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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Kegiatan pembelajaran pada hakikatnya 

adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasihat, dan penyuluhan agar siswa 

mampu mengatasi, memecahkan masalah, menanggulangi kesulitan. Pengajaran 

dalam bentuk kegiatan yang menjalin hubungan interaksi dalam proses belajar dan 

mengajar antara tenaga kependidikan (khususnya guru) dan peserta didik untuk 

mengembangkan perilaku sesuai dengan tujuan pendidikan. Pembelajaran 

seharusnyan menjadi aktivitas bermakna yakni dikembangkan dengan cara 

membantu peserta didik membangun keterkaitan antara informasi (pengetahuan) 

baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah dimiliki dan dikuasai 

peserta didik yang sesuai terkandung dalam diterapkannya kurikulum KTSP. 

Kurikulum yang berlaku harus diikuti oleh peserta didik dan harus 

mengembangkan potensi peserta didik dengan baik sesuai tujuan pendidikan. 

Kurikulum yang berlaku di MI Miftahul Huda adalah kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP). Sekolah sebagai salah satu pelaksana proses pembelajaran 

diharapkan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Proses 

pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang dapat membuat siswa 



2 
 

berperan aktif dalam menirukan dan mengembangkan konsep-konsep yang 

dipelajari. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

membimbing, mengarahkan, memfasilitasi, melatih dan mengevaluasi siswa. 

Dalam pelaksanaannya guru harus melakukan skenario pembelajaran sesuai dari 

isi kurikulum KTSP. 

Peraturan pemerintah no. 22 tahun 2006 (Soepeno, 2010:2) standar isi 

memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum yang terdiri atas kelompok mata 

pelajaran salah satunya adalah kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh 

siswa saat ini. Menurut H.W Fowler ( Trianto, 2013:136) Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) adalah pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan 

dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan 

deduksi. IPA dapat dipelajari dengan konteks pembelajaran yang bermakna 

karena dengan mempelajari IPA secara bermakna peserta didik dapat 

mengembangkan kompetensi dalam menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Dengan pembelajaran IPA yang bermakna peserta didik juga dapat 

mencapai hakikat IPA antara lain IPA sebagai proses, IPA sebagai produk dan 

IPA sebagai sikap ilmiah. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains merupakan konsep pembelajaran 

alam yang mempunyai hubungan yang luas terkait dengan kehidupan manusia. 

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam yang sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 
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untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan diarahkan untuk berbuat dan menemukan sehingga dapat membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar.  

Upaya pemahaman konsep-konsep IPA, dapat dilakukan seorang guru 

dengan mengembangkan dan memilih model mengajar dengan tepat. Salah satu 

model mengajar dalam proses belajar mengajar adalah model ceramah. Model 

ceramah ini merupakan model mengajar yang sampai saat ini kiranya masih 

mendominasi atau paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Model ceramah yang diterapkan pada siswa kurang mengalami proses berfikir 

karena hanya mendengarkan dan mencatat tanpa adanya timbal balik pertanyan 

dari siswa. Bila bertanya hanya terbatas karena kurang jelas. Jadi dalam hal ini 

teknik penyajian yang digunakan oleh guru kurang berhasil dalam merangsang 

siswa untuk bertindak aktif dan menghasilkan prestasi yang diharapkan. 

Pemilihan model pembelajaran  harus disesuaikan dengan karakteristik 

pembelajaran dan materi yang akan dibahas. Dengan melibatkan peserta didik 

secara aktif  pada proses pembelajaran di kelas , diharapkan  peserta didik dapat 

ikut bertanggung jawab  terhadap peningkatan kemampuan belajar sendiri 

maupun berkelompok. Salah satu model pembelajaran yang lebih menekankan 

aktivitas belajar dan melihat karakteristik peserta didik adalah pembelajaran aktif. 

Berdasarkan dari observasi yang saya lakukan terhadap guru mata pelajaran 

IPA di MI Miftahul Huda Tegaldlimo Banyuwangi, bahwa di sekolah tersebut 



4 
 

masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, serta menggunakan media 

papan tulis sebagai media pembelajaran yang paling dominan dalam pembelajaran 

IPA sehingga aktivitas siswa kurang optimal. Hal ini tampak pada kegiatan 

pembelajaran di kelas yang kurang aktif dan menarik. Siswa cenderung pasif 

mendengarkan penjelasan dari guru dan sesekali menjawab pertanyaan dari guru. 

