
 

 

 
 
 

 

 

 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 
A.  Konsep belajar dan Pembelajaran 

 
Menurut Arthur (dalam Herpratiwi, 2009: 45) belajar terjadi bila mempunyai arti 

bagi individu. Menurut Gagne (dalam Dimyat, 1999: 10) belajar merupakan 

kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang 

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas 

tersebut adalah dari stimulus yang berasal dari lingkungan dan proses 

kognitivisme yang dilakukan oleh pebelajar. 

 
Teori Gestalt (dalam Daryanto, 2010: 8), membagi prinsip-prinsip belajar sebagai 
berikut: 

1. Belajar berdasarkan keseluruhan 
2. Belajar adalah suatu proses perkembangan 
3. Siswa sebagai organism keseluruhan 
4. Terjadi transfer 
5. Belajar adalah reorganisasi pengalaman 
6. Belajar harus dengan insinght 
7. Belajar lebih berhasil bila sesuai dengan minat siswa 
8. Belajar berlangsung terus-menerus 

 

Dari pendapat teori Gestalt dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

pemindahan pengetahuan dan pengalaman dalam rangka mengembangkan potensi 

yang dimiliki siswa sesuai dengan masa perkembangannya dan dilakukan secara 

terus-menerus.  

 
Menurut Uzer  (1998: 12) pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 
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yang lebih baik. Dalam pembelajaran tersebut banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari diri individu, maupun 

faktor eksternal yang datang dari lingkungan individu tersebut. 

 
Arikunto (2007: 295) menggambarkan faktor–faktor yang memengaruhi proses 

transformasi sebagai berikut: 

 

 

 

   

 

Gambar 2.1  Proses transformasi Pembelajaran  

 
Gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar merupakan 

hasil dari berbagai faktor yang memengaruhinya, dan faktor–faktor tersebut 

merupakan komponen sistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu 

sama lain.  

 
Dari pendapat di atas jelas terdapat perbedaan pengertian antara belajar dengan 

pembelajaran, belajar lebih di titikberatkan pada proses yang dilakukan oleh 

seseorang untuk dapat mempunyai kompetensi tertentu yang dilakukan secara 

sepihak. Sedangkan pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan melalui 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau lingkungannya, untuk 

mengembangkan kemampuan  berpikir peserta didik dan meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru. 

Input  Output 
 

Proses Transformasi 

Lingkungan non manusia Lingkungan  manusia 
 

Media Metode  Guru/Guru Materi  
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Disimpulkan bahwa belajar adalah proses untuk memperoleh perubahan 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan di dalam proses belajar terdapat 

interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa, siswa dan lingkungan, baik 

lingkungan manusia maupun non manusia. Hasil yang dicapai melalui proses 

belajar dipengaruhi berbagai faktor diantaranya faktor dari siswa itu sendiri baik 

dari dalam maupun dari luar diri siswa, dari guru, kurikulum/materi, metode dan 

media, semua komponen ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.   

 
B. Teori Belajar dan Pembelajaran 

 
Teori belajar yang dijadikan sandaran dalam menyusun penelitian ini adalah:  
  
1. Teori behaviorisme  

Teoti behaviorisme merupakan teori yang menerapkan prinsip penguatan 

stimulus respon. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan 

stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Menurut Skinner 

unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan (reinforcement), maksudnya 

pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus respon akan semakin kuat jika 

diberi penguatan (Herpratiwi, 2009: 10). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik adalah:  
1. Mementingkan bagian-bagian. 
2. Mementingkan peranan reaksi. 
3. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur  
     stimulus respon. 
4. Mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. 
5. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan  
     pengulangan. 
6. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya prilaku yang diinginkan. 
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2. Teori Belajar Kognitivisme  

 
Teori Belajar Kognitivisme menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 
persepsi dan pemahaman, perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan 
tingkah laku yang diamati. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap orang 
telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengetahuan 
dan pengalaman ini tertata dalam bentuk kognitif. Teori ini mengungkapkan 
bahwa proses belajar akan lebih baik bila materi pelajaran yang baru dapat 
beradaptasi secara tepat dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa 
(Herpratiwi, 2009: 20). 

 
 
     Implikasi teori kognitivisme terhadap proses belajar (Herpratiwi, 2009: 20) 

adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa 

menjadi pembelajar yang sukses, maka guru yang menganut paham 

kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan dimana faktor motivasi, 

kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering 

ditekankan. 

