

metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran,
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pelaksanaannya disesuaikan dengan materi maupun keadaan dalam kelas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode card sort,

yang dinilai tepat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa

sesuai dengan masalah yang telah dijabarkan.

F. Metode Card Sort

1. Pengertian Metode Card Sort

Pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses

pembelajaran akan memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Salah satu metode yang dinilai dapat mengaktifkan siswa dalam

pembelajaran dan akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode

card sort. Silberman (2006: 169) mengemukakan metode card sort

merupakan aktivitas yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep,

karakteristik klasifikasi, fakta tentang benda, atau menilai informasi.

Gerak fisiknya yang ada di dalamnya dapat membantu menggairahkan

siswa yang merasa penat. Hosnan (2014: 222) menyatakan bahwa

metode card sort merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan

untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu

objek, atau mengulangi informasi.

Zaini (2008: 50) mengungkapkan bahwa card sort merupakan
kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan
konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang obyek atau me-
review informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam metode ini
dapat membantu menyegarkan suasana kelas yang jenuh.

Penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa metode card

sort merupakan metode yang digunakan untuk mengajarkan konsep,
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klasifikasi, fakta, tentang obyek atau mengingatkan kembali informasi

yang sudah didapat. Metode ini dinilai cocok untuk dilaksanakan dalam

pembelajaran IPS, karena cakupan materi dalam IPS berupa konsep dan

fakta.

2. Langkah-langkah Pembelajaran Metode Card Sort

Pembelajaran akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila

metode yang digunakan dilaksanakan dengan langkah-langkah yang

tepat.  Hosnan (2014: 222) mengemukakan langkah-langkah

pembelajaran metode card sort adalah sebagai berikut.

a. Masing-masing siswa diberikan kartu indeks yang berisi materi
pelajaran. Kartu indeks dibuat berpasangan berdasarkan
definisi, katagori/kelompok, misalnya kartu yang berisi aliran
empiris dengan kartu pendidikan ditentukan oleh lingkungan
dan lain-lain. Semakin banyak siswa, semakin banyak pula
pasangan kartunya.

b. Guru menunjuk salah satu siswa yang memegang kartu, siswa
yang lain berpasangan dengan siswa tersebut bila merasa kartu
yang dipegangnya memiliki kesamaan definisi atau kategori.

c. Agar situasi agak seru, dapat diberikan hukuman bagi siswa
yang melakukan kesalahan. Jenis hukuman dibuat atas
kesepakatan bersama.

d. Guru dapat membuat catatan penting di papan tulis pada saat
prosesi terjadi.

Sedangkan langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode

card sort dalam Sandra (2012: 22-23) adalah sebagai berikut.

a. Guru menyiapkan kartu kata berisi tentang materi pokok sesuai
SK atau KD mapel (Catatan: perkirakan jumlah kartu kata
sama dengan jumlah murid di kelas, isi kartu kata terdiri dari
kartu induk atau topik utama dan kartu rincian).

b. Seluruh kartu diacak agar campur.
c. Bagikan kartu kepada siswa dan pastikan masing-masing

memperoleh satu kartu (boleh dua kartu).
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d. Perintahkan setiap siswa bergerak mencari kartu induknya
dengan mencocokkan kepada kawan sekelasnya.

e. Kartu induk di pegang siswa yang di tunjuk guru untuk
menjadi tutor sebaya.

f. Setelah kartu induk beserta seluruh kartu rinciannya ketemu,
perintahkan masing-masing membentuk kelompok dan
menempelkan hasilnya di papan secara urut.

g. Lakukan koreksi bersama setelah semua kelompok
menempelkan hasilnya.

h. Mintalah salah satu penanggungjawab kelompok untuk
menjelaskan hasil sortir kartunya, kemudian mintalah
komentar dari kelompok lainnya.

i. Berikan apresiasi setiap hasil kerja siswa
j. Lakukan klarifikasi, penyimpulan dan tindak lanjut.