Media belajar yang digunakan juga cenderung tidak beragam dan menarik 

sehingga siswa kurang bersemangat untuk menerima materi pelajaran. 

Dari observasi yang saya lakukan, hal tersebut berdampak pada hasil nilai 

ulangan harian siswa yang menunjukkan rata-rata ulangan harian IPA sebesar 63 

dengan rincian 9 siswa atau 56% dari 16 siswa mendapatkan nilai di bawah 70 

dan 7 siswa atau 44% yang mendapatkan nilai lebih besar dari 70 sesuai dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran IPA di sekolah tersebut.  

Dari hasil ulangan harian tersebut, menunjukkan bahwa dengan ketuntasan 

klasikal 44%, pembelajaran IPA belum sesuai dengan yang diaharapkan. Oleh 

karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas 

belajar dan keterampilan berfikir siswa, sehingga nantinya hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru untuk memperbaiki, 

memperbaharui, dan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep IPA 

adalah melalui penerapan model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, maka solusinya 

adalah dengan menerapkan pembelajaran model “card sort”. Card sort juga 

memiliki keunggulan  dalam memecahkan masalah dan saling mendorong satu 

sama lain untuk berlatih belajar antara lain: (1) Penggunaan card sort lebih mudah 
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dipahami dan diingat oleh siswa yang akan menegaskan pemahaman materi siswa. 

(2) Membantu siswa berperan aktif dalam pembelajaran yang berlangsung. (3) 

Dapat melatih siswa lebih bertanggung jawab, membangun kerjasama yang baik, 

kreatif dan terampil didalam proses pembelajaran. (4) Dapat melatih sikap teliti 

dan kritis. Merangsang siswa untuk berpikir efektif 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diadakan penelitian yang mengarah 

inovasi yang dapat mengkaji pembelajaran IPA, maka dari itu peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar dengan 

Model Pembelajaran Card Sort pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV MI Miftahul 

Huda Tegaldlimo Banyuwangi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran card sort untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa MI Miftahul Huda kelas IV mata pelajaran IPA materi 

pokok alat indra manusia?  

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa MI Miftahul Huda kelas IV mata 

pelajaran IPA materi pokok alat indra manusia dengan menggunakan model 

pembelajaran card sort? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran card sort 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MI Miftahul Huda mata 

pelajaran IPA materi pokok alat indra manusia. 
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2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di MI 

Miftahul Huda mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran 

card sort. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian diharapkan 

bermanfaat. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk bagi siswa dan guru 

pada MI Miftahul Huda Banyuwangi, sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan, dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan obyek penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru, yaitu dapat memberikan wawasan dan keterampilan pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat memberikan 

alternatif pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan sifat 

peserta didik, sehingga dapat mengkaji hasil peserta didik dalam 

pembelajaran IPA. 

b) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran model card sort dan dapat membantu 

sekolah atau guru untuk mengatasi kesulitan belajar. 

c) Bagi peneliti, sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang 

pengembangan pembelajaran IPA. 

d) Bagi peneliti lain, sebagai masukan, dorongan, dan wacana baru untuk 

melakukan penelitian sejenis. 
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1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti ingin membatasi masalah pada :  

1. Penelitian ini akan difokuskan pada penggunaan model pembelajaran card 

sort untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas IV MI Miftahul Huda 

Banyuwangi. Model pembelajaran ini diterapkan pada mata pelajaran IPA. 

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) Kelas IV Standar Kompetensi 1. Memahami hubungan antara struktur 

organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya. Kompetensi 

Dasar 1.3. Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera dengan 

fungsinya. 

3. Penelitian ini difokuskan pada siswa kelas IV semester I  dengan jumlah    

siswa 16 yang terdiri dari 8 laki-laki dan 8 perempuan. 

1.6 Definisi Istilah  

1. Model 

Menurut Adi (dalam Suprihatiningrum, 2013 : 142) Model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam 

mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

2. Model pembelajaran “Card Sort” 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif (kerja sama).  

Tipe model ini bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, 

klasifikasi dan fakta tentang objek atau mereview materi yang telah dibahas pada 
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pembelajaran sebelumnya. Dominasi gerakan fisik dalam penerapan tipe model 

ini dapat membantu menghidupkan suasana kelas. 

3. Hasil belajar  

Menurut Gagne dan Briggs (dalam Suprihatiningrum, 2013 : 37) hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat 

perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa. 

4. IPA 

Menurut Wahyana (dalam Trianto, 2013 : 136 ) IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya 

ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap 

ilmiah.  


