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          Abstrak  
 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas belajar 
siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII A 
SMP Muhhamadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013  melalui penerapan 
strategi Card Sort  kolaborasi Team Quiz. Sebelum diadakan tindakan penelitian 
aktivitas belajar siswa kurang. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII A, guru dan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta. Sumber data diperoleh dari informan dan tempat penelitian, setting 
penelitian ini di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini melalui 
empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus diharapkan dengan penerapan 
strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz aktivitas belajar siswa dalam proses 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII A SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 dapat meningkat minimal 
80% dari 27 siswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aktivitas belajar siswa 
kelas VIII A berdasarkan indikator aktivitas belajar sebelum tindakan adalah 
hanya 7 siswa (25,92%) dari 27 siswa. Setelah pelaksanaan tindakan siklus I  
dengan menerapkan strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz, aktivitas belajar 
siswa meningkat menjadi 19  siswa (70,37%) dan siklus II meningkat menjadi 24 
siswa (88,88%). Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka 
hipotesis tindakan yang menyatakan “Diduga melalui Penerapan Strategi Card 
Sort Kolaborasi Team Quiz dapat Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dalam 
Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas VIII A SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013” terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 
 

  Kata Kunci: Aktivitas Belajar Siswa, Strategi Pembelajaran, Card Sort, Team 
Quiz 

 
PENDAHULUAN 

        Guru sebagai pengajar harus mampu memberikan pengetahuan dan 

ketrampilan bagi siswa. Dalam mengajar tentu tidak selalu berjalan mulus. Hal ini 

antara lain terbukti dengan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang 
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dihadapi oleh guru pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru pada 

saat mengajar seringkali menggunakan cara mengajar yang cenderung monoton, 

hal demikian menyebabkan aktivitas belajar siswa kurang. Permasalahan tersebut 

juga dialami siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang 

memiliki siswa 27 orang kesemuanya laki-laki. Permasalahan kelas yang dihadapi 

guru antara lain siswa malas, tidak aktif, ramai, tidur, berbicara sendiri ketika guru 

menjelaskan, dan kurang ada motivasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada observasi awal  diketahui hanya 7 siswa (25,92%) dari 27 siswa 

yang menunjukan aktivitas belajar saat pembelajaran baik berupa aktivitas 

bertanya, menjawab  pertanyaan, maupun berpendapat dan 20 siswa (74,07%) 

pasif. Maka  perlu adanya tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, untuk itu 

peneliti menawarkan solusi alternatif dengan menerapkan strategi Card Sort 

kolaborasi Team Quiz untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penerapan strategi 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ini diharapkan mampu membawa 

perubahan sehingga aktivitas belajar siswa meningkat.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka cukup beralasan dilakukan 

penelitian tindakan kelas tentang Penerapan Strategi Card Sort kolaborasi Team 

Quiz untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

Tahun Ajaran 2012/ 2013. Dengan demikian, masalah penelitian dapat 

dirumuskan “Apakah Penerapan Strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz  dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun 

Ajaran 2012/2013”?. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat di kemukakan 

tujuan khusus dari penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 melalui penerapan strategi 

Card Sort  kolaborasi Team Quiz. 
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LANDASAN TEORI   

 
1. Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian belajar. Ada beberapa rumusan mengenai belajar. Belajar 

adalah “suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang” 

(Sudjana, 1988:28).  

b. Pengertian pembelajaran. Corey, sebagaimana dikutip Sagala (2006:61), 

merumuskan bahwa: 

pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara 
disenggaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 
tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap 
situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. 
 

3. Kajian mengenai Pembelajaran Aktif 

a. Pengertian pembelajaran aktif. “Menurut Zaini dkk (2002:12), 

pembelajaran aktif adalah “suatu pembelajaran yang mengajak mahasiswa untuk 

belajar secara aktif”.  

