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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa Kelas IV SD Negeri 

No.205/IX Sengeti yang belum memahami materi Iman kepada malaikat-malaikat 

Allah, hal ini disebabkan kurangnya kreatifitas guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi 

penggunaan kartu huruf dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam materi 

Iman kepada malaikat-malaikat Allah siswa kelas IV SD Negeri No.205/IX Sengeti 

Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan (card 

sort) kartu yang berisikan kategori yang berkaitan dengan materi yang sedang 

dipelajari sebagai media pembelajaran.  

Penelitian dilakukan dalam tiga siklus, pada masing-masing siklus 

dilakukan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Hasil penellitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas IV SD Negeri 

No.205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan dalam materi Iman kepada malaikat-

malaikat Allah dengan menggunakan kartu (card sort) meningkat. 

 

Kata Kunci: Materi Iman Kepada Malaikat-Malaikat Allah, Card sort, 

Pemahaman Siswa 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai 

edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi yang 

bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan 

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran 

dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara 

sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran. 

(Djamarah, 2010 : 1)  

Ahmadi (2010:99) menyatakan bahwa “Dalam proses pembelajaran guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar 
bagi murid. Guru bertanggung jawab melihat segala sesuatu yang terjadi dalam 

kelas untuk membantu proses perkembangan siswa, terutama membantu 

perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap”. Oleh sebab itu seorang guru 
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harus mempertimbangkan banyak faktor pembelajaran, khususnya dalam pelajaran 

PAI. 

Hal ini dilakukan selain untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal 

juga untuk menimbulkan motivasi siswa dalam meningkatkan prestasi belajar PAI. 

Menurut Nasution (2010:205) “Salah satu cara usaha guru dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang optimal adalah dengan menerapakan semua kompetensi yang ada 

seperti menguasai bahan pelajaran, memahami subjek didik, mengolah kelas 

dengan menggunakan metode mengajar yang tepat” Masalah dalam belajar adalah 

masalah yang selalu aktual dan dihadapi oleh setiap orang. Maka dari itu banyak 

para ahli-ahli membahas dan menghasilkan berbagai teori tentang belajar.  

Dalam hal ini tidak dipertentangkan kebenaran setiap teori yang dihasilkan, 

tetapi lebih penting adalah pemakaian teori-teori itu dalam praktek kehidupan yang 

paling cocok dengan situasi kebudayaan kita. Harapan yang tidak pernah sirna dan 

selalu guru tuntut adalah bagaimana bahan pelajaran yang dirasakan guru dapat 

dikuasai anak didik secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang 

dirasakan guru. Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu 

dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan 

latar belakang yang berlainan.  

Mengajar ialah kegiatan menyajikan bahan pelajaran kepada siswa agar 

siswa dapat menerima, menguasai dan mengembangkannya. Maka cara-cara 

belajar serta cara mengajar harus setepat-tepatnya, seefisien dan seefektif mungkin 

dilaksanakan, artinya cara mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi 

sikap siswa terhadap pelajaran yang diberikan. 

Semiawan (2011:137) berpendapat bahwa “fungsi guru sangat dominan 

dan menentukan, serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan kualitas pendidikan”. Peran guru sangat penting dalam 

menghadapi kejenuhan belajar siswa, karena guru sebagai manager of instruction 

(pengelola pengajaran) dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola seluruh 

proses pembelajaran dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian rupa, 

seperti mengatur lingkungan belajar dan menggunakan variasi dalam mengajar, 

agar anak didik atau siswa tidak bosan, siswa tidak mengantuk dikelas, sehingga 

siswa bisa bergairah dalam belajar akibatnya tujuan belajar pun tercapai.  

Menurut Mulyasa (2011:35) Semua orang yakin bahwa guru memiliki 

andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran disekolah. Guru 

sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan 

tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi 

yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa 

bantuan guru. 

Dalam proses belajar PAI banyak terdapat keluhan dan kesulitan 

dikalangan siswa. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya siswa dalam proses 

pembelajaran. Sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi belajar. Keadaan ini 

memberikan persepsi negatif terhadap pelajaran PAI. Dengan demikian tidak 
berlebihanlah kiranya bila banyaknya latihan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang sesuai merupakan strategi yang dapat meningkatkan hasil 

belajar mengajar di sekolah.  
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Berdasarkan pengamatan selama ini 60% dari jumlah siswa kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa masih kurang memuaskan karena 

belum mencapai KKM yang telah ditentukan. Adapun hasil belajar siswa masih 

selalu dibawah ketuntasan belajar Minimal Sekolah yaitu 6,5 sedangkan rata-rata 

kelas baru mencapai 5,6. 

