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ABSTRAK 

 
Himawan Danianto, (A54B111033). 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 Kalikotes Klaten 
tahun ajaran 2013/2014. 
 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan partisipasi 
kegiatan belajar dan hasil belajar  siswa dengan penggunaan metode Card Sort  
pada mata pelajaran Bahasa Inggris aspek speaking siswa kelas V di SD N 3 
Jogosetran Kalikotes Klaten. Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK), Subyek penelitian adalah guru dan siswa V SD N 3 Jogosetran 
dengan jumlah 16 siswa ( 7 putra dan 9 putri ) sedang objek penelitiannya adalah 
partisipasi kegiatan belajar dan hasil belajar. Metode pengumpulan data dengan 
metode observasi, metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 
deskriptip kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat peningkatan partisipasi kegiatan belajar siswa pada mata pelajaran 
Bahasa Inggris aspek speaking dengan perolehan angka persentase indikator 
prasiklus 30%, siklus I sebesar 80% dan siklus II sebesar 90%. peningkatan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris aspek speaking dengan 
perolehan angka persentase indikator prasiklus 18%, siklus I sebesar 56% dan 
siklus II sebesar 97%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan 
metode card sort dapat meningkatkan partisipasi kegiatan belajar dan hasil belajar 
siswa kelas V SD N 3 Jogosetran. 

 
 
 
Kata kunci : Partisipasi belajar, hasil belajar, metode card sord 
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A. PENDAHULUAN 

 Salah satu aspek yang penting untuk anak SD yang berada 

ditingkat atas seperti kelas V adalah aspek berbicara atau speaking. Pada 

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 

 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 
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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.

 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 

 Adapun 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. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di SD N 3 Jogosetran Kecamatan Kalikotes 

Kabupaten Klaten pada tanggal Mei 2013 sampai  Juni 2013. Yaitu pada 

siswa kelas V SD N 3 Jogosetran Kecamatan Kalikotes Kabupaten 

Klaten. 
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Objek penelitian adalah Penggunaan metode Card Sort  untuk 

meningkatkan partisipasi kegiatan belajar bahasa Inggris siswa pada 

aspek speaking kelas V SD N 3 Jogosetran Kalikotes Klaten Tahun 

Ajaran 2013/2014 

Proedur penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu yaitu tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan dibagi menjadi dua 

siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Langkah-langkah penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Melaksanakan observasi awal di SD N 3 Jogosetran Kalikotes 

Klaten 

b) Menentukan tindakan solusi pemecahan masalah berupa penggunaan 

metode card short. 

c) Membuat rencana pembelajaran. 

d) Rencana pembelajaran diususun berdasarkan silabus KTSP, yang 

terdiri dari standar kompetensi dasar, indikator, model pembelajaran. 

e) Membuat bahan materi untuk pembelajaran. 

f) Menyiapkan media untuk permainan yaitu kartu yang bertuliskan 

materi yang akan dibahas dan papan skor. 

g) Membuat lembar observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi 

belajar mengajar dikelas ketika pembelajaran dengan penggunaan 

metode Card Sort. 

 

2. Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Adapun langkah dalam 

setiap siklus - siklusnya adalah sebagai berikut : 
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a. Siklus I 

1) Perencanaan 

 Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a) Menyiapkan materi bahasa inggris 

b) Menyiapkan berbagai alat dan bahan serta media 

pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. 

c) Menyiapkan lembar observasi untuk mngetahui 

bagaimanapartisipasi dan kondisi belajar mengajar dikelas saat 

penggunaan mtode card short. 

2) Tindakan 

Ada beberapa tahap tindakan yaitu : 

a) Guru menyiapkan materi yang akan dibahas 

b) Guru membagikan potongan kartu kepada  masing-masing  

siswa secara acak. 

c) Siswa diminta untuk menulis kosa kata yang seuai gambar 

sehingga membentuk kata yang sesuai. 

d) Siswa yang sudah menuliskan jawabannya, diminta untuk 

menempelkan di papan tulis. 

e) Evaluai. 

3) Obsevasi 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan 

pengamatan atau observasi dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah dibuat aspek-aspek yang diamati adalah 

kegiatan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar 

langsung 

4) Refleksi 

Hasil yang dibuat pada saat observasi dikumpulkan 

dan di analiss sehingga diperroleh refleksi yaitu guru mencoba 

memahami dan menghubungkan kejadian dalam interaksi kelas 



34 

 

34 

 

mengenai kekurangan-kekurangan dan hambatan-hambatan 

yang dihadapi , hasil refleksi ini digunakan sebagai masukan 

dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan 

berikutnya. 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi dan hasil tes belajar. Menurut Arikunto (2006: 129) 

“data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat”. 

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber 

data primer diperoleh secarta langsung dari hasil observasi, wawancara dan 

tes. Sedangkan dsumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung yaitu 

dari dokumen-dokumen, silabus dan RPP. 

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, Tes dan Dokumentasi.  

Instrumen penelitian tindakan kelas diguanakan mempermudah dalam 

pengumpulan data dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 

siswa. Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan  maka 

diberikan sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur penguasaan 

materi yang telah diajarkan yang dilakukan sebelum dan sesudah 

penelitian. 

Sugiyono (2005: 146) mengatakan bahwa untuk instrumen yang 

berbentuk tes pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrument  dengan materi pelajaran yang 

diajarkan.  

Untuk mengetahui adanya peningkatan dalam pembelajaran 

peneliti menggunakan soal baik berupa tes obyektif maupun uraian dan 

langsung 
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2. Non Tes 

Dalam penelitian ini observasi digunakan sebagai pedomannya. 

