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     ABSTRAK 

 

PENERAPAN STRATEGI CARD SORT DALAM MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDN 04 

PUJODADI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh 

Jurniyanti 

Motivasi belajar sangat mempengaruhi terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh 

peserta didik, seorang peserta didik yang memiliki Motivasi belajar yang tinggi akan 

selalu berusaha untuk memenuhi keinginannya begitu pula sebaliknya seorang peserta 

didik yang Motivasi belajarnya rendah, tentu akan berat untuk melakukan berbagai 

aktivitas belajar. strategi sangat berperan penting dalam meningkatkan Motivasi 

belajar peserta didik yaitu berusaha semaksimal mungkin agar peserta didik memiliki 

Motivasi belajar yang tinggi terhadap semua pelajaran, walaupun anak itu suka/tidak 

suka pada pelajaran itu, Motivasi merupakan dorongan atau juga bisa dikatakan tujuan 

tindakan. Mengingat penting motivasi dalam belajar. Maka guru diharapkan dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa-siswinya dengan menciptakan kondisi-kondisi 

tertentu dapat membangkitkan motivasi belajar. 

Strategi card sort merupakan sebuah perencanaan dalam proses pembelajaran yang 

ditempuh pada tempat proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada 

prilaku siswa seperti yang diharapakan,Suatu tujuan yang mengarah kepada prilaku 

siswa sehingga bertindak untuk memberikan dorongan adalah peranan 

motivasi.Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian tentang hal tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai 

berikut : Apakah Penerapan Strategi Card Sort dapat meningkatkan motivasi belajar 

Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V B di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Pringsewu 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan strategi 

card sort dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V B di SDN 1 Harapan 

Jaya Bandar Lampung pada pelajaran pendidikan Agama Islam. Sumber Data dalam 

penelitian ini adalah dari siswa kelas VB sebanyak 33 orang, dan guru Pendidikan 

Agama Islam sebanyak 1 orang, serta kepala sekolah SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Pringsewu, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 

V SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Pringsewu yang beijumlah 33 siswa . 



 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa kualitatif 

deskriptif yaitu analisis yang menekankan pada makna, penalaran, definisi uatu situasi 

tertentu (dalam konteks tertentu) serta menggambarkan apa adanya engenai perilaku 

obyek yang sedang diteliti. 

Alat pengumpul data yaitu metode kuesioner, interview, observasi dan dokumentasi. 

Adapun dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan berfikir deduktif 

yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa- pristiwa umum 

kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi- generalisasi yang 

mempunyai sifat khusus.Dengan menggunakan metode tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam dalam membangkitkan motivasi 

belajar pada peserta didik kelas V SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Pringsewu 

adalah melalui penerapan strategi card sort menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menyampaikan tujuan pelajaran dengan jelas dan menarik, memahami kebutuhan 

belajar, memahami kesulitan belajar, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, 

mengusahakan peserta didik turut aktif, memberi tugas mandiri dan kelompok, 

menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media belajar, memberikan 

penilaian terhadap semua pekeijaan peserta didik, mengevaluasi hasil belajar peserta 

didik, memberi pujian, hadiah dan memberi hukuman. 

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dalam penerapan 

strategi card sort ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas V  di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Pringsewu 

 

Kata Kunci  : Card Sort, Motivasi Belajar 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari dari kesalahan terhadap pengertian judul skripsi ini, 

penulis memandang perlu memberikan penjelasan secara sederhana sehingga 

memudahkan para pembaca dalam memahami isi Skripsi ini yang berjudul 

"Penerapan Strategi card sort dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan 

Agama Islam    di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. 

I. Penerapan 

Penerapan adalah" proses pemakaian suatu peraturan, tata tertib, Undang-

Undang atau kesepakatan tertentu"
1
 Jadi yang dimaksud dengan penerapan disini 

adalah melaksanakan   proses belajar mengajar dengan konsep strategi card sort 

dalam meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. 