Siswa seperti merasa jenuh dan bosan dengan penjelasan guru yang 

terlebih lagi dirasakan oleh siswa yang pintar, sedangkan guru sibuk masih 

menjelaskan bagi siswa yang belum mengerti. Dalam pelaksanaan latihan siswa 

yang pintar yang selalu berusaha menyelesaikan soal-soal sesuai dengan prosesnya 

sedangkan yang lainnya yang penting adalah hasil belajarnya tanpa 

memperhatikan prosesnya. Disamping itu cara guru mengajar masih dominan 

melaksanakan metode ceramah dan tanya jawab di dalam kelas. 

 Salah satu upaya yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran sort 

card. Strategi ini merupakan kegiatan kolaborasi yang bisa digunakan untuk 

mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview 

informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu 

menimalisir kelas yang jenuh atau bosan. 

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

bagaimana penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI di 

SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan Muaro Jambi dengan judul 

“Meningkatkan Hasil belajar Siswa dalam Materi Iman kepada malaikat-malaikat 

Allah Melalui Strategi Pembelajaran Card sort di Kelas IV SD Negeri 205/IX 

Sengeti Kecamatan Sekernan Muaro Jambi”. 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: Apakah dengan menggunakan strategi card sort dapat 

meningkatkan pemahaman siswa SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan 

Muaro Jambi dalam materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah?. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah Untuk mengetahui 

seberapa besar pemahaman siswa dalam memahami materi Iman kepada malaikat-

malaikat Allah pada siswa kelas IV SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan 

Sekernan Muaro Jambi dengan menggunakan strategi pembelajaran Card sort. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk guru dan peneliti, sebagai masukan bagi guru agar dapat menerapkan 

dalam pembelajaranPAI pada materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah 

dengan strategi pembelajaran Card sort. 

2. Untuk siswa, sebagai motivasi dalam proses pembelajaran agar lebih 
meningkatkan kemampuan dalam berpikir imajinatif dan kretif, sehingga 

pembelajaran PAI di kelas lebih aktif dan menyenangkan. 

3. Untuk sekolah, sebagai pengembangan kurikulum dan peningkatan minat 

belajar dan hasil belajar siswa. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Pemahaman Siswa 

Pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan 

benar. Dengan pemahaman siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia 

memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta yang ada. Pemahaman 

adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengerti, menafsirkan, menerjemahkan 

atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang 

diterimanya. (Sadiman, 2011:11) 

Suharsimi menyatakan bahwa Pemahaman adalah bagaimana seseorang 

mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali dan 

memperkirakan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan 

kemampuan seseorang dalam mengerti, menafsirkan, menerjemahkan, 

menerangkan, mempertahankan, membedakan, menduga, dan memberi contoh dari 

apa yang telah di ketahuinya dan diterimanya. 

 

Strategi Pembelajaran 

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa 

dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik 

penyajian, atau yang biasanya disebut metode mengajar. (Roestiyah,2010:1) 

Menurut Wina Sanjaya (2010:125) istilah strategi digunakan dalam dunia 

meliter yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan meliter untuk 

memenangkan suatu peperangan, dan berdasarkan ilustrasi tersebut bahwa strategi 

dapat digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai 

tujuan. 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or 

series, of activities designed to achieves a particular educational goal. Jadi dengan 

demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. (Martinis,2012:135) 

Menurut Suparman (2010:157) strategi pembelajaran merupakan 

perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran 

peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Suparman juga mengatakan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas komponen-

komponen seperti urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran dan waktu.  

Strategi pembelajaran yang menggunakan urutan kegiatan yang secara 

pembelajaran sistematis, memiliki potensi untuk memudahkan kegiatan belajar 

peserta didik.  
 

Strategi pembelajaran Card sort 

Strategi ini merupakan kegiatan kolaborasi yang bisa digunakan untuk 

mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview 
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informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu 

menimalisir kelas yang jenuh atau bosan langkah-langkahnya : 

1. Setiap siswa dibagi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh yang 

tercakup dalam satu atau lebih kategori. 