 
3. Teori belajar humanisme  

Teori belajar humanisme berfokus pada sikap dari kondisi manusia yang 

mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk 

menentukan nasib sendiri, kebebasan dan bertanggung jawab, kecemasan 

sebagai suatu unsur dasar pencarian (Herpratiwi, 2009: 38). 

 
     Pembelajaran dengan teori ini sangat cocok diterapkan untuk materi-materi 

pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan 

sikap dan analisis terhadap fenomena sosial (2009: 56). 

 
Aplikasi ketiga teori belajar di atas pada penelitian ini adalah guru memberikan 

stimulus berupa kartu-kartu yang akan direspon siswa dengan 
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menyusun/mengelompokkannya. Dalam mengelompokkan kartu siswa akan 

terbantu dengan pengetahuan yang telah dimilikinya.  

 
C. Karakteristik Pembelajaran IPA 

 
Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen PMPTK (dalam Kompetensi Supervisi 
Akademik, 2008: 21) menerangkan: 
IPA adalah studi mengenai alam sekitar, dalam hal ini berkaitan dengan 
cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 
prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Cain & Evans 
(1990) menyatakan bahwa IPA mengandung empat hal yaitu: konten atau produk, 
proses atau metode, sikap, dan teknologi.  
 
IPA sebagai konten dan produk mengandung arti bahwa di dalam IPA terdapat 
fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah diterima 
kebenarannya. IPA sebagai proses atau metode berarti bahwa IPA merupakan 
suatu proses atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. IPA sebagai sikap 
berarti bahwa IPA dapat berkembang karena adanya sikap tekun, teliti, terbuka, 
dan jujur. IPA sebagai teknologi mengandung pengertian bahwa IPA terkait 
dengan peningkatan kualitas kehidupan. Jika IPA mengandung keempat hal 
tersebut, maka dalam pendidikan IPA di sekolah seyogyanya siswa dapat 
mengalami keempat hal tersebut, sehingga pemahaman siswa terhadap IPA 
menjadi utuh dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hidupnya.  
 
Fungsi Mata Pelajaran IPA dalam Depdiknas (2004) adalah:  
a) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 
b) Mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. 
c) Mempersiapkan siswa menjadi warganegara yang melek IPA dan teknologi. 
d) Menguasai konsep IPA untuk bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
 
Tujuan pembelajaran IPA adalah sebagai berikut: 
a) Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 
b) Memberikan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, prinsip dan 

konsep IPA, serta keterkaitannya dengan lingkungan, teknologi, dan 
masyarakat. 

c) Memberikan pengalaman kepada siswa dalam merencanakan dan melakukan 
kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah. 

d) Meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta 
sumber daya alam. 

e) Memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang selanjutnya, (Dirjen PMPTK, 2008: 22). 
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Lebih jauh diungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran 
IPA berorientasi pada siswa. Peran guru bergeser dari menentukan “apa yang akan 
dipelajari” ke “bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar 
siswa”. Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan untuk 
mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif dengan teman, lingkungan, dan 
nara sumber lain.  
 
Dirjen PMPTK (2008: 23) menjelaskan ada enam pertimbangan yang perlu 
diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran IPA, yaitu: 
a) Empat pilar pendidikan (belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, 

belajar untuk hidup dalam kebersamaan, dan belajar untuk menjadi dirinya 
sendiri). 

b)   Inkuiri IPA. 
c)   Konstruktivisme. 
d)   Sains (IPA), lingkungan, teknologi, dan masyarakat (Salingtemas). 
e)   Penyelesaian Masalah. 
f)   Pembelajaran IPA yang bermuatan nilai. 
 
Guru IPA seharusnya terbiasa memberikan peluang seluas-luasnya agar siswa 
dapat belajar lebih bermakna dengan memberi respon yang mengaktifkan semua 
siswa secara positif dan edukatif. Seiring dengan pendekatan yang seharusnya 
dilakukan, maka penilaian tentang kemajuan belajar siswa seharusnya dilakukan 
selama proses pembelajaran. Penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir periode 
tetapi dilakukan secara terintegrasi (tidak terpisahkan) dari kegiatan pembelajaran 
dalam arti kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan hanya hasil (produk). 
Penilaian IPA didasarkan pada penilaian otentik yang dapat dilakukan dengan 
berbagai cara seperti: tes perbuatan, tes tertulis, pengamatan, kuesioner, skala 
sikap, portofolio, hasil proyek. Dengan demikian, lingkup penilaian IPA dapat 
dilakukan baik pada hasil belajar (akhir kegiatan) maupun pada proses perolehan 
hasil belajar (selama kegiatan belajar) (Dirjen PMPTK, 2008: 23).  
 

