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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT  PADA MATERI 

SISTEM PERNAPASAN MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA DI SMP AL ISLAM KARTASURA 

KABUPATEN SUKOHARJO KELAS VIII B SEMESTER 1 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

Abstrak 

Kegiatan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kegiatan guru atau cara atau 

metode mengajar yang digunakan oleh guru. Proses pembelajaran di SMP Al 

Islam Kartasura masih menggunakan metode ceramah, pembelajaran berpusat 

pada guru, keaktifan siswa rendah, pemahaman materi rendah, siswa merasa 

bosan dan mengantuk, siswa kurang berani mengutarakan pendapat. Strategi 

pembelajaran card sort dapat mendinamisir kelas yang jenuh atau bosan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan strategi pembelajaran card 

sort dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP Al-Islam Kartasura, Sukoharjo 

pada materi sistem pernapasan manusia tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang terlaksana dengan tiga siklus, yaitu 

peneliti berkolaborasi dengan guru dalam  menerapkan strategi pembelajaran 

dimulai dari dialog awal, persiapan, pengamatan, refleksi, dan evaluasi, dengan 

pengulangan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Kenaikan hasil belajar 

dilihat dari kemampuan afektif dan kognitif. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh rata-rata hasil belajar siswa aspek 

kognitif sebesar 67,23, rata-rata pada siklus I menurun menjadi 59,36; pada siklus 

II meningkat menjadi 68,39, dan pada siklus III meningkat menjadi 82,26. 

Sedangkan aspek afektif pada siklus I dengan rata-rata 12,16 (dengan kriteria 

siswa berminat), meningkat pada siklus II menjadi 15,84 (siswa berminat), dan 

meningkat pada siklus III menjadi 18,32 (siswa sangat berminat). Dapat 

disimpulkan bahwa strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi sistem pernapasan manusia di SMP Al-Islam Kartasura, Sukoharjo kelas 

VIIIB semester 1 tahun ajaran 2013/2014 pada penilaian aspek kognitif (tuntas 

KKM 65 sebanyak 90%) dan afektif (berpartisipasi berani bertanya & menjawab, 

berani mengutakan ide/pendapat, disiplin, dan peduli). 

Kata kuci: card sort, concept map, hasil belajar 

Abstract 

Student learning activities are strongly influenced by the teacher’s activities or the 

way or method of teaching used by the teacher. The learning process at Al Islam 

Junior High School of Kartasura still uses lecture method, teacher-centered 

learning, low student activity, low subject comprehension, students feel bored and 
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drowsy, students are less daring to express their opinions. The learning strategy of 

card sorting can diminish a saturated or bored class. The purpose of this study is 

to examine the implementation of card sorting learning strategy along can 

improve the students learning result of Al Islam junior high school Kartasura, 

Sukoharjo district on subject of human respiratory system year of time 2013/2014. 

This research is a classroom action research that was conducted with three cycles, 

it was  researchers collaborate with teachers in implementing learning strategies 

starting from initial dialogue, preparation, observation, reflection, and evaluation, 

with repetition so that student learning result can increase. Increased learning 

result can be seen from the ability affective and cognitive. The result of this 

research show that before the implementation of the action obtained average 

student learning result cognitive aspects of 67.23, the average in the first cycle 

decreased to 59.36; in cycle II increased to 68.39, and the average in cycle III 

increased to 82.26. While affective aspects in cycle I with average 12,16 (with 

criteria of student interest), increased in cycle II to15,84 (student interest), and 

increase in cycle III to 18,32 (students are very interested). It can be concluded 

that card sort strategy can improve the students learning result on subject of 

human respiratory system at Al-Islam junior high school Kartasura, Sukoharjo 

district class VIIIB semester 1 year of time 2013/2014 on the cognitive 

assessment (complete KKM 65 as much as 90%) and affective aspects (participate 

dare to ask & answer, dare to express ideas/opinions with polite, discipline, and 

care). 

 

Key word: card sort, concept map, students learning result 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran, sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, 

disusun sedemikian rupa untuk mendukung dan mempengaruhi terjadinya 

proses belajar siswa yang bersifat internal. Proses belajar siswa yang bersifat 

internal meliputi seluruh mental, yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila 

didalam dirinya terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti dan sebagainya. (Aunurrahman, 2009:33). 

Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan 

utama kefektifan pengajaran, yaitu: 1) Presentasi belajar siswa yang tinggi 

dicurahkan terhadap KBM, 2) Rata-rata perilaku melaksanaan tugas yang 

tinggi diantara siswa, 3) Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan 
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kemampuan siswa (orientasi keberhasilan belajar) diutamakan, 4) 

Mengembangkan suasana belajar yag akrab dan positif, mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung butir 2 tanpa mengabaikan butir 4 (Trianto, 

2011:20). 

Kegiatan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kegiatan guru atau 

cara atau metode mengajar yang digunakan oleh guru. Siswa perlu mendapat 

bimbingan, dorongan, dan peluang yang memadai untuk belajar dan 

mempelajari hal-hal yang akan diperlukan dalam kehidupannya. Jadi dalam 

proses pembelajaran IPA, menuntut adanya suatu strategi pembelajaran agar 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang 

diharapkan. 

Pembelajaran aktif menempatkan siswa sebagai inti dalam kegiatan 

belajar-mengajar. Siswa dipandang sebagai objek dan sebagai subjek. Dilihat 

dari subjek didik, belajar aktif merupakan proses kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa dalam rangka belajar. Dilihat dari segi guru atau pengajar, belajar 

aktif merupakan bagian strategi mengajar yang menurut keaktifan optimal 

subjek didik. Jadi strategi belajar aktif menuntut keaktifan dan partisipasi 

subjek didik seoptimal mungkin sehingga siswa mampu mengubah tingkah 

lakunya secara lebih efektif dan efisien (Sudjana, 2010:20). 

Setiap strategi memliki kekhasan sendiri-sendiri. Tidak semua strategi 

pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua 

keadaan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Killen (1998) dalam Sanjaya 

(2010:131): ”No teaching stategy is better than others in all circumtances, so 

you have to be able to use a variety of teaching strategies, and make rational 

decisions about when each of teaching strategies is likely to most effective”. 

Jadi pemilihan strategi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi 

pembelajaran yang akan diajarkan, sehingga siswa lebih tertarik, mudah 

memahaminya dan terjadi peningkatan hasil belajarnya. Dalam penerapan 

strategi pembelajaran, guru tentu harus menguasai teknik-teknik penyajiannya 

atau strategi mengajar. 
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Strategi pembelajaran card sort merupakan kegiatan kolaboratif yang 

bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang 

suatu obyek, atau mengulangi informasi. Gerakan fisik yang diutamakan 

dapat membantu untuk memberi energi kepada kelas yang letih dan bosan 

(Silberman, 2009:157).  

Langkah-langkah atau prosedur penerapan strategi pembelajaran Card 

sort adalah sebagai berikut: 1) Beri tiap siswa kartu indeks yang berisi 

informasi atau contoh yang cocok dengan satu atau beberapa kategori, 2) 

Perintahkan untuk berkeliling ruangan dan mencari siswa lain yang kartunya 

cocok dengan kategori yang sama (kategori dapat diumumkan sebelumnya 

atau siswa dibiarkan menemukannya sendiri, 3) Perintahkan para siswa yang 

kartunya memiliki kategori sama untuk menawarkan diri kepada siswa lain, 

4) Ketika tiap kategori ditawarkan, kemukakan poin-poin pengajaran yang 

penting. Langkah-langkah tersebut dapat diberi variasi, yaitu: 1) Perintahkan 

tiap kelompok untuk membuat presentasi pengajaran tentang kategorinya, 2) 

Pada awal kegiatan, bentuk tim. Berikan tiap tim satu dus kartu. Pastikan 

bahwa mereka mengocoknya agar kategori-kategori yang cocok dengan 

mereka tidak jelas dimana letaknya. Perintahkan tiap tim untuk memilah-

milah kartu menjadi sejumlah kategori. Tiap tim bisa mendapatkan skor untuk 

jumlah kartu yang dipilih dengan benar (Silberman, 2011:170). 

