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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP dengan menerapkan strategi Card Sort. Jenis penelitian 
pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIIE  SMP Negeri 2 Gatak yang berjumlah 31 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi,  catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga komponen, yaitu  
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya tanggung jawab dan hasil belajar matematika siswa melalui strategi Card Sort. 
Peningkatan ini dapat dilihat dari indikator-indikator, yaitu: 1) melaksanakan tugas dan 
menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh sebelum tindakan sebanyak 5 siswa 
(16,2%) dan setelah tindakan sebanyak 23 siswa (74,2%), 2) mau menerima konsekuensi 
dari tindakannya  sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (19,4%) dan setelah tindakan 
sebanyak 25 siswa (80,6%). Peningkatan hasil belajar matematika siswa dapat terlihat 
dari siswa yang mendapatkan nilai memenuhi ≥ 60 sebelum tindakan sebanyak 4  siswa 
(12,9%) dan setelah tindakan sebanyak 26 siswa (83,9%). Penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi Card Sort  dapat meningkatkan tanggung jawab 
dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci: card sort, hasil belajar, strategi, tanggung jawab,  

 

PENDAHULUAN 

Dalam dunia pendidikan keberhasilan pendidikan seseorang tidak hanya 

terletak pada seberapa tinggi orang itu menempuh jenjang pendidikan tetapi juga 

terletak pada karakter yang dimilikinya. Seperti pada fungsi pendidikan nasional 

yaitu mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Arry 

Ginanjar (Kesuma, 2011 :13) ada 7 nilai pembentuk suatu karakter, salah satunya 

adalah tanggung jawab. 

mailto:purwaningputri@ymail.com


2 
 

Begitu juga dalam belajar matematika. Dalam belajar matematika 

diperlukan  pula nilai tanggung jawab. Menurut (Mustari, 2011:21) tanggung 

jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan. Menurut 

Oetomo (2012: 37) tanggung jawab adalah kebiasaan menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan dengan baik, membantu orang lain ketika merekaa membutuhkan 

pertolongan.  

Di  SMP N 2 Gatak  terlihat masih rendahnya tanggung jawab siswa. Pada 

observasi awal hasil penelitian menunjukan rendahnya rasa tanggung jawab siswa 

kelas VIIE pada saat pembelajaran yang berdampak pada rendahnya hasil belajar.  

Adapun indikator-indikator tanggung jawab adalah (1) mengerjakan tugas secara 

sungguh-sungguh, (2) Mau menerima konsekuensi dari perbuatannya. Tingkat 

persentase indikator siswa kelas VIIE SMP N 2 Gatak adalah (1) mengerjakan 

tugas secara sungguh-sungguh 16,2% , (2) mau menerima konsekuensi dari 

perbuatannya 19,4%.   Sedangkan untuk hasil belajar siswa, hanya ada 4 siswa 

yang mencapai nilai lebih dari sama dengan 60 dengan persentase 12,9%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa juga masih sangat rendah. 

Ada beberapa akar penyebab yang mempengaruhi rendahnya tanggung 

jawab siswa. Akar penyebab rendahnya tanggung jawab siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tanggung jawab 

siswa antara lain dapat bersumber dari guru, lingkungan tempat tinggal, sarana 

prasarana yang ada, orang tua, dan dari siswa itu sendiri.  

Rendahnya tanggung jawab siswa ini yang akhirnya berakibat pada 

rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah bentuk dari suatu tindakan atau 

kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dapat 

dicapai atau dikuasai oleh siswa. (Sudjana, 2010 : 2). Menurut Suprijono (2009 : 

5-6) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. (Thobroni, 2011 : 22) 

Akar yang paling dominan yang mempengaruhi rendahnya tanggung 

jawab siswa adalah dari guru yang salah satunya adalah strategi yang digunakan 
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dalam proses pembelajaran khususnya matematika. Guru yang menggunakan 

strategi pembelajaran konvensional mengakibatkan siswa kurang tertarik dengan 

pembelajaran matematika.  