2. Mintalah siswa untuk bergerak dan berkeliling didalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori yang sama. Kategori tersebut dapat 

diumumkan sebelumnya atau membiarkan siswa menemukannya sendiri. 

3. Siswa dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori 

masing-masing di depan kelas. 

4. Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan poin-poin 

penting terkait materi pelajaran. 

5. Mintalah stiap kelompok untuk melakukan penjelasan tentang kategori yang 

mereka selesaikan. 

 

Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Masih dari sumber pakar di atas, bahwa pembelajaran pendidikan agama 

Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, 

pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. serta berakhlah mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Atau bila dibuat dalam bentuk poin-poin, maka tujuan pembelajaran 

pendidikan agama Islam dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Memperkuat iman dan taqwa 

2. Menghormati agam lain 

3. Memelihara kerukunan antar umat beragama 

4. Mewujudkan persatuan nasional 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 

205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan Muaro Jambi dengan jumlah siswa 20 0rang 

terdiri dari siswa laki-laki 11 orang dan siswa perempuan 9 orang. Adapun nilai 

rata-rata siswa yaitu masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal Sekolah yaitu 

7,5 sedangkan rata-rata kelas baru mencapai 5,6. Adapun waktu pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu diadakan pada semester 2 Tahun pelajaran 

2017-2018. Penelitian akan diadakan selama 1 bulan. Penelitian tindakan kelas ini 

diadakan di SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan Muaro Jambi. 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) yang akan diadakan akan 

dilakukan atas 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahapan kegiatan. 

Tahapan tersebut terdiri ataS: (1) perencanaan; (2) implementasi tindakan; (3) 
evaluasi; (4) analisis dan refleksi. Hasil refleksi ini diterapkan pada siklus tindakan 

berikutnya hingga sampai ditemukan hasil yang memuaskan. 
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1. Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan menyiapkan berbagai hal yang akan 

digunakan dalam pemberian tindakan pada suatu penelitian.  

2. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini meliputi persiapan dari awal 

penelitian dilakukan. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, dipersiapkan hal-hal 

yang diperlukan sebelum melaksanakan tindakan pembelajaran dalam setiap 

siklus juga enetapkan waktu pembelajaran, Menetapkan materi pembelajaran, 

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Membuat lembaran 

observasi untuk guru dan siswa, Menyiapkan bahan evaluasi. 

3. Observasi dan Evaluasi 

Kegiatan pengamatan (observasi) dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dalam tindakan ini yang diteliti adalah 

bagaimana hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan 

Sekernan Muaro Jambi dalam menyelesaikan evaluasi pada materi Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah. Aktivitas belajar siswa di paparkan dengan nilai 

keseluruhan siswa hingga dapat diketahui pemahaman siswa dalam belajar 

hingga dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Refleksi  

Refleksi termasuk (evaluasi dan revisi). Pada penelitian ini dilakukan 

dengan gambaran sebagai berikut. Waktu, Bahan, Pelaksana dan Prosedur. 

 

Teknik Analisa Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi 

data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa metode 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Menurut Suharsimi (2010:199) Metode observasi atau disebut juga 

dengan pengamatan merupakan “…kegiatan pemuatan perhatian semua objek 

dengan menggunakan seluruh indera…” Penulis menggunakan metode 

observasi non partisipan untuk melihat data di lapangan yang bisa menjadi 

instrument utama pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang 

proses belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SD Negeri205/IXSengeti 

Kecamatan Sekernan Muaro Jambi : Bagaimanakah  pemberian  strategi card 

sort  dalam memahami materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah  pada 

siswa kelas IV SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan Muaro Jambi. 

2. Soal Tes Akhir  

Soal tes akhir adalah sederetan pertanyaan atau latihan untuk 

mengukur pengetahuan, intelejensi kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok.  

Dalam penelitian ini soal untuk tes tersebut dibuat secara essay. Tes 

bentuk essay ini adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan 
jawaban bersifat pembahasan atau uraian yang digunakan untuk melihat 

pemahaman belajar siswa. Tes ini dilakukan di setiap akhir siklus. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan kenyataan atau 
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fakta sesuai dengan data yang ada diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui 

hasil belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran serta aktifitas siswa selama proses pembelajaran. 

