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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar BelaMasalah 

  Bahasa Inggris di SD adalah sebagai mata pelajaran Muatan 

Lokal atau yang lebih di kenal dengan (MULOK), akan tetapi dalam 

aplikasinya pelajaran Bahasa Inggris sangat penting sekali untuk diajarkan 

mengingat diusia mereka yang masih muda sehingga mereka mudah 

mengingat segala sesuatu termasuk pelajaran. Untuk belajar Bahasa Inggis 

tentunya ada beberapa aspek yang harus dikuasai agar bisa berbahasa 

Inggris dengan baik dan benar. Apalagi yang diajari adalah anak SD. 

Bahasa Inggris SD merupakan pendidikan dasar dan bekal bagi anak-anak 

Sekolah Dasar sebelum memasuki pendidikan lebih lanjut di SLTP. 

Bahasa Inggris SD perlu diajarkan dan dikenalkan kepada anak-anak pada 

tingkat ini, dimana Pengajaran Bahasa Inggris sebagai salah satu pelajaran 

Muatan Lokal di SD harus menggunakan metode pembelajaran yang 

mudah diterima oleh anak. Hal ini dikarenakan Bahasa Inggris bukan 

menjadi Bahasa mereka dalam kesehariannya. Keterampilan menyimak 

(listening skill), berbicara (speaking skill), membaca (reading skill) dan 

menulis (writing skill) dapat diterapkan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat menarik partisipasi 

siswa secara aktif  

  Salah satu aspek yang penting untuk anak SD yang berada 

ditingkat atas seperti kelas V adalah aspek berbicara atau speaking. Pada 
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tingkatan usia anak SD aspek speaking yang diajarkan adalah bunyi bahasa 

atau pronounciation, intonasi (intonation) serta kosa kata atau vocabulary 

yang benar. Dalam aspek speaking pembelajarannya dapat di lakukan 

dengan hal-hal sederhana misalnya saat memulai dan menutup pelajaran 

memberi salam kepada bapak atau ibu guru. Dari situ guru dapat 

mendengar pronountiation dan intonasi dari siswa. Adapun dalam 

pembelajarannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang aktif yang bisa meningkatkan partisipasi siswa secara 

aktif, misalnya dengan menggunakan metode card sort dalam 

pembelajarannya. Denngan demikian tentu saja tujuan dari pembelajaran 

itu akan tercapai yaitu dengan  meningkatkatkan hasil belajar siswa 

 Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai maka seorang guru 

dituntut untuk bisa mengajarkan materi pelajaran kepada murud-muridnya 

menggunakan berbagai metode pelajaran yang sudah ada. Akan tetapi 

tidak mudah bagi guru untuk mengajarkan materi yang diajar dengan 

menggunakan satu macam metode  saja. Kejenuhan yang akan membuat 

pembelajaran tidak akan tercapai dengan maksimal. Untuk itulah seorang 

guru harus kreatif dengan menerapkan berbagai macam metode 

pembelajaran  sehingga akan menemukan sebuah metode pembelajaran 

yang sesuai dengan suasana yang ada dikelas yang akan diajar. Dengan 

demikian  suasana dikelas dapat hidup, murid menjadi aktif serta kreatif 

yang mengakibatkan setiap anak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran 

sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat berhasil. 
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 Proses belajar pada mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas V 

dapat diilustrasikan  sebagai berikut: guru mendominasi dalam 

pembelajaran yang berlangsung sehingga pembelajaran hanya berjalan 

satu arah. Metode pembelajarannya konvensional yaitu dengan metode 

ceramah dan penugasan sehingga siswa tidak aktif didalam pembelajaran 

bahkan siswa cenderung bersikap pasif.. Media atau alat bantu dalam 

pembelajaran berupa LKS sehingga terjadi kejenuhan bahkan siswa 

hampir tidak tertarik pada materi yang sedang diajarkan. Pada saat guru 

menerangkan ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan apabila 

ditanya siswa hanya diam sehingga dapat dikatakan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran kurang. Apabila kurang paham siswa jarang bertanya kepada 

guru. Apalagi kalau anak disuruh berbicara dengan Bahasa Inggris. 