Dengan strategi yang tepat, rasa tanggung jawab siswa dapat terus ada dan 

berkembang dengan baik sehingga hasil belajar pun akan meningkat. Amin 

Akatdianto (2012) menyatakan dalam penelitiannya salah satu penyebab 

rendahnya tanggung jawab adalah strategi yang monoton. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran Course Review Hooray dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan tanggung jawab dan prestasi 

belajar matematika. 

Strategi pembelajaran Card Sort adalah salah satu strategi pembelajaran 

yang dapat membantu meningkatkan tanggung jawab dan hasil belajar siswa. 

Yunita Cahyawati (2012), menyatakan dalam penelitiannya bahwa untuk 

meningkatkan prestasi belajar diperlukan interaksi yang baik antara siswa dan 

guru. Strategi Card Sort merupakan salah satu strategi yang membuat siswa lebih 

tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran.  Menurut (Zaini, 2008 : 50), strategi 

Card Sort merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk 

mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang objek atau mereview 

informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu 

mendinamiskan kelas yang jenuh atau bosan.  

Peningkatan tanggung jawab siswa mengakibatkan meningkatnya pula 

hasil belajar siswa. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Yeni Setyowati 

(2012) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

tanggung jawab dalam belajar. Tanggung jawab belajar terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan 

peningkatkan tanggung jawab dan hasil belajar matematika. Secara khusus 

penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran matematika 

melalui strategi Card Sort, mendeskripsikan peningkatan tanggung jawab 

matematika pada siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan strategi Card Sort, 

dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika pada siswa setelah 
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dilakukan pembelajaran dengan strategi Card Sort. Tangguung jawab matematika 

diamati dari indikator 1) melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-

sungguh, 2) mau menerima konsekuensi dari tindakannya. Hasil belajar 

matematika diamati dari hasil belajar dengan nilai ≥ 60. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan PTK. PTK (Classroom Action 

Research) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya (sekolah) 

tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan 

proses dan praksis pembelajaran. ( Aqib, 2006 : 127).  

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIE SMP Negeri 2 Gatak. Siswa 

kelas VIIE berjumlah 31 orang, terdiri atas 14 siswa perempuan dan 17 siswa 

lakilaki.   

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi : 1) observasi, 2) 

catatan lapangan, 3) dokumentasi. (Sutama, 2010 : 99) dalam penelitiannya 

menyatakan penelitian tindakan kelas dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. 

Sumber data primer adalah peneliti yang melakukan tindakan dan siswa yang 

menerima tindakan, sedangkan data sekunder berupa data dokumentasi. 

Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, catatan lapangan, 

dokumentasi, dan metode tes.  

Data dianalisa bersama mitra kolaborasi sejak penelitian dimulai, 

dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah model alur, yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan (Milles & Hubermen, 1989) dalam (Aqib, 2006 : 106). 

Pada keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Menurut 

(Abdurrahman, 2011 : 100) Teknik Triangulasi adalah teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang ada dengan tujuan pendekatan pemahaman peneliti terhadap apa yang 

ditemukan. Ada dua macam teknik triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dengan strategi Card Sort untuk meningkatkan tanggung 

jawab dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gatak terdiri dari kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Pada kegiatan awal, guru memberi salam, memeriksa kehadiran siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik dengan memberi 

penjelasan tentang pentingnya mempelajari materi ini, dan mengingatkan peserta 

didik tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya (apersepsi). 

Budiningsih (2005: 30) menyatakan bahwa penguatan (reinforcement) adalah 

faktor penting dalam belajar. Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa kegiatan 

awal yang dilakukan guru diperlukan agar siswa dapat merespon dengan baik 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai materi 

yang disampaikan. Pada kegiatan elaborasi kelas dibagi menjadi 8  kelompok 

yang setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Dan pada kegiatan konfirmasi guru dan 

siswa bersama-sama mengambil kesimpulan materi yang sudah disampaikan. 

Teori Gestalt (Siregar, 2011: 78) menyatakan bahwa bagian-bagian kecil 

merupakan satu kesatuan yang bermakna apabila dipelajari secara keseluruhan 

dan keseluruhan tidaklah berarti tanpa bagian-bagian kecil tadi. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa diperlukan suatu stimulus agar pembelajaran dapat berlangsung 

dengan baik. 