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis. Data hasil tes dianalisis 

secara kuantitatif, sedangkan data dari hasil observasi dan wawancara 

dianalisis secara kualitatif. Data kuantitatif dari nilai siswa dianalisis dengan 

melakukan tahapan: 

1. Merekap skor yang diperoleh siawa 

2. Menghitung skore komulatif keseluruhan aspek. 

3. Menentukan kriteria skore 

4. Menghitung porsentase 

Untuk mengukur peningkatan kemampuan siswa digunakan teknik 

penghitungan rata-rata sebagai berikut : 

      Σƒ 

X =         x  100 % 

      N 

Dimana  :   

X   =  Rata-rata keberhasilan siswa 

f     =  Jumlah nilai siswa  

N   =  Jumlah siswa 

 

Indikator Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas dari pemahaman materi 

Iman kepada malaikat-malaikat Allah tersebut dapat dilihat dari Efektifitas siswa 

mampu bekerja sama dengan teman kelompoknya. Siswa yang membuat catatan 

penting untukmemahamimateri Iman kepada malaikat-malaikat Allah yang aktif 

dan mampu mempersentasekan kategori yang terkandung dalam potongan kertas 

yang diberikan guru dan Siswa mampu memahami materi tentangIman kepada 

malaikat-malaikat Allah. 

 

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Kegiatan siklus 1 dijadikan sebagai test awal tentang Standar Kompetensi 

Memahami Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siklus 1 ini dilaksanakan 

peneliti pada hari Selasa  tanggal 7 Februari 2018. 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan menyiapkan berbagai hal yang akan 

digunakan dalam pemberian tindakan pada suatu penelitian. Kegiatan penelitian 

ini dilakukan oleh guru sendiri sebagai peneliti.  

2. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini meliputi persiapan dari awal 
penelitian dilakukan. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, dipersiapkan hal-hal 

yang diperlukan sebelum melaksanakan tindakan pembelajaran.  
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3. Observasi dan Evaluasi 

Kegiatan pengamatan (observasi) dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dalam tindakan ini yang diteliti adalah 

bagaimana hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan 

Sekernan Muaro Jambi dalam menyelesaikan evaluasi pada materi Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah. Hal-hal yang diamati tentang sikap siswa dalam 

proses pembelajaran, peneliti mengisi lembar observasi. 

Dalam kegiatan belajar pada siklus I terlihat bahwa pemahaman siswa 

pada siklus 1 masih perlu ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4 

orang Siswa yang mampu bekerja sama dengan dengan kelompoknya, 5 orang 

yang membuat catatan penting untuk memahami materi Iman kepada malaikat-

malaikat Allah, 4 orang yang aktif dan mampu mempersentasekan kategori 

yang terkandung dalam potongan kertas yang diberikan guru, dan5 orang yang 

memahami materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan hasil 

pembelajaran tersebut diuraikan dalam lembar observasi sebagai berikut : 

Tabel 1. Indikator Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Aktivitas Belajar Siswa 
Jumlah 

Siswa % 

1 Siswa mampu bekerja sama dengan teman 

kelompoknya 

4 orang 20% 

2 Siswa yang membuat catatan penting untuk memahami 

materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah 

5 orang 25% 

3 Siswa yang aktif dan mampu mempersentasekan 

kategori yang terkandung dalam potongan kertas yang 

diberikan guru. 

4 orang 20% 

4 Siswa  mampu memahami materi tentang Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah 

5 orang 25% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Jika tabel di atas dianalisis, maka nampak bahwa pemahaman siswa 

ketika baru diadakan proses belajar dengan menggunakan strategi pembelajaran 

card sort masih sangat rendah dan jauh dari tingkat indikator belajar yang 

direncanakan. Karena pemahaman siswa baru mencapai 25% 

4. Refleksi 

Mengenalkan kepada siswa dalam Iman kepada malaikat-malaikat 

Allahyang terdapat pada Kelas IV di SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan 

Sekernan Muaro Jambi juga memberi latihan agar siswa dapat menyelesaikan 

soal Materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah yang terdapat pada Kelas IV 

melalui strategi card sort supaya materi-materi yang diajarkan dapat dpahami 

dengan baik, maka perlu diberi contoh-contoh pengenalan dan siswa dapat 

bekerja sama dengan baik. 

Oleh sebab itu perlu diadakan kembali penelitian ini pada pertemuan di 

siklus ke dua guna memperoleh hasil yang diinginkan. 