Sebagian besar dari siswa menolak kalu disuruh berbicara. karena kalau 

salah dalam pengucapannya akan diolok-olok oleh teman lainnya yang  

berbicara dengan Bahasa Inggris  baik  dari pada dia. Hal ini 

memperlihatkan anak kurang dalam berpartisipasi secara aktif dalam 

pembelajaran yang menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai 

sehingga hasil belajar merekapun kurang begitu bagus. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil ulangan harian mereka yang masih banyak di bawah KKM 

(7). Misalnya nilai ulangan harian pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

pada aspek speaking dari 16 siswa kelas V SD N 3 Jogosetran hanya 2 

siswa yang nilainya sesuai dengan KKM yang ditetapkan sedangkan 14  

siswa lainya dibawah nilai KKM atau hamir 80% lebih dibawah KKM. 
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Jadi akar permasalahan dari tujuan dibalik pembelajaran tidak tercapai 

adalah kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

sehingga hasil belajarnyapun kurang bagus terutama dalam aspek 

berbicara atau speaking. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pembelajaran card sort untuk meningkatkan 

partisipasi belajar siswa. Dengan menggunakan metode ini maka akan 

menghidupkan suasana kelas yang tadinya sering terjadi kejenuhan dan 

kelelahan atau murid-murid yang pasif akan menjadi lebih aktif dan 

suasana pembelajaran lebih menyenagkan. Hal ini dikarenakan metode 

belajar ini semua siswa dituntut untuk aktif di dalam pembelajaran. Di 

dalam metode card sort berisi kegiatan untuk mengajarkan konsep, 

karakteristik, klasifikasi, fakta tentang obyek atau mereview informasi. 

Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu 

mendimaniskan kelas yang jenuh atau bosan. 

 Card Short (sortir kartu) strategi ini merupakan kegiatan 

kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan 

sifat, fakta tentang suatu objek atau mereview ilmu yang telah diberikan 

sebelumnya atau mengulangi informasi. Gerakan fisik yang dominan 

dalam strategi ini dapat membantu mendinamisir kelas yang kelelahan 

(Zaini 2004:53). Dengan demikian tujuan pembelajaran dapat tercapat 

dengan hasil pembelajaran yang baik yang ditunjukkan nilai pelajaran 

anak yang meningkat sehingga prestasi belajar siswapun akan naik. 
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 Berdasarkan realitas di atas, maka pengembangan metode card 

sort ini berfungsi untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa 

terhadap pembelajaran Bahasa Inggris khususnya speaking skill. Hasil dari 

penerapan metode ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menguji seberapa 

besar pengaruh dari penerapan metode card sort terhadap peningkatan 

partisipasi dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Inggris 

khususnya kemampuan berbicara. Maka penulis mencoba untuk mengkaji 

dan meneliti pendidikan Bahasa Inggris khususnya berkenaan dengan 

partisipasi belajar hasil belajar siswa, untuk itu penulis mengangkat judul: 

" PENGGUNAAN METODE CARD SORT UNTUK MENINGKATKAN 

PARTISIPASI KEGIATAN BELAJAR DAN HASIL BELAJAR MATA 

PELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA ASPEK SPEAKING SISWA 

KELAS V SD N 3 JOGOSETRAN TAHUN AJARAN 2013/2014"    

 

2. Perumsuan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimanaka partisipasi kegiatan belajar dapat ditingkatkan melalui 

metode card sort pada siswa kelas V SD N 3 Jogosetran dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris pada aspek speaking ? 

b. Bagaimanakah penerapan metode card sort dapat meningkatkan hasil 

belajar dan partisipasi kegiatan belajar siswa kelas V SD N 3 

Jogosetran dalam pembelajaran Bahasa Inggris pada aspek speaking? 
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3. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian dapat dirumuskan dengan rumusan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Mendeskripsikan Metode Card Sort dalam meningkatkan partisipasi 

dan hasil belajar kegiatan belajar mata pelajaran Bahasa Inggris pada 

aspek speaking siswa kelas V SD N 3 Jogosetran 

b. Mendeskripsikan partisipasi dan hasil belajar kegiatan belajar mata 

pelajaran Bahasa Inggris pada aspek speaking siswa kelas V SD N 3 

Jogosetran. 

 

4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi dunia 

pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan hasil belajar dan 

partisipasi kegiatan belajar siswa dalam proses pembelajaran. Selain 

itu juga memberikan masukan tentang perbedaan  pengaruh antara 

metode Card Sort dengan metode lainnya dan untuk memberikan 

masukan tentang pengaruh partisipasi siswa terhadap prestasi 

belajar. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi Siswa: 
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a) Menberi suasana baru dalam proses belajar sehingga siswa 

senang dengan  mata pelajaran Bahasa Inggris terutama 

pada aspek speaking. 

b) Untuk mengembangkan kreatifitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

c) Untuk meningkatkan partisipasi kegiatan belajar dan hasil 

belajar siswa. 

2) Manfaat bagi Guru: 

a) Untuk mengembangkan ketrampilan guru dalam mengajar 

sehingga suasana dikelas bisa hidup. 

b) Mendapatkan metode pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran kepada siswanya 

c) Sebagai bahan pertimbangan dalam dalam pembelajaran 

yang lebih aktif 

3) Manfaat bagi Sekolah: 

a) Untuk mengembangkan kemampuan mengajar guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa terutama guru Bahasa 

inggris. 

b) Meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran yang aktif di 

sekolah. 

 
 
 