Uraian di atas menjelaskan bahwa kajian mata pelajaran IPA adalah tentang alam 

sekitar yang berupa fakta-fakta, prinsip-prinsip, konsep-konsep dan hukum-

hukum yang sudah diterima kebenarannya, sebagai guru dalam membelajarkan 

IPA agar fakta-fakta, prinsip-prinsip, konsep-konsep dan hukum-hukum dapat 

dipahami siswa, diyakini kebenarannya dan dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari, maka siswa perlu diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam 

menggali pengetahuan dan melakukan pembuktian-pembuktian guru lebih 

berperan sebagai fasilitator. 
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D. Aktivitas Belajar 

 
Belajar adalah berbuat, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting  di dalam interaksi belajar 

mengajar. Menurut Sardiman, (2009: 100) aktivitas belajar itu adalah aktivitas 

yang bersifat fisik maupun mental. Peaget (Sardiman, 2009: 100) menerangkan 

bahwa seseorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat, tanpa perbuatan berarti 

anak itu tidak berpikir. 

 
Menurut pandangan ilmu jiwa modern (Sardiman, 2009: 99), menerjemahkan jiwa 

manusia sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki potensi dan energi sendiri, oleh 

karena itu secara alami anak didik juga bisa menjadi aktif, karena adanya motivasi 

dan didorong oleh bermacam-macam kebutuhan. Anak didik dipandang sebagai 

organisme yang mempunyai potensi untuk berkembang. Oleh sebab itu tugas 

pendidik adalah membimbing dan menyediakan kondisi agar anak didik dapat 

mengembangkan bakat dan potensinya. Dalam hal ini anaklah yang beraktivitas, 

berbuat dan harus aktif sendiri. Aktivitas belajar yang dimaksud adalah aktivitas 

fisik maupun mental. 

 
Guru mempunyai peran yang sangat penting yaitu bagaimana menciptakan 

kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar. Untuk dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik diperlukan proses 

dan motivasi belajar yang baik, memberikan motivasi kepada siswa berarti 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu. 
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Dalam penelitian ini aktivitas yang dilakukan guru melalui penerapan strategi card 

sorting, dan aktivitas siswa yang akan diamati adalah aktivitas siswa pada saat 

mendengarkan penjelasan guru, aktivitas membaca kartu yang dibagikan dan 

perintah yang ada di papan tulis, aktivitas menuliskan hasil kerja/kesimpulan ke 

dalam buku catatan, aktivitas lisan (bertanya dan menjawab) serta aktivitas gerak 

(menempelkan kartu). 

 
E. Prestasi Belajar 

Menurut Nasution (Sujana, 2006:17) prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan yang 

dicapai seseorang dalam berpikir, merasa dan berbuat”. Prestasi belajar siswa 

dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. Proses 

belajar dan penilaian prestasi belajar memiliki keterkaitan yang sangat erat, baik 

tidaknya proses belajar mengajar dapat dilihat dari prestasi belajar yang diperoleh. 

Sebaliknya tinggi rendahnya prestasi belajar merupakan cerminan dari kualitas 

belajar dan usaha pembelajaran yang dilakukan. 

 
Menurut Pramono Ahmadi (Syarifudin, 2010: 22), prestasi belajar adalah tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

pelajaran.  

Slameto (Syarifudin, 2010: 23), menyimpulkan hasil belajar sebagai berikut: hasil 
belajar merupakan perubahan tingkah laku individu yang mempunyai cita-cita: a) 
perubahan dalam belajar terjadi secara sadar, b) perubahan dalam belajar 
mempunyai tujuan, c) perubahan belajar secara positif, d) perubahan dalam 
belajar bersifat kontinu,  e) perubahan dalam belajar bersifat permanen. 
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Winkel (1996: 162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan 

belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. 

 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

perubahan tingkah laku baik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

merupakan hasil dari aktivitas belajar yang ditetapkan dalam bentuk angka dan 

nilai yang diperoleh secara sadar, bertujuan. Perubahan yang positif, secara terus 

menerus dan bersifat permanen/menetap.  

 
Benyamin Bloom (Syafrudin, 2010: 34) membagi tujuan belajar menjadi tiga 
yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik.  