4. Kajian mengenai Strategi Pembelajaran Card Sort 

a. Pengertian strategi pembelajaran Card Sort. Menurut Silberman 

(2001:149) : 

Card Sort merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk 
mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu obyek, atau 
meng-ulangi informasi. Gerakan fisik yang diutamakan dapat membantu 
untuk mem-berikan energi kepada kelas yang telah letih.  
 
b. Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran Card Sort. Menurut 

Silberman (2001:149-150), langkah-langkah penerapan strategi Card Sort adalah 

sebagai berikut: 

1) Berilah masing-masing peserta didik kartu indeks yang berisi informasi 
atau contoh yang cocok dengan satu atau lebih kategori. 
a) Tipe pohon yang berganti daun dengan pohon yang daunnya selalu 

hijau. 
b) Karakter yang beraneka ragam dalam drama Shakespeare. 
c) Kekuasaan badan eksekutif, legislative dan bagian pengadilan 

pemerintah. 
d) Gejala dari penyakit yang berbeda-beda. 
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e) Informasi yang cocok denagn bagian-bagian yang bervariasi tentang 
satu tugas resume. 

f) Karakteristik dari logam yang berbeda-beda. 
g) Kata benda, kata kerja, kata keterangan dan kata depan. 
h) Buku-buku karangan Dickers, Faulkner, Hemingway. 

2) Mintalah peserta didik untuk berusaha mencari temannya di ruang kelas 
dan menemukan orang yang memiliki dengan kategori sama (anda bisa 
mengumumkan kategori tersebut sebelumnya atau biarkan peserta 
mencarinya). 

3) Biarkan peserta didik dengan kartu kategori yang sama menajikan sendiri 
kepada orang lain. 

4) Selagi masing-masing kategori dipresentasikan, buatlah beberapa poin 
mengajar yang anda rasa penting. 

5. Kajian Mengenai Strategi Pembelajaran Team Quiz 

a. Pengertian strategi pembelajaran Team Quiz. Menurut Silberman 

(2009:175) strategi pembelajaran Team Quiz adalah ”Teknik tim ini meningkatkan 

rasa tanggung jawab siswa atas apa yang mereka pelajari dengan cara yang 

menyenangkan dan tidak mengancam atau tidak membuat mereka takut”. 

b. Langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran Team Quiz. 

Menurut Silberman (2009: 175-176) langkah-langkah penerapan strategi Team 

Quiz sebagai berikut : 

1) Pilihlah topik yang bisa disajikan dalam tiga segmen. 
2) Bagilah siswa menjadi tiga  tim. 
3) Jelaskan format pelajaran dan mulailah penyajian materinya. Batasi 

hingga 10 menit atau kurang dari itu. 
4) Perintahkan Tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat. Kuis 

tersebut harus sudah siap dalam tidak lebih dari 5 menit. Tim B dan C 
menggunakan waktu itu untuk memeriksa catatan mereka. 

5) Tim A memberi kuis kepada anggota Tim B. Jika Tim B tidak dapat 
menjawab satu pertanyaan , Tim c segera menjawabnya. 

6) Tim A mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada anggota Tim C, dan 
mengulang proses tersebut. 

7) Ketika kuisnya selesai lanjutnya dengan segmen kedua dari pelajaran 
anda dan tunjuklah Tim B sebagai pemandu kuis. 

8) Setelah Tim B menyelesaikan kuisnya, lanjutkan dengan segmen ketiga 
dari pelajaran Anda, dan tunjuklah Tim C sebagai pemandu kuis. 

6. Kajian mengenai Strategi Pembelajaran Card Sort  Kolaborasi Team Quiz 

a. Pengertian strategi pembelajaran Card Sort kolaborasi Team Quiz. 