Peta konsep dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa 

sebelum guru mengajarkan suatu topik, menolong siswa bagaimana belajar, 

untuk mengungkapkan konsepsi salah (miskonsepsi) yang ada pada anak, dan 

sebagai alat evaluasi. Peta konsep dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan 

cara meminta siswa untuk membaca peta konsep dan menjelaskan hubungan 

antara konsep satu dengan konsep yanng lain dalam satu peta konsep 

(Trianto, 2011:164). 

Strategi ini meminta peserta didik mensintesis atau membuat suatu 

gambar atau diagram tentang konsep-konsep utama yag saling berhubungan, 

yang ditandai dengan garis panah ditulis label yang membunyikan bentuk 

hubungan antar konsep-konsep utama itu. Langkah-langkah atau prosedur 
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penerapan peta konsep adalah sebagai berikut: 1) Pilihlah satu masalah atau 

topik atau teks atau wacana atau bab sebagai bahan evaluasi, 2) Mintalah 

peserta didik melakukan brain storming (curah gagasan) tentang masalah atau 

topik atau teks atau wacana itu sebanyak mungkin (25-40 konsep), 3) 

Kemudian, mintalah peserta didik memilih 10-12 konsep-konsep utama dari 

25-40 konsep, 4) Kemudian, dengan kartu-kartu yang telah bertuliskan 

konsep utama, mintalah peserta didik untuk mencoba beberapa kali membuat 

satu gambar yang saling berhubungan antar konsep-konsep. Peta konsep bisa 

dalam bentuk vertikal atau horizontal. Mungkin juga peserta didik 

meletakkan konsep yang paling besar ditengah gambar, 5) Pastikan peserta 

didik membuat garis penghubung antar konsep-konsep utama, 6) Sebelum 

mengakhiri tugas peserta didik, mintalah mereka menulis satu kata atau lavel 

diatas setiap garis penghubung, 7) Tampilkan satu peta konsep yang dibuat 

oleh guru sebagai bahan perbandingan dengan apa yang dikerjakan, 8) 

Setelah peserta didik mengerjakan tugas, guru mengumpulkan dan siap untuk 

melakukan koreksi atau evaluasinya dengan kriteria yang sudah dibuat, 9) 

Setelah dikoreksi, guru mengembalikannya kepada peserta didik (Zaini, dkk., 

2008:168). 

Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Perubahan 

tersebut berkenaan dengan aspek-aspek motorik. Perubahan tingkah laku 

sebahai hasil belajar juga dapat menyentuh perubahan pada aspek afektif, 

termasuk aspek emosional, dan juga dapat ditandai dengan perubahan 

kemampuan berpikir (Aunurrahman, 2009:37). 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah jenis penelitian yang 

memunculkan adanya tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar di kelas. Tindakan-tindakan tertentu tersebut dapat berupa 

penggunaan metode pembelajaran tertentu, penerapan strategi pembelajaran 

tertentu, pemakaian media dan sumber belajar tertentu, jenis pengelolaan 

kelas tertentu, atau hal-hal yang bersifat inovatif lainnya (Muslich, 2009:14). 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: 
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action, observatoin, evaluation, dan reflection. Secara umum fungsi 

penelitian tindakan adalah sebagai alat bantú untuk memperbaiki mutu dan 

efisiensi praktik pembelajaran di kelas (Arifin, 2011:98). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Al Islam Kartasura yang berlokasi 

di Jl. Jenderal Sudirman Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Saat ini SMP Al 

Islam Katrasura mempunyai akreditasi A dengan visinya yaitu unggul dalam 

bidang IMTAQ dan IPTEK dalam menggapai kesejahteraan lahir dan batin, 

dan misinya yaitu menegakkan pengalaman ajaran Islam berdasarkan Al 

Qur’an dan As-Sunnah dalam semua aspek kehidupan. Jumlah keseluruhan 

siswa SMP Al Islam kartasura tahun ajaran 2013/2014 adalah 309 siswa, 

yang terinci sebagai berikut: kelas VII terdiri dari 4 kelas dengan 125 siswa, 

kelas VIII terdiri dari 4 kelas dengan 127 siswa, dan kelas IX terdiri dari 2 

kelas dengan 57 siswa. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan 

keahlian sebanyak 18 guru. 