2. Strategi 

Strategi secara umum mempunyai pengertian yaitu pedoman yang 

digunakan dalam usaha mencapai sasaran yang telah di tentukan. Di hubungkan 

dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan 

guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

                                                           
1
. Anton M, Moeliyono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2002,hlm.891 



 

 

tujuan yang telah digariskan.
2
 Strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode 

sehingga metode yang diterapkan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang 

diinginkan. 

3. Strategi Card Sort 

Card Sort bisa disebut sortir kartu yaitu "pemilihan kartu".
3
 Dengan  

mengajak peserta didik menemukan konsep dan fakta melalui materi yang dibahas  

sehingga kondisi kelas lebih hidup dan tidak jenuh dalam pembelajaran. 

4. Meningkatkan 

Meningkatkan adalah  Menaikkan (derajat, taraf), mempertinggi".
4
 

Meningkatkan yang dimaksud disini adalah mempertinggi belajar peserta didik 

5. Motivasi 

Pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu".
5
 Dengan demikian yang dimaksud dengan 

meningkatkan motivasi belajar adalah mendorong atau  menggerakkan peserta didik  

untuk senantiasa belajar dalam rangka membekalinya dengan berbagai 

pengetahuan. 

6. Belajar 

Belajar yaitu perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkain 

kegiatan misalnya dengan membaca, meniru, mendengarkan, mengamati, dan lain 

                                                           
2
.Saiful Bahri Djamarah. AswanZain, Strategi Belajar Mengajar, PT Renika Cipta, 

2006, hlm. 5 
3
Hisyam Zaini, Barmawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran 

Aktif di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: CTSD,2004, hlm.50 
4
Anton M. Muyono. dkk. Op. Cit. hlm. 250  

 
5
Hamzah B,Uno.Teori Motivasi & Pengguranya, Bumi Aksara,Jakarta, 2011, 

hlm.3. 



 

 

sebagainya.
6
 Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan yang dimaksud dengan 

belajar adalah suatu keinginan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan 

penanaman sikap atau nilai-nilai dan merupakan proses membutuhkan waktu yang 

cukup lama karena hasil belajar tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan 

membutuhkan usaha dan metode dalam mencapai dari tujuan belajar itu sendiri . 

7. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah "suatu usaha bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya mampu memahami apa yang terkandung didalam 

Islam secara keseluruhan, memahami makna serta menjadikan ajaran-ajaran Islam 

yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan 

keselamatan dunia akhirat".
7
 Pendapat Mahmud Yunus, pendidikan Agama Islam 

adalah‖ membersihkan hati dan mensucikan jiwa, serta mendidik hati nurani dan 

mencetak anak dengan kelakuan yang baik dan mendorong mereka untuk 

memperbuat pekerjaan yang mulia".
8
  Berdasarkan pendapat di atas yang di maksud 

Pendidikan Agama Islam yaitu mata pelajaran yang mengajarkan berbagai nilai-

nilai ajaran agama dan mendotrong peserta didik untuk mampu mengamalkannya 

sebagai bekal untuk mencari kesejahteraan hidup di dunia maupun di akherat.  

8. Peserta Didik 

Adalah "orang yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan 

                                                           
 

6
 M.Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan,Remaja Karya, Jakarta,1987,hlm 69. 

7
.Sardiman,Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 

2005. Hlm.20. 
 

8
 Departemen Agama RI, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, Dirjen 

Kelembagaan Pembinaan Agama Islam, Proyek Pembinaan Agama pada Sekolah Umum, 
2004, hlm.84  



 

 

baik secara fisik maupun psikis yang memerlukan bimbingan.
9
 Jadi yang 

dimaksud dengan peserta didik adalah anak yang dalam pendidikan formal   

membutuhkan bimbingan bagi perkembangan dirinya.  

9. SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu merupakan 

suatu lembaga pendidikan formal atau tempat berlangsungnya kegiatan proses 

belajar mengajar dan SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu, sebagai tempat penulis mengadakan penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas maka judul skripsi ini berbunyi ―Penerapan 

strategi card sort dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan Agama Islam 

pada peserta didik kelas V  di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu‖ Adalah Penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi card 

sort sebagai strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V  sebagai usaha yang dilakukan 

guru bagi terciptanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan sesuai ajaran 

Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun penulis memilih judul ―Penerapan Strategi card sort dalam 

meningkatkan motivasi belajar pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas V  

di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu sebagai berikut : 

1) Dibutuhkan kesadaran untuk belajar lebih giat karena motivasi yang tinggi 

                                                           
9
 Mahmud Yunus, Methodik Khusus Pendidikan Agama, Hida Karya Agung, 

Jakarta, 2005,hlm.8 



 

 

sangat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik  

2) Ingin mengetahui dengan menerapkan strategi pembelajaran cadr sort, 

pemahaman peserta diidk pada materi Pendidikan Agama Islam lebih baik dan 

motivasinya lebih meningkat   

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dipandang perlu mengadakan 

penelitian untuk  lebih meningkatkan motivasi peserta didik memahami materi 

pendidikan agama Islam.  

C. Latar Belakang Masalah  

Belajar merupakan perolehan kebiasaan, pengetahuan dan sikap serta cara 

baru untuk melakukan sesuatu serta upaya dalam mengatasi kendala dan 

menyesuaikan pada situasi baru. Belajar memungkinkan seseorang memusatkan 

perhatiannya atau memperoleh tujuan.   Belajar (learning) menurut Gredler, adalah 

proses multisegi yang biasanya dianggap sesuatu yang biasa saja oleh individu 

sampai mengalami kesulitan saat menghadapi tugas yang kompleks.
10

 

Sedangkan menurut Morgan dikutip dari Suprijono, mendefinisikan belajar 

merupakan perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman.
11

   Sejalan pendapat tersebut, Santrock mendifinisikan belajar sebagai 

pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berfikir yang 

diperoleh melalui pengalaman.
12

 

Dari beberapa pendapat tentang belajar yang dikemukakan di atas, terdapat 

                                                           
10

  Margaret E. Gredler, Learning and Instruction, teori dan aplikasi , alih bahasa 
oleh Tri Wibowo (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.  2 

11
 Morgant di dalam Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi 

Paikem   (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 3  
12

 John W Santrock,  Educational Psychology (New York : McGraw-Hill, 2008), hlm. 

227 



 

 

beberapa kesamaan umum dalam mendefinisikan belajar yaitu : Pertama, belajar 

mengakibatkan  adanya perubahan atau kemampuan baru  dan kemampuan baru itu 

tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap (permanen) dan dapat disimpan. 

Kedua, perubahan atau kemampuan baru itu terjadi karena adanya usaha (sengaja), 

latihan dan pengalaman. Ketiga, perubahan atau kemampuan baru itu tidak timbul 

karena proses pertumbuhan atau perubahan kondisi fisik. 

Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak- 

anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan.
13 

keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki 

dan memperbaharui sektor pendidikan.
14

 

Pendidikan agama Islam mempuyai pengertian sebagai usaha sadar untuk 

menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujutkan persatuan 

nasional.
15

 

Pendidikan Agama Islam merupakan penanaman nilai konsep Islam melalui 

pembelajaran kepada manusia untuk dihayati dan diamalkan dan wajib diajarkan 

pada setiap jenjang pendidikan. Tujuan diajarkan pada sekolah umum adalah 

meningkatkan keimanan, pemahaman dan pengalaman peserta didik terhadap 

ajaran Agama Islam dan menjadikan mereka menjadi manusia muslim yang 

                                                           
13

 Ngalim Purwanto, Op. Cit. hlm. 11. 
14

 Usman Abu Bakar, Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, Safiria 
Insani Press, Yogykarta, 2005. hlm. 1 

15
 Ibid., hlm. 76. 



 

 

bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
16

  

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (UU Nomor 20 tahun 

2003) yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia  yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
17

 