Pada kegiatan penutup guru memberikan tes. Tes mengandung materi yang 

telah disampaikan dan bersifat individu untuk mengetahui kemampuan siswa. 

Sudjana (2010 : 55) menyatakan bahwa hasil belajar dinilai melalui tes, baik tes 

uraian maupun tes objektif. Hasil penelitian ini dimaknai bahwa perlunya 

diadakan tes di setiap akhir pembelajaran guna mengetahui hasil belajar siswa. 

Pada siklus 1 terlebih dahulu guru menjelaskan materi tentang pengertian 

himpunan, yang merupakan himpunan dan bukan himpunan, dan cara penulisan 

himpunan. Kemudian kelas dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 siswa. Setiap kelompok mendapatkan 1 set kartu untuk disortir. 
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Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan 

kelompok lain menanggapinya. Sedangkan guru memberikan poin-poin penting 

materi yang dipresentasikan.  

Pada siklus 2 materi yang digunakan adalah himpunan bagian dan 

himpunan semesta. Seperti pada siklus 1 kelas dibagi menjadi 8 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Setiap kelompok mendapatkan 1 set 

kartu untuk disortir. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas dan kelompok lain menanggapinya. Sedangkan guru memberikan 

poin-poin penting materi yang dipresentasikan.  

Pada siklus 3 materi yang digunakan adalah operasi himpunan. Seperti 

pada siklus 1dan 2 kelas dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 siswa. Setiap kelompok mendapatkan 1 set kartu untuk disortir. 

Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan 

kelompok lain menanggapinya. Sedangkan guru memberikan poin-poin penting 

materi yang dipresentasikan.  

Pembelajaran dengan strategi Card Sort dapat meningkatkan tanggung 

jawab dan hasil belajar matematika. Peningkatan tanggung jawab dapat dilihat 

dari indikatornya yaitu 1) melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan 

sungguh-sungguh, melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan sebaik 

mungkin, 2) menerima konsekuensi dari tindakannya, mematuhi semua peraturan 

yang dibuat guru di kelas. Sedangkan untuk hasil belajar dipakai nilai ≥ 60 setelah 

menempuh 1 kompetensi dasar (KD). 

Hasil Penelitian mengenai tanggung jawab dan hasil belajar siswa dimulai 

dari observasi pendahuluan sampai dengan tindakan kelas siklus 3 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 1 

Peningkatan Tanggung Jawab Siswa 

No Tanggung Jawab 
Kondisi 

Awal 
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 Melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

5 siswa 

(16,2 %) 

7 siswa 

(22,6 %) 

14 siswa 

(45,2 %) 

23 siswa 

(74,2 %) 

2 Mau menerima 

konsekuensi dari 

tindakannya 

6 siswa 

(19,4%) 

8 siswa 

(25,8 %) 

16 siswa 

(51,6 %) 

25 siswa 

(80,6 %) 

 

Tabel 2 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

No Hasil Belajar 
Kondisi 

Awal 
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 Nilai ≥ 60 4 siswa 

(12,9 %) 

6 siswa 

(19,3 %) 

7 siswa 

(22,5 %) 

26 siswa 

(83,9 %) 

Adapun data hasil peningkatan indikator tanggung jawab dan hasil belajar 

siswa yang diamati disajikan dalam grafik sebagai berikut. 

Gambar 1 

Grafik Peningkatan Tanggung Jawab Siswa 
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Gambar 2 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

 
 

Peningkatan tanggung jawab pada indikator melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh pada kondisi awal penelitian 

sebanyak 5 siswa (16,2%), setelah siklus 1 sebanyak 7 siswa (22,6%), setelah 

siklus 2 sebanyak 14 siswa (45,2%) dan setelah siklus 3 sebanyak 23 siswa 

(74,2%). Suryati (2004) dalam penelitian Rianto (2012) mengemukakan bahwa 

siswa yang bertanggung jawab akan melakukan segala upaya dengan lebih baik, 

tidak tergesa-gesa sehingga memberikan hasil yang lebih baik pula. Hasil 

penelitian ini dapat dimaknai dengan meningkatnya indikator melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh maka meningkat pula rasa 

tanggung jawab siswa.  