1. Type hasil belajar kognitif meliputi: 
a. Hasil belajar pengetahuan akan terlihat dari kemampuan: (mengetahui 

tentang hal-hal khusus, peristilahan, fakta-fakta khusus, prinsip-
prinsip, kaidah-kaidah) 

b. Hasil belajar pemahaman akan terlihat dari kemampuan: (mampu 
menerjemahkan, menafsirkan, menentukan, memperkirakan, 
mengartikan). 

c. Hasil belajar penerapan akan terlihat dari kemampuan: (mampu 
memecahkan masalah, membuat bagan/grafik, menggunakan istilah 
atau konsep-konsep) 

d. Hasil belajar analisis akan nampak pada siswa dalam bentuk 
kemampuan: (mampu mengenali kesalahan, membedakan, 
menganalisis unsur-unsur, hubungan-hubungan dan prinsip-prinsip 
organisasi) 

e. Hasil belajar sintesis akan terlihat pada diri siswa berupa kemampuan: 
(mampu menghasilkan, menyusun kembali, merumuskan) 

f. Hasil belajar evaluasi dapat dilihat pada diri siswa sejumlah 
kemampuan: (mampu menilai berdasarkan norma tertentu, 
mempertimbangkan, memilih alternatif) 
 

2. Type hasil belajar afektif meliputi: 
a. Hasil belajar penerimaan akan terlihat dari sikap dan prilaku: 

(mmampu menunjukkan, mengakui, mendengarkan dengan sungguh-
sungguh) 

b. Hasil belajar dalam bentuk partisipasi akan terlihat dalam sikap dan 
prilaku: (mematuhi, ikut serta aktif) 
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c. Hasil belajar penilaian/sikap akan terlihat dari sikap: (mampu 
menerima sesuatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai, bersikap 
positif/negatif, mengakui) 

d. Hasil belajar mengorganisasikan akan terlihat dalam bentuk: (mampu 
membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung 
jawab, menyatukan nilai) 

e. Hasil belajar membentuk pola hidup akan terlihat dalam bentuk sikap 
dan prilaku: (mampu menunjukkan, mempertimbangkan, melibatkan 
diri) 
 

3. Type hasil belajar psikomotorik meliputi:  
a. Hasil belajar persepsi akan terlihat dalam perbuatan: (mampu 

menafsirkan rangsangan, peka terhadap rangsangan, 
mendeskriminasikan) 

b. Hasil belajar kesiapan akan terlihat dalam perbuatan: (mampu 
berkonsentrasi, menyiapkan diri (fisik dan mental)) 

c. Hasil belajar gerakan terbimbing akan terlihat dalam perbuatan: 
(mampu meniru contoh. 

d. Hasil belajar gerakan terbiasa akan terlihat dalam perbuatan: 
(mampu berketerampilan, berpegang pada pola) 

e. Hasil belajar gerakan kompleks akan terlihat dalam perbuatan: 
(berketerampilan secara lancar, lues, supel, gesit dan lincah) 

f. Hasil belajar penyesuaian pola gerakan akan terlihat dalam 
perbuatan: (mampu menyesuaikan diri, bervariasi) 

g. Hasil belajar kreativitas akan terlihat dar:i aktivitas-aktivitas: 
(mampu menciptakan yang baru, berinisiatif) 
 

Prestasi atau hasil belajar yang dicapai siswa merupakan hasil dari proses 

pembelajaran, prestasi dan proses pembelajaran saling berkaitan satu sama lain, 

diasumsikan bila proses pembelajarannya baik maka prestasi belajarnya akan 

tinggi, bila prestasi rendah menunjukkan proses pembelajarannya kurang baik. 

Prestasi atau hasil belajar ditunjukkan dari perubahan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. 

  
F.  Strategi Card Sort. 

 
Hisam (2002: 50) berpendapat bahwa strategi card sort merupakan kegiatan 

kolaboratif yang biasa digunakan untuk membelajarkan konsep, karakteristik 

klasifikasi, fakta tentang obyek atau mereviu informasi. Gerakan fisik yang 



     
 

 

  
 
                                                                                                                            17 
 
dominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamisir kelas yang jenuh atau 

bosan.  

 
Sanjaya (2007: 133), menjelaskan bahwa pada standar proses pendidikan 

pembelajaran didesain untuk membelajarkan peserta didik. Artinya, sistem 

pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Dengan kata 

lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi pada aktivitas peserta didik. 