Yaitu dengan mengamati perilaku siswa dan guru pada saat proses  

pembelajaran, kerjasama antar siswa saat pembelajaran, partisipasi siswa 

saat pembelajaran dan juga penggunaan alat pembelajaran saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. PENINGKATAN PARTISIPASI SISWA 

Prasiklus 

Dari hasil analisis hasil observasi prasiklus diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi siswa ketika proses pembelajaran 

memiliki angka prosentase yang rendah, suasana kelas masih 

terlihat sepi yang dikarenakan siswa belum terbiasa dengan 

aktifitas fisik baik secara berkelompok maupun secara individual. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa terhadap 

pembelajaran Bahasa Inggris masih pasif. 

Siklus I  

Dari hasil analisis hasil observasi siklus I diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi siswa ketika proses pembelajaran 

memiliki angka persentase yang mendekati maksimal, suasana 

kelas yang dulu masih terlihat sepi yang dikarenakan siswa belum 

terbiasa dengan aktifitas fisik baik secara berkelompok maupun 

secara individual, sekarang terlihat mulai bergeliat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi siswa terhadap pembelajaran 

Bahasa Inggris masih mendekati optimal. 

Siklus II 

Dari hasil analisis hasil observasi siklus II diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi siswa ketika proses pembelajaran 

memiliki angka persentase yang maksimal, suasana kelas yang 

dulu masih terlihat sepi yang dikarenakan siswa belum terbiasa 

dengan aktifitas fisik baik secara berkelompok maupun secara 
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individual, sekarang terlihat telah aktif. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi siswa terhadap pembelajaran Bahasa Inggris 

sudah mencapai taraf optimal yakni pada perolehan rata-rata 

prosentase tertinggi 94%. 

 

2. PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA 

Peningkatan hasil belajar speaking siswa dapat diketahui 

dari hasil tes mandiri yang diberikan dalam tiap tindakan kelas. Hasil 

belajar siswa dapat dilihat dari prestasi belajar siswa. Prestasi siswa 

merupakan penilaian, hasil usaha dari suatu kegiatan belajar siswa 

yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka maupun huruf yang 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai anak pada rentang waktu 

tertentu. 

Selain dengan mengacu pada jumlah siswa yang niliainya 

di atas nilai standart untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 

siswa juga dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas yang mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Dari hasil penelitian sebelum 

dilaksanakan tindakan kelas, nilai rata-rata nilai kelas yaitu 5.8, pada 

tindakan kelas pra siklus I nilai rata-rata kelas menjadi 6.9. Pada 

tindakan kelas siklus II rata-rata kelasnya menjadi 7.9.  

 

D. SIMPULAN 

Semua hal dalam penelitian ini telah mencapai pada tahap akhir 

yaitu kesimpulan, berdasarkan permasalahan yang telah peneliti amati 

maka penelitian ini berhasil mengangkat berbagai indikator tentang 

partisipasi kegiatan belajar mengajar serta hasil belajar siswa kelas V di 

SD N 3 Jogosetran Kalikotes Klaten pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

aspek speaking. 

Hal ini dibuktikan dengan perbandingan hasil observasi dikelas 

tentang partisipasi siswa pada prasiklus, siklus I dan siklus II. Terbukti 

bahwa gejala kemajuan partisipasi siswa terlihat sejak peneliti 
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melaksanakan siklus I dengan penggunaan metode Card Sort telah banyak 

dari siswa yang menunjukkan partisipasi mereka dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Pada partisipasi data tentang peningkatan partisipasi ini diperoleh 

dari hasil prosentase karakteristik partisipasi, kesadaran tanggung jawab, 

pemahaman siswa terhadap aturan main, evaluasi kegiatan belajar, peran 

kontrol siswa sebagai partisipasi aktif, siswa pemegang kendali dalam 

kegiatan pembelajaran dan partisipasi dengan cara konsultasi dalam 

kelompok dari mulai prasiklus, siklus I sampai dengan siklus II mengalami 

peningkatan yang signifikan. Dari mulai prasiklus dimana prosentasi 

partisipasinya di bawah 80 % kemudian pada siklus II yang prosentasenya 

lebih dari 80% dan peningkatan partisipasi padsa siklus II yang lebih dari 

80% hingga mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan 

metode card sort dapat meningkatkan partisipasi kegiatan belajar 

Pada hasil belajar juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat 

dari mulai prasiklus, siklus I dan siklus II. Dari mulai pra siklus siswa 

yang nilainya ≤ 7 sebesar 81,25%(13 siswa) atau 18,75 (3siswa) yang 

nilainya sesuai atau lebih dari KKM, pada siklus I  siswa yang nilainya ≤ 7 

sebesar 43,25% atau 56,23%(9 siswa) yang nilainya sesuai atau lebih dari 

KKM, kemudian pada siklus II siswa yang nilainya ≤ 7 sebesar 6,25%(1 

siswa) atau 97, 75% (15 siswa) yang nilainya sesuai atau diatas KKM. 

Dengan demikian hipotesisnya “ diduga partisipasi kegiatan belajar 

dan hasil belajar dapat ditingkatkan melalui metode card sort pada siswa 

kelas V SD N 3 Jogosetran dalam pelajaran Bahasa Inggris pada aspek 

speaking” dapat dibuktikan kebenarannya karena dapat meningkatkan 

partisipasi kegiatan belajar hingga 100% dan hasil belajar hingga 97,75%. 
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