 

Siklus II 

Kegiatan siklus II dijadikan sebagai  lanjutan test tentang Standar 

Kompetensi Memahami materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah dalam 
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pemecahan masalah. Siklus 2 ini dilaksanakan peneliti pada hari Selasa  tanggal 14 

Februari 2018. 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan menyiapkan berbagai hal yang akan 

digunakan dalam pemberian tindakan pada suatu penelitian. Kegiatan penelitian 

ini dilakukan oleh guru sendiri sebagai peneliti.  

2. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini meliputi persiapan dari awal 

penelitian dilakukan. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, dipersiapkan hal-hal 

yang diperlukan sebelum melaksanakan tindakan pembelajaran.  

3. Observasi dan Evaluasi 

Kegiatan pengamatan (observasi) dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dalam tindakan ini yang diteliti adalah 

bagaimana hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan 

Sekernan Muaro Jambi dalam menyelesaikan evaluasi pada materi Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah.  

Hal-hal yang diamati tentang sikap siswa dalam proses pembelajaran, 

peneliti mengisi lembar observasi siswa yang mampu bekerja sama dengan 

dengan kelompoknya, siswa yang membuat catatan penting untuk memahami 

materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah yang aktif dan mampu 

mempersentasekan kategori yang terkandung dalam potongan kertas yang 

diberikan guru dan siswa yang memahami materi Iman kepada malaikat-

malaikat Allah 

Dalam kegiatan belajar pada siklus II terlihat bahwa pemahaman siswa 

pada siklus II masih perlu ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 9 

orang Siswa yang mampu bekerja sama dengan dengan kelompoknya, 11 orang 

yang membuat catatan penting untuk memahami materi Iman kepada malaikat-

malaikat Allah, 7 orang yang aktif dan mampu mempersentasekan kategori 

yang terkandung dalam potongan kertas yang diberikan guru, dan10orang yang 

memahami materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan hasil 

pembelajaran. diuraikan dalam lembar observasi sebagai berikut : 

Tabel 2. Indikator Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Aktivitas Belajar Siswa 
Jumlah 

Siswa % 

1 Siswa mampu bekerja sama dengan teman kelompoknya 9 orang 45% 

2 Siswa yang membuat catatan penting untuk memahami 

materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah 

11 orang 55% 

3 Siswa yang aktif dan mampu mempersentasekan kategori 

yang terkandung dalam potongan kertas yang diberikan 

guru. 

7 orang 35% 

4 Siswa  mampu memahami materi tentang Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah 

10 orang 50% 

 Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 
Jika tabel di atas dianalisis, maka nampak bahwa pemahaman  siswa 

ketika baru diadakan proses belajar dengan menggunakan strategi pembelajaran 

card sort masih sangat rendah dan jauh dari tingkat indikator belajar yang 

direncanakan. Karena pemahaman siswa baru mencapai 50%. 
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4. Refleksi 

Mengenalkan kepada siswa dalam Iman kepada malaikat-malaikat 

Allahyang terdapat pada Kelas IV di SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan 

Sekernan Muaro Jambi dan Memberi latihan agar siswa dapat menyelesaikan 

soal Materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah yang terdapat pada Kelas IV 

melalui strategi card sort supaya materi-materi yang diajarkan dapat dipahami 

dengan baik, maka perlu diberi contoh-contoh pengenalan dan siswa dapat 

bekerja sama dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi keaktifan siswa selama diberikan tindakan 

pada pertemuan ini masih sangat rendah ada siswa yang belum terbiasa bekerja 

sama dengan kelompoknya. Siswa masih banyak yang belum membuat catatan 

penting tentang materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah adapun siswa 

masih belum aktif dalam mempersentasekan kategori yang terkandung dalam 

potongan kertas yang dibagikan guru dan siswa belum mampu untuk 

memahami materi tentang Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 

Oleh sebab itu perlu diadakan kembali penelitian ini pada pertemuan di 

siklus ke tiga guna memperoleh hasil yang diinginkan. 

 

Siklus III 

Kegiatan siklus III dijadikan sebagai  lanjutan test tentang Standar 

Kompetensi Memahami materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah dalam 

pemecahan masalah. Siklus III ini dilaksanakan peneliti pada hari Selasa  tanggal 

21 Februari 2018. 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan menyiapkan berbagai hal yang akan 

digunakan dalam pemberian tindakan pada suatu penelitian. Adapun langkah-

langkah pada awal perencanaan dilakukan penjajakan awal, penjajakan awal ini 

bertujuan untuk mendapatkan masalah pembelajaran Materi pokok Mengenal 

Iman kepada malaikat-malaikat Allahyang terdapat pada Kelas IV di SD No. 