Hasil observasi oleh peneliti diperoleh data bahwa di SMP Al-Islam 

Kartasura pada proses pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA masih 

menggunakan metode ceramah, keaktifan siswa rendah (12,91%), 

pemahaman materi rendah (58,07%), siswa merasa bosan dan mengantuk 

(43,38%), pembelajaran berpusat pada guru, dan siswa kurang berani 

mengutarakan ide/pendapat (87,09%). Kenyataan yang ada di sekolah nilai 

rata-rata hasil belajar IPA sudah mencapai batas tuntas yaitu dengan kriteria 

ketuntasan minimal 65, namun pihak sekolah yaitu guru dan kepala sekolah 

belum puas dengan kenyataan yang ada sehingga ingin meningkatkan hasil 

belajar dan kualitas siswanya. 

Berdasarkan hal tersebut, penulisan melakukan penelitian yang 

berjudul “Penerapan strategi Pembelajaran Card Sort Pada Materi Sistem 

Pernapasan Manusia Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di SMP Al 

Islam Kartasura, Sukoharjo Kelas VIIIB Semester 1 Tahun Ajaran 

2013/2014”. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terlaksana 

dengan tiga siklus, yaitu peneliti berkolaborasi dengan guru dalam  

menerapkan strategi pembelajaran dimulai dari dialog awal, persiapan, 

pengamatan, refleksi, dan evaluasi, dengan pengulangan sehingga hasil 

belajar siswa dapat meningkat. Dialog awal untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi pada proses pembelajaran, sehingga penggunaan strategi 

pembelajaran yang akan diterapkan. Kemuadian melakukan observasi atau 

pengamatan sekolah tempat dilakukan penelitian. Pada tahap persiapan, 

menyiapkan instrumen penelitian berupa strategi pembelajaran IPA, lembar 

observasi kegiatan pembelajaran di kelas, sumber bahan atau materi, silabus, 

RPP, soal post test, lembar pengamatan afektif, dan alat dokumentasi. 

Kemudian peneliti membuat kesepakatan bersama dengan guru IPA dan 

menyamakan persepsi mengenai penerapan strategi pembelajaran card sort 

kemudian melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menerapkan strategi 

pembelajaran dan melibatkan siswa dalam penerapan strategi pembelajaran. 

Proses pembelajaran dilaksanakan selama tiga pertemuan, dan diakhiri 

dengan memberikan soal post test atau ulangan harian sebanyak tiga kali pada 

akhir pelajaran. Kemudian dilakukan wawancara terhadap guru dan siswa 

mengenai penerapan strategi pembelajaran pada proses kegiatan belajar 

mengajar, mengisi lembar pengamatan menurut aspek-aspek indentifikasi, 

diantaranya adalah tingkah laku siswa selama pembelajaran, keterlibatan 

siswa dalam penerapan strategi pembelajaran, keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, kepahaman siswa terhadap materi, dan perubahan hasil belajar. 

Setelah pelaksanaan, dilakukan refleksi yaitu merenungkan apa yang telah 

terjadi berupa diskusi peneliti dengan guru kolaborasi disetiap akhir 

pembelajaran untuk membahas hal-hal yang perlu penanganan segera. Jika 

terdapat masalah maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus 

berikutnya yang meliputi perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan 

ulang sehingga permasalahan dapat teratasi. Evaluasi diarahkan pada 
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penemuan bukti-bukti peningkatan hasil belajar siswa yang meliputi aspek 

kognitif dan afektif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Hasil penelitian ini mencakup temuan dan anlisis mengenai 

pelaksanaan pembelajaran IPA dan langkah-langkah dalam 

melaksanakan tindakan mengikuti siklus spiral yang terdiri dari: dialog 

awal, perencanaan, pelaksanaan, observasi(pengamatan), refleksi dan 

evaluasi. Beberapa aspek kuantitatif disertakan untuk mendukung 

tercapainya indikator peningkatan hasil pembelajaran yang mencakup 

hasil pembelajaran kognitif (tuntas KKM 65 sebanyak 90%) dan afektif 

siswa (berpartisipasi, berani mengutarakan ide/pendapat, disiplin, dan 

peduli). 