Berdasarkan  beberapa paparan dan pendapat di atas maka yang dimaksud  dengan 

strategi pembelajaran Card Sort  kolaborasi Team Quiz berarti strategi 
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pembelajaran yang memadukan, menggabungkan, mengkolaborasikan  serta  

menyatukan (kerjasama) antara kedua strategi tersebut dalam satu proses 

pembelajaran.   

b. Langkah-langkah Penerapan Strategi Pembelajaran Card Sort 

Kolaborasi Team Quiz. Langkah-langkah strategi pembelajaran kolaborasi ini 

sebagai berikut: 

1) Berilah masing-masing peserta didik kartu indeks yang berisi informasi dan 

kategori yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

2) Peserta didik diminta untuk mencari temannya di ruang kelas dan menemukan 

orang yang memiliki dengan kategori sama (sebelumnya siswa diberi 

penjelasan tentang kategori-kategori tersebut). 

3) Peserta didik dengan kartu kategori yang sama kemudian menjadi satu 

kelompok.  

4) Perintahkan Tim A (kategori pertama) untuk menyiapkan kuis jawaban singkat. 

Kuis tersebut harus sudah siap dalam tidak lebih dari 5 menit. Tim B (kategori 

kedua) dan Tim C (kategori ketiga) menggunakan waktu itu untuk memeriksa 

catatan mereka. 

5) Tim A (kategori pertama) memberi kuis kepada anggota Tim B (kategori 

kedua). Jika Tim B tidak dapat menjawab satu pertanyaan , Tim C (kategori 

ketiga)  segera menjawabnya. 

6) Tim A mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada anggota Tim C, dan 

mengulang proses tersebut. 

7) Ketika kuisnya selesai lanjutnya dengan segmen kedua dari pelajaran anda dan 

tunjuklah Tim B sebagai pemandu kuis. 

8) Setelah Tim B menyelesaikan kuisnya, lanjutkan dengan segmen ketiga dari 

pelajaran anda, dan tunjuklah Tim C sebagai pemandu kuis. 

7. Kajian mengenai Aktivitas Belajar 

a. Pengertian aktivitas belajar. Sardiman 2001:98) berpendapat yang 

dimaksud “aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling terkait”.  
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b. Macam-macam aktivitas belajar . Diedrich (dalam Sardiman 2001:99), 

menyebutkan bahwa macam-macam kegiatan siswa antara lain: 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 
interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 
diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 
angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 
diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 
beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 
keputusan. 

8. Emotional ectivities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 
 

8. Kajian mengenai Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan 

sebagaimana dijelaskan Asykuri Ibnu Chamim dkk yang dikutip Subandi (2010:1) 

merupakan : 

suatu konsep multi dimensional yang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-
dasar pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang persiapan yang 
diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, dan 
secara umum tentang apa definisi dan bagaimana menjadi warga Negara 
yang baik. 
 
b. Pengertian proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran Pendidikan Kewar-

ganegaraan adalah proses kegiatan pembelajaran yang mengajarkan peserta didik 

untuk memahami apa yang menjadi tugas, kedudukan,  hak dan kewajiban mereka 

sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dan cita-cita 

bangsa Indonesia. 
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9. Keterkaitan Penerapan Strategi Card Sort Kolaborasi Team Quiz dengan 

Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Strategi pembelajaran Card Sort kolaborasi Team Quiz merupakan salah 

satu strategi pembelajaran kolaboratif  yang dapat meningkatkan rasa percaya diri 

siswa, menjalin kerjasama siswa, mengembangkan rasa tanggung jawab siswa, 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam bertanya, berpendapat dan 

memudahkan siswa dalam memahami materi. Dengan demikian strategi ini perlu 

diterapkan guru PKn diharapkan mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Seluruh 

kegiatan penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu sejak bulan 

Oktober sampai dengan bulan Desember 2012. Subjek penelitian ini mencakup 

seluruh siswa kelas VIII A yang berjumlah 27 siswa dan Guru PKn beserta Kepala 

Sekolah SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Menurut 

Arikunto dkk. (2006:16) model penelitian tindakan kelas adalah: “secara garis 

besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi”. Berdasarkan pendapat tersebut maka 

tahapan penelitian ini baik pada siklus I maupun siklus II adalah perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan monitoring, refleksi. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas.  Sumber data dari informan atau 

nara sumber, yaitu guru dan siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 berjumlah 27 siswa. Tempat dan peristiwa 

berlangsungnya aktivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lokasinya 

adalah di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.  