205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan Muaro Jambi untuk persiapan Instrumen, 

pada tahap ini yang dipersiapkan adalah instrument yang disusun oleh guru 

sebagai peneliti, instrumen yang dipersiapkan yaitu lembar observasi dan 

catatatan lapangan. Persiapan bahan-bahan, bahan-bahan yang dipersiapkan 

adalah berupa fasilitas pembelajaran yaitu alat praga, buku paket, program 

pengajaran, persiapan mengajar dan media pembelajaran lainnya. Menyiapkan 

RPP dan menyiapkan lembar pengamatan 

2. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini meliputi persiapan dari awal 

penelitian dilakukan. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, dipersiapkan hal-hal 

yang diperlukan sebelum melaksanakan tindakan pembelajaran. Untuk setiap 

siklus, adapun yang harus dipersiapkan adalah : menetapkan waktu 

pembelajaran, menetapkan materi pembelajaran, menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), membuat lembaran observasi untuk guru dan 

siswa dan menyiapkan bahan evaluasi. 

Adapun tindakan yang akan dilaksanakan menyusun RPP setiap kali 

pertemuan (terlampir) juga menyusun lembar observasi untuk mengamati dan 
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mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran, dan hasil observasi 

dalam menyampaikan materi tentang Iman kepada malaikat-malaikat Allah 

untuk mengenalkan apa itu Iman kepada malaikat-malaikat Allah pada saat 

kegiatan inti guru memberikan siswa kartu-kartu yang diminta siswa agar dapat 

menebutkan maksud yang tertuang dalam kartu tersebut dan didiskusikan 

dengan teman sebangnya. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk 

menyebutkan isi kartu dan menjelaskannya hingga kelompok yang lain 

mengerti, memberi kuis/pertanyaan secara lisan kepada seluruh siswa. Pada saat 

menjawab kuis tidak boleh saling membantu, memberi Evaluasi dan guru 

menyimpulkan materi. 

3. Observasi dan Evaluasi 

Kegiatan pengamatan (observasi) dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dalam tindakan ini yang diteliti adalah 

bagaimana hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan 

Sekernan Muaro Jambi dalam menyelesaikan evaluasi pada materi Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah.  

Hal-hal yang diamati tentang sikap siswa dalam proses pembelajaran, 

peneliti mengisi lembar observasi seperti yang terlihat pada tabel 3.5. Hasil 

pengamatan pengamatan tersebut peneliti ambil dari sikap positif yang dimiliki 

siswa yang terdiri dari : 

1. Siswa yang mampu bekerja sama dengan dengan kelompoknya 

2. Siswa yang membuat catatan penting untuk memahami materi Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah 

3. Siswa yang aktif dan mampu mempersentasekan kategori yang terkandung 

dalam potongan kertas yang diberikan guru 

4. Siswa yang memahami materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah 

Dalam kegiatan belajar pada siklus III terlihat bahwa pemahaman siswa 

pada siklus III tidak  perlu ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 16 

orang Siswa yang mampu bekerja sama dengan dengan kelompoknya, 18 

orang yang membuat catatan penting untuk memahami materi Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah, 18 orang yang aktif dan mampu mempersentasekan 

kategori yang terkandung dalam potongan kertas yang diberikan guru, dan20 

orang yang memahami materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan hasil 

pembelajaran. diuraikan dalam lembar observasi sebagai berikut : 

Tabel 3. Indikator Aktivitas Belajar Siswa Siklus III 

No Aktivitas Belajar Siswa 
Jumlah 

Siswa % 

1 Siswa mampu bekerja sama dengan teman 

kelompoknya 

16 orang 80% 

2 Siswa yang membuat catatan penting untuk memahami 

materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah 

18 orang 90% 

3 Siswa yang aktif dan mampu mempersentasekan 

kategori yang terkandung dalam potongan kertas yang 

diberikan guru. 

18 orang 90% 

4 Siswa  mampu memahami materi tentang Iman kepada 

malaikat-malaikat Allah 

20 orang 100% 

    Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 
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Jika tabel diatas dianalisis, maka nampak bahwa pemahaman  siswa 

ketika baru diadakan proses belajar dengan menggunakan strategi pembelajaran 

card sort sudah berhasil dengan baik dan jauh dari tingkat indikator belajar 

yang direncanakan. Karena pemahaman siswa sudah mencapai 100%. 