Berdasarkan tujuan Pendidikan Agama Islam di atas, maka pelajaran 

tersebut adalah salah satu pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari. Disini, 

untuk mempelajari sesuatu hal maka faktor minat dan motivasi siswa sangat 

berpengaruh terhadap tingkat perolehan hasil atau prestasi belajar. Minat dan 

motivasi masing- masing anak untuk mempelajari Pendidikan Agama Islam tidak 

sama satu sama lain, ada yang rendah, ada yang tinggi dan ada pula yang tidak 

berminat sama sekali. anak yang berminat tinggi tidak begitu memerlukan 

dorongan pihak lain dalam mempelajari Pendidikan Agama Islam. Sedangkan, bagi 

anak kelompok pertama dan terakhir belajar Pendidikan Agama Islam terjadi 

karena terpaksa. Mereka itulah yang sangat membutuhkan dorongan dari pihak-

pihak lain. Untuk tujuan tersebut, tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran, dalam 
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kegiatan pembelajaran penulis ingin meningkatkan motivasi belajar pendidikan 

agama Islam dengan menggunakan strategi card sord.  

Sebagai pelaksana pendidikan, pendidik adalah orang bertanggung jawab 

menstransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Dalam keseluruhan sistem 

pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, peranan guru sangat penting secara 

makro tugas berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang pada 

hakikatnya akan paling menentukan kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa".
18

 

Seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang dan 

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran dalam pembelajarannya 

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19

 

Menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola 

isi dan proses instruksional secara komprehensif untuk mencapai satu atau 

sekelompok tujuan instruksional.
20

 

Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa strategi belajar adalah rencana 

yang harus dilakukan oleh dosen untuk membantu mahasiswa dengan memilih 

dan mengurutkan materi dan aktifitas pembelajaran. 

Seorang guru dalam menentukan strategi mengajar sangat memerlukan 

pengetahuan dan kecakapan di bidang metodologi. Di mana mengajar merupakan 

suatu sistem dan metodologi merupakan salah satu unsur atau komponennya, di 

antara komponen-komponen mengajar yang lain seperti tujuan yang di harapkan, 
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bahan pelajaran, pendidik dan peserta didik, alat bantu pengajar, sumber pelajaran, 

evaluasi dan kesemuanya di arahkan untuk mencapai tujuan pendidikan atau 

pengajaran yang telah di tentukan. 

Strategi mempunyai andil yang besar dalam kegiatan belajar mengajar, 

kemampuan yang di harapkan dapat di miliki anak didik, akan di tentukan oleh 

kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan. 

 Dalam pendidikan dan pengajaran baik itu pengajaran Agama maupun 

pengajaran umum haruslah menggunakan strategi yang baik, yaitu dengan cara 

yang bijaksana. Di dalam menyampaikan pelajaran harus sesuai dengan strategi 

yang serasi, juga disesuaikan dengan kemampuan anak supaya pelajaran tersebut 

akan mudah diterima dan dimengerti. Sehingga tidak membosankan, mereka akan 

merasa senang dan penuh minat. 

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari strategi pembelajaran dalam 

usaha pengorganisasian materi pembelajaran. Dick & Carey menyebutkan bahwa 

strategi pembelajaran  merupakan produk yang digunakan sebagai : (1) resep untuk 

mengembangkan materi pembelajaran, (2) kriteria untuk mengevaluasi materi 

pembelajaran yang ada, (3) kriteria dan resep untuk merevisi materi pembelajaran 

yang ada, (4) kerangka untuk merencanakan catatan pembelajaran di kelas, latihan 

kelompok secara interaktif dan pekerjaan rumah.
21

 

Untuk menimbulkan motivasi, seorang pendidik haruslah mampu memilih 

strategi yang serasi dan bervariasi dalam menyajikan bahan pelajaran pada peserta 

didik. Dalam usaha tersebut seorang guru dituntut harus mempersiapkan 
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perencanaan yang matang tentang penggunaan strategi pendidikan agar bahan 

pelajaran mudah dipahami serta kegiatan belajar mengajar berjalan baik 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Djamarah dan Zain, bahwa : "Dalam mengajar 

guru jarang sekali menggunakan satu strategi, karena mereka menyadari bahwa 

semua strategi ada kebaikan dan kelemahannya.
22

 Penggunaan strategi mengajar 

yang bervariasi dapat menggairahkan belajar anak didik.
23

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru dalam 

mengajar harus menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga 

peserta didik akan lebih tertarik dan termotivasi dalam pembelajarannya. 