Identifikasi kondisi awal/ pra siklus yaitu guru yang 

menggunakan metode ceramah setiap mengajar mengakibatkan proses 

pembelajaran didominasi oleh guru dan proses pembelajaran berjalan 

hanya satu arah, sehingga siswa menjadi bosan dan mengantuk (15/31 

siswa dengan persentase 48,38%). Selain itu, banyak siswa yang ramai 

dan mengobrol dengan teman sebangku (12/31 siswa dengan persentase 

38,71%), siswa sedikit yang bertanya dan menjawab pertanyaan guru 

(4/31 siswa dengan persentase 12,91%) sehingga suasana pembelajaran 

di kelas tidak hidup, siswa merasa sulit memahami materi yang dipelajari 

(13/31 siswa dengan persentase 41,93%), dan siswa tidak punya motivasi 

untuk aktif dalam pembelajaran. 

Pelaksanaan penelitian siklus I pada pada jam ke 7-8 (11.20-13.00 

WIB) diselingi jam istirahat jam 12.00-12.20 dengan jumlah siswa yang 

hadir sebanyak 31 siswa. Hasil pengamatan proses pembelajaran pada 

siklus I yaitu kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

masih sangat kurang yaitu siswa telat masuk ruang kelas dan belum 
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mempersiapkan buku pelajaran (11/31 siswa dengan persentase 35,48%). 

Kesiapan siswa dalam pengetahuan belajar mandiri di rumah juga masih 

kurang, hal ini terlihat pada saat siswa menjawab pertanyaan sebagai 

motivasi awal yaitu ada 5/31 siswa (16,13%). Selain itu masih ada siswa 

yang tidak memperhatikan (ramai ngobrol dengan teman sebangku) yaitu 

8/31 siswa (25,81%). Siswa membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam menemukan anggota kelompok sesuai kelompok kategori dan 

menyusun tempat duduk untuk diskusi. Aspek afektif siswa pada siklus I 

sudah mengalami peningkatan pada indikator berpartisipasi (berani 

bertanya dan menjawab tetapi masih malu-malu dan suaranya sangat 

pelan ketika maju presentasi), dan peduli. 

Nilai aspek kognitif siswa pada siklus I ada yang mengalami 

peningkatan namun banyak juga yang mengalami penurunan karena 

siswa belum pernah menggunakan strategi pembelajaran tersebut 

sehingga siswa membutuhkan waktu cukup lama dan penjelasan berulang 

tentang strategi pembelajaran yang digunakan. Hal ini disebabkan karena 

sebelumnya tidak ada cukup waktu yang diberikan oleh pihak sekolah 

untuk peneliti melakukan pengenalan strategi pembelajaran card sort 

kepada siswa terlebih dahulu. Karena membutuhkan waktu yang cukup 

lama pada saat penerapan strategi pembelajaran card sort, maka tidak ada 

cukup waktu untuk diskusi membuat peta konsep guna menarik 

kesimpulan materi yang sudah dipelajari. Namun hal ini diatasi dengan 

cara yaitu guru dan siswa menarik kesimpulan secara bersama-sama 

secara lisan. 

Indikator keaktifan pada siklus II secara keseluruhan meningkat 

dan proses pembelajaran pada siklus II lebih baik daripada proses 

pembelajaran siklus I. Hal ini ditunjukkan dengan sudah adanya kesiapan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran antara lain: kondisi kelas sudah 

mulai tenang dan siswa sudah mengikuti proses pembelajaran di kelas 

dengan baik, keberanian siswa untuk aktif di dalam kelas sudah 

meningkat dan baik, siswa sudah berani untuk berpartisipasi aktif 
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(bertanya dan menjawab), menyampaikan ide/pendapatnya ketika diskusi 

mencari informasi dan diskusi membuat peta konsep. Peningkatan nilai 

keaktifan berdampak pada nilai kognitif siswa. Hasil belajar kognitif 

pada siklus II sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil 

belajar pada siklus I namun belum mencapai target yang akan dicapai.  

