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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap anak didik datang ke sekolah tidak lain kecuali untuk belajar di 

kelas agar menjadi orang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Sebagian 

besar waktu yang tersedia harus digunakan oleh anak dididik untuk belajar, 

tidak mesti di sekolah, di rumah pun harus ada waktu yang disediakan untuk 

kepentingan belajar. Tidak ada hari tanpa belajar adalah ungkapan yang tepat 

bagi anak didik. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal 

atau berubah reaksi dari suatu situasi yang dihadapi, dengan keadaan bahwa 

karakteristik-karakteristik dari perubahan aktifitas tersebut tidak dapat 

dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau 

perubahan-perubahan sementara dari organisme. 

Dalam proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa pasti 

mengharapkan agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Guru mengharapkan 

agar siswa berhasil dalam belajarnya, dan siswa pun mengharapkan guru dapat 

mengajar dengan baik sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang baik. 

Dalam kenyataan, harapan itu tidak selalu terwujud, sebab masih banyak 

siswa yang tidak memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Ada siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, ada pula yang mendapatkan nilai rendah, dan 

bahkan ada pula siswa yang harus tinggal dalam mencapai tujuan belajar.  
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Jika siswa kurang tertarik dengan metode yang digunakan oleh guru, 

maka dengan sendirinya siswa akan memberikan umpan balik (feedback) yang 

kurang menyenangkan dalam proses pembelajaran, misalnya; siswa menjadi 

tidak simpati tehadap guru pelajaran, materi-materi pelajaran dan lama 

kelamaan bisa menimbulkan sikap acuh tak acuk terhadap pelajaran PKn.  

Pembelajaran di kelas yang dihadapi seorang guru pasti ada suatu 

permasalahan. Begitu juga permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru 

kelas IV SD dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Keaktifan 

siswa kelas IV SD Negeri  Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten 

Semarang sangat kurang, kekurangan itu dapat dilihat dari segi siswa 

bertanya, menjawab pertanyaan dan berpendapat. Jumlah keseluruhan siswa 

dalam satu kelas adalah 23 siswa. Dari jumlah tersebut hanya 7 siswa yang 

aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

sisanya masih bersikap pasif. Pastinya hal tersebut menimbulkan suatu 

permasalahan yang secepatnya harus diselesaikan. Dari hal itu sudah bisa 

dilihat terdapat adanya perbedaan, antara apa yang diinginkan guru terhadap 

siswanya dalam pembelajaran. Keaktifan siswa yang kurang ini secara tidak 

langsung bisa berpengaruh buruk terhadap prestasi belajar yang hendak 

dicapai nantinya. 

Penyebab kurangnya aktivitas siswa didalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan disebabkan karena guru bersifat monoton dan belum 

menggunakan metode yang menarik aktivitas siswa. Selain itu, masih 

kurangnya sarana prasarana media pembelajaran di sekolah sehingga siswa 
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bosan terhadap pembelajaran PKn karena guru cenderung menggunakan 

strategi pembelajaran seperti ceramah, diskusi dan kerja kelompok. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut setelah mencoba berbagai 

strategi pembelajaran diantaranya adalah ceramah, diskusi dan kerja 

kelompok, akan tetapi berbagai strategi yang telah dilakukan tersebut 

dirasakan kurang berhasil karena siswa masih bosan saat guru menerangkan 

materi dan penggunaan strategi tersebut belum dapat memacu siswa untuk 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Usaha guru dalam pembelajaran 

dengan strategi tersebut dirasa tidak berhasil. Oleh karena itu, perlu adanya 

tindakan yang harus dilakukan yang diharapkan mampu memunculkan dan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn. Untuk itu 

dalam penelitian ini ditawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah 

tersebut, dengan menggunakan strategi Card Sort.  

Metode Card Short, dengan menggunakan media kartu dalam praktek 

pembelajaran, akan membantu siswa dalam memahami pelajaran dan 

menumbuhkan motivasi mereka dalam pembelajaran, sebab dalam penerapan 

metode Card Short, guru hanya berperan sebagai fasilitator, yang 

memfasilitasi siswanya dalam pembelajaran, sementara siswa belajar secara 

aktif dengan fasilitas dan arahan dari guru. Card Sort yaitu motivasi dari guru; 

bagi kartu kosong secara acak; guru mencari kata kunci di papan; siswa 

mencari kata sejenis (satu tema) dengan temannya; diskusi kelompok 

berdasarkan temanya; menyusun kartu di papan dan masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasilnya (Basyaharuddin, 2008:1). 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk diadakan penelitian tindakan kelas tentang 

“Peningkatan Keaktifan dengan Strategi Card Sort dalam Pembelajaran PKn 

pada Siswa Kelas IV SD Negeri Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten 

Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

 
B. Identifikasi Masalah 

Adapun yang dapat diidentifikasi dari permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Keaktifan siswa kelas IV SD Negeri Timpik 04 Kecamatan Susukan 

Kabupaten Semarang sangat kurang terutama dari segi siswa bertanya, 

menjawab pertanyaan dan berpendapat.  

2. Guru dalam mengajarkan PKn masih bersifat monoton dan belum 

menggunakan metode yang lebih menarik aktivitas siswa.  

3. Siswa bosan terhadap pembelajaran PKn karena guru cenderung 

menggunakan strategi pembelajaran seperti ceramah, diskusi dan kerja 

kelompok. 

C. Batasan Masalah 

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasan penelitian ini, maka dalam 

penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembelajaran PKn dikelas IV SDN Timpik 04. 

2. Hasil belajar siswa setelah mengikuti pelajaran dengan metode card sort. 

3. Metod eyang digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

4. Tempat pelaksanaan penelitian di kelas IV SDN Timpik 04. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskam 

bahwa ”Apakah penerapan strategi Card Sort dapat meningkatkan keaktifan 

dalam pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV SD Negeri Timpik 04 

Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun pelajaran 2012/2013?” 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik pijak untuk aktivitas yang akan dilakukan, 

sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Agar penelitian ini dapat bekerja 

secara terarah dalam penelitian inipun diperlukan adanya tujuan sebagai acuan 

pokok sampai nantinya pada langkah pemecahan masalah. Adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan keaktifan belajar PKn pada siswa kelas IV di 

SD Negeri Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang tahun 

pelajaran 2012/2013. 

2. Tujuan Khusus  

Untuk meningkatkan keaktifan belajar PKn melalui strategi card sort pada 

siswa kelas IV SD Negeri Timpik 04 Kecamatan Susukan.  

F. Manfaat  Penelitian 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pem-belajaran PKn. 
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b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khasanah 

keilmuan dalam bidang PKn. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

2) Untuk meningkatkan prestasi siswa. 

3) Untuk meningkatkan perhatian siswa 

b. Manfaat bagi guru: 

1) Untuk meningkatkan kreatifitas guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran. 

2) Untuk pengembangan materi pembelajar. 

3) Meningkatkan semangat guru dalam mengajar. 

c. Manfaat bagi sekolah: 

1) Menjadikan sekolah lebih bermutu dan berkualitas. 

2) Untuk meningkatkan keprofesionalan guru.  