Dikemukakan oleh Soedijarto, bahwa proses pembelajaran yang terjadi di 

tingkat SD sampai Perguruan Tinggi pada umumnya masih proses penyajian 

informasi oleh pengajar untuk dicatat oleh peserta didik.
24 

Sehingga keaktifan lebih 

terpusat pada guru dan anak didik kurang mandiri 

Berdasarkan hasil Pra survey yang telah dilakukan terhadap SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu diketahui guru Pendidikan 

Agama Islam telah melakukan berbagai upaya secara maksimal dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

hal ini terlihat dalam hasil wawancara tersebut di bawah ini: 

"sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam saya berusaha 

untuk memperbaiki proses pembelajaran berbagai upaya agar motivasi belajar 

peserta didik dapat meningkat,  menciptakan Suasana kelas yang kondusif dan 
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menyenangkan.
25

 

Meskipun telah menyajikan pembelajaran sebaik mungkin sesuai 

kemampuan tetapi kenyataannya menurut beliau, motivasi peserta didik kelas 

V belum bisa dikatakan baik, karena masih banyak siswa yang kurang aktif 

dalam pembelajaran serta proses belajar mengajar masih banyak didominasi 

oleh guru Dan selama ini beliau sudah mencoba menggunakan metode (cara) 

untuk meningkatkan motivasi siswa pada kelas V tersebut, tetapi 

penerapannya belum efektif dan maksimal dalam mengajar lebih sering 

menggunakan metode ceramah, pemberian tugas.  

Dengan demikian perlu menerapkan strategi pembelajaran yang dapat 

dijadikan sebagai salah Itu alternatif agar proses pembelajaran tidak 

membosankan dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik yaitu strategi pembelajaran Card Sort. 

Card Sort bisa disebut sortir kartu yaitu pemilahan kartu, strategi ini 

merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan 

konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang obyek atau mereview informasi. 

Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamisir 

kelas yang jenuh atau bosan.
26

 

Penerapan strategi card sort cukup mudah, Menurut Hisyam Zaini dalam 

bukunya yang berjudul strategi pembelajaran aktif diperguruan tinggi yang 

menerangkan bahwa card sort merupakan kegiatan kolaboratif  yang bisa 
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digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang 

obyek atau mereview informasi gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini 

dapat membantu mendinamisir kelas yang kelelahan. 

Strategi Belajar "Sortir Kartu " (Card sort). Penerapan strategi belajar " Sortir 

kartu" (Card sort) dengan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan, sebagai 

berikut: 

1. Menentukan topik 

Sebelum mengajar guru haras mempersiapkan materi/topik yang cocok 

dengan strategi yang digunakan, setelah menemukan materi yang cocok barulah 

menggunakan strategi tersebut. 

2. Pengantar kegiatan 

Sebelum memulai kegiatan ini, guru menjelaskan aturan main dan batasan 

waktu untuk tiap kegiatan, memotivasi siswa agar semua terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. 

3. Guru memberikan kartu secara acak dan pastikan masing-masing siswa 

mendapatkan kartu tersebut 

4. Mintalah masing-masing siswa bergerak mencari kartu nama yang 

berdasarkan kategori dan memberi waktu 5 sampai 10 menit. 

5. Guru memberi kesimpulan dari kegiatan tersebut. 

6. Setelah selesai dapat melanjutkan dengan memberikan tugas untuk 

mengerjakan latihan mengenai pembahasan atau materi yang sudah 

dipelajari.
27
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Dengan menggunakan strategi pembelajaran Card Sort sebuah pembelajaran 

tidak hanya menjadi pembelajaran yang menyenangkan akan tetapi menjadikan 

suasana kelas menjadi hidup, siswa menjadi lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

kreatifitas pun dapat dilahirkan, dengan adanya kreatifitas maka timbulah sebuah 

inovasi dan siswa pun akan lebih termotivasi dalam pelajaran pendididkan Agama 

 Islam. Dengan begitu maka pembelajaran tersebut akan menjadi bermakna dan 

efektif. 