 
Dari beberapa pernyataan di atas yang dimaksud strategi pembelajaran aktif 

adalah rencana kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam setiap 

tahap kegiatan sehingga terjadi interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, 

antara peserta didik dengan  guru, antara peserta didik dangan sumber belajar, dan 

untuk merealisasikan strategi/rencana kegiatan pembelajaran digunakan satu atau 

lebih strategi pembelajaran. Pembelajaran aktif (interaksi aktif) sangat 

dipengaruhi oleh peranan guru sebagai fasilitator, guru harus mampu menciptakan 

inovasi pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang interaktif, menantang 

dan menyenangkan karena dengan suasana kelas yang menyenangkan akan 

memicu  kreatifitas peserta didik dan akan bermuara pada  tercapai pembelajaran 

yang efektif.   

 
Langkah-langkah strategi card sort 

1. Guru mempersiapkan potongan kartu yang berisi informasi yang harus 

dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar. 

2. Setiap siswa dibagi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh 

yang tercakup dalam satu atau lebih kategori. 
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3. Meminta siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori yang sama atau kategori utama telah di 

tempelkan di papan tulis dan siswa diminta menempelkan kartunya sesuai 

dengan kategori. 

4. Siswa dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori 

masing-masing di depan kelas atau perwakilan dari masing-masing 

kategori membacakan kartu yang telah terpasang di papan tulis. 

(Zaini, 2002: 50)  

Langkah-langkah pembelajaran ini dapat dimodivikasi disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi di lapangan. Mengalami dan mengeksplorasi berarti melibatkan 

berbagai indera: lihat, cium, dengar, raba, dan rasa. Hal ini akan meningkatkan 

pemahaman peserta didik tentang suatu konsep dan meningkatkan daya bertahan 

pemahaman itu (informasi) dalam pikiran peserta didik.  

Paham belajar aktif yang diungkapkan Konfusius yang kemudian dikembangkan 
oleh Silberman (2006: 23) menjadi landasan filosofi pembelajaran aktif yaitu: 
Yang saya dengar, saya lupa, yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat, yang  
saya dengar, lihat dan pertanyakan atau diskusikan dengan orang lain, saya mulai 
pahami, dari yang saya dengar, lihat, bahas dan terapkan, saya dapatkan 
pengetahuan dan keterampilan, yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai. 
 
Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Pollio (dalam Silberman, 2006: 24) 

menunjukkan bahwa dalam perkuliahan bergaya ceramah, maka peserta didik 

kurang menaruh perhatian selama 40% dari seluruh waktu kuliah. Menurut 

McKeachie (dalam Silberman, 2006: 24), maka peserta didik dapat mengingat 

70% dalam sepuluh menit pertama kuliah, sedangkan dalam sepuluh menit 

terakhir, mereka hanya dapat mengingat 20% materi kuliah.  
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Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal bila strategi 

dan media yang akan digunakan direncanakan dengan matang, kegiatan 

pembelajaran memanfaatkan semua indra siswa sehingga pengetahuan yang 

diperoleh siswa akan terekam lebih lama dalam ingatan siswa. 

 
G. Kerangka pikir penelitian 

 
Menurut pemikiran peneliti strategi card sorting mungkin dapat memecahkan 

masalah aktivitas dan hasil belajar siswa yang masih rendah. Salah satu strategi 

pembelajaran aktif adalah strategi card sorting penyajian materi ajar oleh guru 

dengan menggunakan kartu-kartu, siswa diminta membaca, menganalisa kartu, 

mengelompokkan dan menempelkan kartu sesuai dengan kategorinya, kemudian 

guru dan siswa bersama-sama melakukan konfirmasi, hasil kesimpulan akan di 

tulis di buku catatan.  Penerapan stategi card sorting digambarkan dalam 

kerangka pikir di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Kerangka pikir 
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Siswa/yang diteliti: 
Aktivitas dan hasil 

belajar siswa rendah 

Tindakan 

Peneliti:  
belum memanfaatkan 

stategi card sorting 

Memanfaatkan stategi card 
sorting 

Diduga melalui 
pemanfaatkan stategi card 

sorting dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar 

IPA siswa kel;as IV SDN 1 
Sukadadi 
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H. Hipotesis Tindakan 

 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut di atas tersebut diajukan 

hipotesis tindakan sebagai berikut, apabila pembelajaran menggunakan stratgei 

card sort  maka aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 

IV SDN 1 Sukadadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran dapat 

meningkat. 

 

 

 