Indikator keaktifan pada siklus III secara keseluruhan meningkat 

dan sudah mencapai target.  Peningkatan nilai afektif berdampak pada 

nilai kognitif siswa, secara keseluruhan penilaian kognitif kelas 

meningkat baik dari rata-rata kelas maupun kriteria ketuntasan minimal. 

Pembelajaran siklus III lebih baik daripada pembelajaran siklus II dan 

sudah mencapai target. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan 

tindakan diperoleh rata-rata hasil belajar siswa aspek kognitif sebesar 

67,23, rata-rata pada siklus I menurun menjadi 59,36; rata-rata pada 

siklus II meningkat menjadi 68,39, dan rata-rata pada siklus III 

meningkat menjadi 82,26. Sedangkan aspek afektif pada siklus I dengan 

rata-rata 12,16 (dengan kriteria siswa berminat), meningkat pada siklus II 

dengan rata-rata 15,84  (siswa berminat), dan meningkat pada siklus III 

dengan rata-rata 18,32 (siswa sangat berminat). 

Hal tersebut menandakan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I, 

siklus II, dan siklus III sudah mengalami peningkatan pada aspek afektif 

dan aspek kognitif. Hasil belajar yang meningkat membuktikan bahwa 

strategi pembelajaran card sort dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII B SMP Al Islam Kartasura pada materi sistem pernapasan 

manusia tahun ajaran 2013/2014. Indikator penilaian hasil belajar afektif 

dan kognitif siswa sudah mencapai target yang diinginkan yaitu 90% 

nilai kognitif siswa tuntas dengan kriteria ketuntasan minimal 65 dan 

penilaian afektif yang berupa  berpartisipasi (berani bertanya dan 

menjawab), berani mengutarakan ide/pendapat, disiplin, dan peduli 

mengalami peningkatan. 
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Peningkatan aspek afektif siswa dapat dilihat dari kenaikan 

persentase nilai afektif siswa yang disajiikan pada table 1. 

Tabel 1. Perbandingan persentase nilai afektif siklus I, siklus II, dan siklus III dengan 

penerapan strategi pembelajaran card sort. 

No. Indikator Keaktifan 

Nilai afektif 

pra siklus 

(%) 

Nilai 

afektif 

siklus I (%) 

Nilai 

afektif 

siklus II 

(%) 

Nilai 

afektif 

siklus III 

(%) 

2. 

Berpartisipasi 

(bertanya dan 

menjawab) 

- 51,61 74,19 100 

3. 
Berani mengutarakan 

pendapat 
- 48,39 83,87 100 

4. Disiplin  - 64,52 96,77 100 

5. Peduli  - 74,19 93,55 100 

 

Dari keempat indikator aspek afektif yang diamati, terlihat jelas 

bahwa ada peningkatan persentase nilai afektif dari siklus I sampai siklus 

III. Terlihat juga ada peningkatan rata-rata nilai afektif secara 

keseluruhan dari siklus I sampai siklus III. Peningkatan rata-rata nilai 

aspek afektif dari siklus I sampai siklus III dapat dilihat dalam gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Grafik perbandingan rata-rata nilai afektif siswa siklus I, siklus II, dan siklus 

III dengan penerapan strategi pembelajaran card sort. 
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Pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran card sort juga 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa yang diperoleh dari post 

test dalam setiap siklus. Siswa juga sudah memahami strategi 

pembelajaran card sort yang diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan di SMP Al Islam Kartasura 

adalah 65. Peningkatan  nilai aspek kognitif dari siklus I sampai siklus III 

dapat dilihat dalam tabel 2.  

 

Tabel 2. Perbandingan kemampuan kognitif siswa dengan penerapan strategi 

pembelajaran card sort. 