Kedua langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode card

sort di atas dapat diketahui langkah-langkah yang lebih rinci adalah

langkah-langkah yang dijabarkan oleh Sandra. Langkah-langkah

pembelajaran menggunakan metode card sort menurut Sandra yang

dinilai lebih rinci diharapkan guru lebih mudah dalam menerapkannya.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan langkah-langkah

pembelajaran metode card sort yang dijabarkan oleh Sandra.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Card Sort

Setiap metode yang digunakan dalam pembelajaran memiliki

kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan metode card sort. Namun

dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan metode tersebut

hendaknya guru dapat mengoptimalkan kelebihan dan meminimalisir

kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan metode card sort dalam

Sandra (2012: 23) adalah sebagai berikut.
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a. Kelebihan Metode Card Sort
1) Siswa lebih mudah menguasai materi pelajaran.
2) Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.
3) Siswa memiliki keterampilan memecahkan masalah yang terkait

dengan materi pokok.
4) Siswa lebih aktif mengikuti proses pembelajaran.
5) Siswa bisa mandiri, berlatih tanggung jawab atas kartu yang dipegang.
6) Menumbuhkan sikap kerja sama antar siswa.

b. Kekurangan Metode Card Sort
1) Dibutuhkan keterampilan guru dalam menerapkan card sort.
2) Siswa harus paham terhadap materi yang diajarkan untuk

menjodohkan kartu yang sesuai dengan harapan.
3) Guru harus memperhatikan setiap aktivitas siswa.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa

kelebihan dan kekurangan metode card sort. Kelebihannya dapat

digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran dan kekurangan tentunya

akan diminimalkan agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat

tercapai.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk membantu peneliti memusatkan

hubungan antar variabel yang telah dipilih dalam penelitiannya. Kerangka

pikir dari penelitian ini berupa input (kondisi awal), tindakan, dan output

(kondisi akhir). Kondisi awal berupa hasil observasi yang menjadi sebab

dilakukannya penelitian ini adalah terdapat masalah saat pembelajaran

berlangsung, yakni (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, (5) guru belum

maksimal menggunakan metode card sort dalam pembelajaran, (6) proses
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pembelajaran masih didominasi oleh guru, sehingga siswa menjadi pasif, (7)

rendahnya aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran kelas IV A

SD Negeri Gunung Pasir Jaya, dan (8) rendahnya hasil belajar siswa kelas IV

A SD Negeri Gunung Pasir Jaya.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan perbaikan dengan

menerapkan metode card sort sebagai langkah tindakan. Metode card sort

merupakan pembelajaran dengan kegiatan menyortir kartu konsep dan

informasi agar menjadi suatu informasi yang tepat. Metode ini menuntut

siswa untuk aktif selama kegiatan pembelajaran. Sehingga diharapkan pada

kondisi akhir penelitian ini, aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat.

Secara sederhana kerangka pikir dalam penelitian tindakan kelas ini adalah

sebagai berikut.

Gambar 2. Kerangka pikir penelitian

H. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas ini adalah

sebagai berikut.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2013) bahwa dengan

menggunakan metode card sort pada pembelajaran IPS dapat

Kondisi awal Tindakan Kondisi akhir

Aktivitas dan
hasil belajar
siswa rendah.

Guru
menerapkan
metode card
sort.

Aktivitas dan
hasil belajar siswa
meningkat
memenuhi
indikator
keberhasilan.
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meningkatkan aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa kelas V di MI

Muhammadiyah Tejobang Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun

Pelajaran 2012/2013.

2. Hasil penelitian Purna Sandra (2012) bahwa penerapan metode card sort

dalam pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan materi Tajwid pada

siswa kelas IV SD Negeri 02 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.

Kedua penelitian di atas cukup relevan karena kedua penelitian

mengungkapkan keefektifan penerapan metode card sort dalam

pembelajaran, yang dapat dijadikan dasar melakukan penelitian mengenai

metode card sort lebih lanjut.

I. Hipotesis Tindakan

Hipotesis penelitian tindakan kelas yang dapat dirumuskan berdasarkan

uraian di atas, yaitu apabila menerapkan metode card sort pada pembelajaran

IPS di kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya, maka aktivitas dan hasil

belajar siswa akan meningkat.