Pengumpulan Data. Nazir (1988:211) mengatakan bahwa “Pengumpulan 

data adalah prosedur yang sistematik dan berstandar untuk memperoleh data yang 

diperlukan”. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode observasi, observasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar  
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siswa selama proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berlangsung 

dengan menerapkan strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz pada siswa kelas 

VIII A dan wawancara atau interviu untuk melengkapi,  memperkuat dan 

memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi, agar data yang 

diperoleh lebih valid. Validitas data menurut Sugiyono (2011:267), validitas 

merupakan ”derajad ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”, maka penelitian ini 

menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang 

berupa informasi dari guru dan siswa tentang tindakan yang diterapkan. Kedua, 

triagulasi teknik atau metode pengumpulan data dari hasil observasi dan 

wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

model alir. 

Instrumen Penelitian ini terdiri dari definisi operasional variabel yang 

mencakup peningkatan, aktivitas belajar siswa dan pembelajaran dengan strategi 

Card Sort kolaborasi Team Quiz. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: Silabus dan RPP serta buku ajar Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP kelas VIII, media pembelajaran berupa kartu sortir, kartu 

nama dada, white board, spidol dan isolasi. Lembar pengamatan/observasi tindak 

belajar siswa kelas VIII A dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan berupa aktivitas belajar mereka sesuai indikator yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah diharapkan dengan penerapan strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz 

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 dapat 

meningkat minimal 80% dari 27 siswa. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian di peroleh dari hasil tindakan yang dilakukan  melalui dua 

siklus yaitu hasil observasi atau monitoring pada tindakan siklus I dan tindakan 

siklus II. Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada kegiatan  pembelajaran 

Pkn dengan menerapkan strategi Card Sort dan Team Quiz yang dikolaborasikan. 
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Tindakan yang dilaksanakan oleh peneliti dimulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, refleksi tindakan. Berdasarkan hasil penelitian dengan 

penerapan strategi kolaborasi tersebut peneliti, guru dan rekan observer 

menyatakan bahwa pembelajaran PKn dengan menerapkan strategi Card Sort 

kolaborasi Team Quiz telah memberikan motivasi dan semangat baru bagi guru 

dalam menciptakan, mengembangkan proses pembelajaran yang lebih 

menyenangkan, inovatif, variatif, menarik, dan membangkitkan antusiasme siswa 

dalam meningkatkan aktivitas belajarnya.  Penerapan strategi pembelajaran Card 

Sort kolaborasi Team Quiz dalam pembelajaran PKn  membawa dampak positif 

terhadap aktivitas belajar siswa dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti ini ditandai dari aktivitas belajar siswa  yang meningkat. Hal ini 

disebabkan penerapan stategi Card Sort kolaborasi Team Quiz menuntut siswa 

untuk lebih aktif, bersemangat, dan berani bertanya, menjawab, dan mengutarakan 

pendapatnya serta bekerjasama dengan kelompok. Dengan demikian, guru tidak 

lagi memdominasi dalam kegiatan pembelajaran melainkan siswa yang aktif 

dalam kelas, guru hanyalah menjadi fasilitator yang bertugas mengawasi dan 

membimbing siswa. 

Aktivitas belajar siswa VIII A  SMP Muhammadiyah 10 surakarta tahun 

2012/2013 sebelum tindakan hanya 7 siswa (25,92%) yang aktif, lainnya pasif, 

mengantuk, ramai (berbicara sendiri dengan teman sebangku), kurang ada 

motivasi, dan aktivitas siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, serta 

mengutarakan pendapat kurang. Selanjutnya peneliti melakukan tindakan dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Card Sort kolaborasi Team Quiz untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, saat tindakan siklus I aktivitas belajar siswa 

meningkat menjadi 19 siswa (70,37%) sesuai indikator aktivitas belajar siswa. 