Tindakan KKM Rata-rata Nilai 
Persentase 

Ketuntasan (%) 

Jumlah Siswa 

Yang Tuntas 

Pra siklus 65 67,23 58,07 18 

Siklus I 65 59,36 51,61 16 

Siklus II 65 68,39 74,19 23 

Siklus III 65 82,26 96,77 30 

 

3.2 Pembahasan 

Hasil belajar adalah hasil usaha seorang siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar yang diterima setelah belajar. Hasilnya dapat berupa 

angka, huruf, maupun tindakan, dan wujud konkritnya dapat berupa 

raport, transkrip nilai, ijazah, piagam, sertifikat atau bentuk-bentuk 

lainnya (Samino dan Marsudi, 2011:49). Hasil belajar ditandai dengan 

perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut berkenaan dengan aspek-

aspek motorik. Perubahan tingkah laku sebahai hasil belajar juga dapat 

menyentuh perubahan pada aspek afektif, termasuk aspek emosional, dan 

juga dapat ditandai dengan perubahan kemampuan berpikir 

(Aunurrahman, 2009:37).  

Pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran card sort 

pada materi sistem pernapasan manusia kelas VIII B SMP Al Islam 

Kartasura dari siklus I sampai siklus III memberikan perubahan-

perubahan yang positif, antara lain: 1) siswa lebih aktif dan ikut berperan 
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dalam proses pembelajaran, 2) siswa lebih berani dan percaya diri 

bertanya, berpendapat, presentasi dihadapan siswa lain, 3) siswa lebih 

disiplin dalam mengikuti pembelajaran, 4) siswa lebih menghargai orang 

lain, 5) siswa lebih dapat bekerjasama dengan orang lain, 6) siswa lebih 

peduli terhadap temannya, 7) siswa lebih memperhatikan saat proses 

pembelajaran, 8) hasil belajar siswa meningkat. Pada penelitian ini lebih 

fokus pada perubahan dua aspek yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

yaitu nilai afektif siswa yang di amati pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dan nilai kognitif (peningkatan hasil belajar siswa). 

Jumlah siswa yang sudah mencapai KKM 65 sebanyak 30/31 

siswa (96,77%), dan siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 1/31 

siswa (3,23%). Setelah dilakukan wawancara, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi dari satu siswa tersebut yaitu faktor latar belakang 

keluarga dan motivasi belajar. 

Motivasi yang dimiliki siswa memberikan pengaruh terhadap 

proses pembelajaran yang diikuti dan proses belajar yang dilakukan oleh 

siswa. Motivasi yang dimiliki siswa memberikan energi dan semangat 

bagi siswa untuk mempelajari sesuatu. Faktor keluarga dapat 

berpengaruh terhadap proses belajar siswa seperti: pola asuh orang tua, 

cara orang tua mendidik anak, pola hubungan anggota keluarga, suasana 

rumah, pengertian orang tua, serta keadaan sosial ekonomi keluarga 

(Muhammad dan Novan, 2013).  

Berdasarkan penerapan strategi card sort pada proses 

pembelajaran yang telah dilakukan oleh peneliti, strategi pembelajaran 

ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari strategi 

pembelajaran card sort yaitu: 1) membantu mendinamisir kelas yang 

jenuh atau bosan, 2) membina siswa untuk bekerjasama dan saling 

menghargai pendapat, 3) meningkatkan keaktifan dan kreatifitas siswa, 

4) mempermudah siswa dalam menarik kesimpulan, 5) meningkatkan 

pemahaman dan daya ingat siswa terhadap materi yang dipelajari. 

Adapun kekurangan dari strategi pembelajran card sort yaitu: 1) apabila 
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guru kurang menguasai kelas, maka suasana kelas akan gaduh, 2) 

membutuhkan pengenalan secara matang terlebih dahulu sebelum 

diterapkan dalam proses pembelajaran, 3) membutuhkan waktu yang 

banyak, 4) guru memerlukan persiapan yang matang untuk menerapkan 

strategi pembelajaran ini. 

 

4. PENUTUP 

Dapat disimpulkan bahwa strategi card sort dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia di SMP Al-Islam 

Kartasura, Sukoharjo kelas VIIIB semester 1 tahun ajaran 2013/2014 pada 

penilaian aspek kognitif (tuntas KKM 65 sebanyak 96,77%) dan afektif 

(berpartisipasi, berani mengutarakan ide/pendapat dengan santun, disiplin, 

dan peduli). 
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