4. Refleksi 

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini 

mengenalkan  kepada  siswa dalam Iman kepada malaikat-malaikat Allah yang 

terdapat pada Kelas IV di SD Negeri 205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan 

Muaro Jambi juga memberi latihan agar siswa dapat menyelesaikan soal Materi 

Iman kepada malaikat-malaikat Allah yang terdapat pada Kelas IV melalui 

strategi card sort supaya materi-materi yang diajarkan dapat di pahami dengan 

baik, maka perlu diberi contoh-contoh pengenalan dan siswa dapat bekerja 

sama dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi keaktifan siswa selama diberikan tindakan 

pada pertemuan ini masih sudah berhasil dengan baik maka siswa yang mulai 

terbiasa bekerja sama dengan kelompoknya, siswa juga sudah banyak yang 

belum membuat catatan penting tentang materi Iman kepada malaikat-malaikat 

Allah. Siswa aktif dalam mempersentasekan kategori yang terkandung dalam 

potongan kertas yang dibagikan guru dan siswa sudah mampu untuk memahami 

materi tentang Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 

Oleh sebab itu dengan keberhasilan siswa dalan proses belajar mengajar 

hingga tuntas 100% maka tidak perlu diadakan kembali penelitian ini pada 

pertemuan karena hasil yang diinginkan telah tercapai. 

 

Pembahasan 

Peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus I sampai siklus III dapat 

dilihat pada tabel 4 sebagai berikut : 

Tabel 4. Rekapitulasi Indikator Kegiatan Belajar Siswa 

No Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Siswa mampu bekerja sama dengan teman 

kelompoknya 
20 45 80 

2 Siswa yang membuat catatan penting untuk 

memahami materi Iman kepada malaikat-

malaikat Allah 

25 55 90 

3 Siswa yang aktif dan mampu 

mempersentasekan kategori yang 

terkandung dalam potongan kertas yang 

diberikan guru. 

20 35 90 

4 Siswa  mampu memahami materi tentang 

Iman kepada malaikat-malaikat Allah 
25 50 100 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4 hasil observasi dari siklus I sampai siklus III terlihat 

adanya perubahan tingkat motivasi siswa naik secara bertahap dengan 

menggunakan strategi pembelajaran card short. Peningkatan hasil belajar siswa 

dari siklus I sampai siklus III dapat dilihat bahwa siswa tuntas belajar pada  Siklus 

I masih sedikit hanya 5 orang dari 20 orang. Pada Siklus II terjadi peningkatan 
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ketuntasan belajar dari 5 orang menjadi 10 orang dengan rata-rata kelas yang 

meningkat menjadi 6,55. Pada siklus ke III rata-rata kelas menjadi 7,35 dan 

mengalami peningkatan lagi dari 10 orang menjadi 20 orang, Ketuntasan secara 

klasikal juga mengalami peningkatan Siklus I sebelumnya 25%, Siklus II 50% dan 

Siklus III 100%. Siswa dapat dikatakan tuntas apabila mencaPAI lebih atau sama 

dengan 6,5. Rata-rata siswa telah mencapai 6,5 dan ketuntasan klasikal telah 

melebihi dari 75 %. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dan 

peningkatan hasil penilaian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Card short dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dalam materi Iman kepada malaikat-malaikat Allah pada siswa kelas IV SD 

No.205/IX Sengeti Kecamatan Sekernan Muaro Jambi. Dengan menggunakan 

Model pengajaran dalam strategi proses pembelajaran akan membawa dampak 

positif melalui proses belajar mandiri sepanjang strategi itu cocok diterapkan 

untuk lebih meningkatkan keberhasilan siswa. Setelah melakukan penelitian 

dengan mengadakan pembagian kartu-kartu yang berisikan pertanyaan dan 

pernyataan yang akan dikerjakan dan dengan pemilihan anggota kelompok dan 

mengadakan variasi setiap anggota kelompok. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada Standar Iman kepada malaikat-malaikat 

Allah dengan strategi card short agar dapat digunakan pada materi pelajaran 

yang lain dan disesuaikan dengan kebutuhannya. 

2. Guru diharapkan dapat mencari metode yang lebih baik dalam menjelaskan 

materi pelajaran sehingga lebih mudah dipahami siswa 
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