Peningkatan tanggung jawab pada indikator mau menerima konsekuensi 

dari tindakannya pada kondisi awal penelitian sebanyak 6 siswa (19,4%), setelah 

siklus 1 sebanyak 8 siswa (25,8%), setelah siklus 2 sebanyak 16 siswa (51,6%) 

dan setelah siklus 3 sebanyak 25 siswa (80,6%). Hal tersebut didukung oleh hasil 

penelitian. Akatdianto (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan apabila tidak 

dilakukan akan mendapatkan sangsi. Hasil penelitian ini dimaknai jika kita mau 
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menerima konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan maka kita termasuk orang 

yang bertanggung jawab. 

Peningkatan hasil belajar dilihat dari banyaknya siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 60 setelah menempuh 1 KD. Pada kondisi awal siswa yang memperoleh 

nilai  ≥ 60  sebanyak 4 siswa (12,9%), setelah siklus 1 sebanyak 6 siswa (19,3%), 

setelah siklus 2 sebanyak 7 siswa (22,5%), dan setelah siklus 3 sebanyak 26 siswa 

(83,9%). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Yeni Setyowati (2012) 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

tanggung jawab dalam belajar. Tanggung jawab belajar terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar. Hasil penelitian ini dimaknai bahwa dengan 

meningkatnya tanggung jawab siswa maka hasil belajar siswa pun ikut meningkat. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa adanya peningkatan 

tanggung jawab dengan menggunakan strategi  Card Sort dapat dilihat dari 

indikator berikut: a) siswa melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan 

sungguh-sungguh. Sebelum diadakannya siklus siswa yang melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh sebanyak 5 siswa (16,2%), pada 

siklus 17 siswa (22,6%), pada siklus 2 sebanyak 14 siswa (45,2%), dan pada 

siklus 3 sebanyak 23 siswa (74,2%), b) siswa mau menerima konsekuensi dari 

tindakannya. Sebelum diadakannya siklus siswa yang mau menerima konsekuensi 

dari tindakannya sebanyak 6 siswa (19,4%), pada siklus 1 sebanyak 7 siswa 

(22,6%), pada siklus 2 sebanyak 16 siswa (51,6%), dan pada siklus 3 sebanyak 25 

siswa (80,6%).  

Hasil Belajar siswa yang diperoleh dari tes individu mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai siswa yang ≥ 60. Sebelum 

diadakannya siklus siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 sebanyak 4 siswa (12,9%).  

Siswa yang mendapat nilai ≥ 60 pada siklus 1 sebanyak 6 siswa (19,3%), 

pada siklus 2 sebanyak 7 siswa (22,5%), dan pada siklus 3 sebanyak 26 siswa 

(83,9%). 



10 
 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, dapat disarankan kepada guru 

matematika dan peneliti berikutnya. Terhadap guru matematika diharapkan 

menggunakan strategi yang menarik agar siswa dapat lebih tertarik dan aktif 

dalam pembelajaran dan melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga tanggung 

jawab siswa dapat meningkat yang berdampak pada meningkatnya pula hasil 

belajar siswa. Terhadap peneliti selanjutnya hendaknya strategi Card Sort terus 

dilakukan. Strategi Card Sort adalah strategi yang bukan hanya dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa tetapi juga dapat meningkatkan 

kreatifitas guru.  

Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari pihak lain 

tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan 

terima kasih kepada 1) Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 

memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 2) Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku 

Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang telah memberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 3) Drs. H. Slamet HW, M.Pd, selaku 

Pembimbing yang telah sabar memberi petunjuk, membimbing, selalu 

memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis sampai skripsi ini dapat 

terselesaikan. 4) Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan 

ilmu selama studi. 5) Jaka Supaya Bagya S. Pd, M. Pd. dan Bambang Siharmanto, 

S. Pd. selaku Kepala Sekolah dan Guru Matematika Kelas VII SMP Negeri 2 

Gatak yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam 

pelaksanaan penelitian. 6) Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu 

persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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