Hasil tersebut ternyata belum memenuhi indikator kinerja yang diharapkan, ini 

disebabkan siswa masih asing dan belum pernah melaksanakan pembelajaran 

dengan penerapan strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz,  maka pada siklus I 

ini ditemui kesulitan dan masalah antara lain siswa berbicara sendiri, mengantuk 

saat peneliti menyampaikan materi selain itu banyak siswa kurang memperhatikan 

penjelasan dari peneliti sehingga pada saat pelaksanaan strategi  Card Sort siswa 
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masih bingung, masih bertanya dan menggantungkan kepada temannya sehingga 

banyak kartu jawaban yang tidak tepat dengan pertanyaan atau kategorinya. 

Kemudian, pada saat Team Quiz masih banyak siswa yang tidak mau mambaca 

materi, ada juga yang diam saja, bahkan marah-marah ketika kelompoknya kalah.  

 Pada tindakan berikutnya peneliti melakukan tindakan siklus II, ini 

dikarenakan hasil pada siklus I belum maksimal. Peneliti sebelumnya melakukan 

refleksi terhadap hasil siklus I kemudian melakukan evaluasi dan menentukan 

solusi agar hasil siklus II dapat meningkat dan lebih baik, kemudian pada tindakan 

siklus II  menunjukan aktivitas belajar siswa mengalami perubahan yang lebih 

baik mencapai 24 siswa (88,88%). Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti secara langsung dapat mengetahui kelebihan penerapan strategi 

Card Sort kolaborasi Team Quiz dalam proses pembelajaran PKn yaitu 

meningkatkan motivasi dan antusiasme serta kerjasama siswa, menambah 

pengetahuan guru dalam mendapatkan dan mengembangkan strategi kolaboratif 

agar lebih inovatif dan variatif sekaligus meningkatkan kinerja dan 

keprofesionalan guru. Selain itu, terdapat kekurangan dalam penerapan strategi ini 

antara lain membutuhkan waktu yang relatif lama, karena menerapkan dua strategi 

yaitu Card Sort yang dikolaborasikan dengan Team Quiz dan membutuhkan 

persiapan sebelum tindakan yaitu guru harus membuat kartu sortir dan ruangan 

kelas yang memadai untuk mempermudah siswa untuk bergerak. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Penerapan strategi Card Sort kolaborasi Team Quiz 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran PKn 

mencapai 88,88%. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari perubahan aktivitas 

belajar siswa meliputi kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, mengeluarkan 

pendapat, bekerjasama dalam kelompok, adanya motivasi dan semangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan melaksanakan tugas yang di berikan oleh guru. Dan 

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan, yaitu sebelum adanya tindakan siswa yang aktif hanya sebanyak 
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7 siswa (25,92%). Setelah diberi tindakan berupa penerapan strategi Card Sort 

kolaborasi Team Quiz pada siklus I meningkat menjadi 19 siswa (70,37%) dan 

pada siklus II meningkat lagi menjadi sebanyak 24 siswa (88,88%).  

Dari kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran sebagai  berikut: 

Terhadap Kepala Sekolah hendaknya memberikan arahan bagi seluruh pihak guru 

agar melaksanakan pembelajaran bervariatif yaitu penerapan strategi 

pembelajaran Card Sort kolaborasi Team Quiz dan mengusahakan fasilitas dan 

sarana prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan belajar siswa.Terhadap  

Guru kelas hendaknya menerapkan strategi pembelajaran Card Sort kolaborasi 

Team Quiz karena strategi ini sudah terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Terhadap Siswa hendaknya selalu aktif di kelas dalam semua mata 

pelajaran. Siswa hendaknya menanamkan kesadaran bahwa belajar itu penting 

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa melakukan penelitian sejenis maupun 

menggunakan strategi lainnya yang dilaksanakan secara kolaboratif ataupun 

kombinasi agar lebih variatif. Pemilihan strategi dalam penelitian harus 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi kelas serta keadaan siswa. 
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