Dalam pendidikan motivasi berperan penting dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan adapun pengertian dan motivasi, menurut Isbandi 

Rukminto Adi dalam buku teori Motivasi dan pengukurannya Analisis dibidang 

Pendidikan"motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu. yang menyebabkan individu bertindak atau 

berbuat".
28

 Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud motivasi yaitu suatu 

upaya yang membuat mahluk hidup untuk aktiv atau melakukan sesuatu dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapakan. 

Dengan pendapat diatas, dapat penulis perjelas bahwa dengan adanya 

motivasi belajar dapat memudahkan diri siswa dalam mempelajari suatu materi 

pelajaran. termasuk juga dalam mempelajari Agama Islam yang sedang di pelajari 

dan sedang dihadapi oleh siswa. Hanya permasalahannya bagaimana seorang 

pendidik dapat mengasuh siswanya dapat memiliki motivasi yang tinggi terhadap 

mata pelajaran yang dipelajari khususnya pelajaran Agama Islam, memberikan 

motivasi kepada siswa, berarti mengerakkan siswa untuk melakukan suatu atau 
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ingin melakukan sesuatu. pada tahap awalnya akan menyebabkan siswa belajar 

akan merasa kebutuhan dan ingin melakukan sesuatu kegiatan belajar.
29

 

Cara belajar aktif merupakan suatu proses belajar mengajar yang aktif dan 

dinamis. Dalam proses ini siswa mengalami keterlibatan intelektual-emosional 

disamping keterlibatan fisiknya. Dengan demikian maka proses pembelajaran 

dimana pendidik terlibat secara intelektual- emosional dapat direncanakan Pendidik 

dalam suatu sistem intruksional yang efektif dan efesien, sehingga tujuan 

pengajaran dapat dicapai dengan baik dan peserta didik termotivasi untuk belajar. 

Strategi card sort bila diterapkan di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu bisa digunakan sebagai strategi altematif yang dirasa lebih 

bisa memahami karakteristik siswa. Karakteristik yang dimaksud disini adalah 

siswa lebih menyukai belajar sambil bermain, maksudnya dalam proses belajar 

mengajar, pendidik harus membuat siswa tertarik dan senang terhadap materi yang 

disampaikan, sehingga nantinya pembelajaran dapat dicapai. 

Melihat dari strategi card sort tersebut proses pembelajaran di SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu siswa mempunyai cara 

belajar yang berbeda-beda. diantaranya ada siswa yang lebih senang membaca, ada 

yang lebih senang berdiskusi dan ada juga yang lebih senang praktek langsung. 

sehingga untuk membantu siswa dalam belajar secara maksimal, kesenangan dalam 

belajar perlu diperhatikan, salah satu dengan menggunakan variasi strategi 

pembelajaran yang beragam yang melibatkan indra belajar yang banyak, salah 

satunya dengan menggunakan strategi card sort. 
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Persoalannya kemudian seberapa besar penerapan strategi card sort yang 

diberikan pendidik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama pada mata 

pelajaran yang diberikan pendidik bidang studi pendidikan Agama Islam. 

Untuk mengetahui seberapa besar motivasi belajar, berikut ini adalah ciri - 

ciri anak yang memiliki motivasi atau dimensi motivasi menurut Menundar yang 

dikutif oleh Sobur adalah: 

1. Tekun mengahadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak berhenti sebelum selesai) 

2.  Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus) 

3. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi .  

4. Ingin mendalami bahan / bidang pengetahuan yang diberikan . 

5.  Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasinya) 

6. Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah pendidikan 

7. Senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan tugas-tugas rutin 

8. Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya 

9. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang 

10.  Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
30

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu pada tanggal 29 Febmari 2016. hal ini 

terbukti sesuai dengan hasil penyebaran koesioner pada saat pra survey terhadap 10 

jumlah siswa kelas V, ketahui bahwa motivasi siswa khususnya kelas V SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu terhadap mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam masih rendah hal ini tergambar dalam tabel dibawan ini
 

 

 

 

Tabel 1 
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Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam kelas V 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Prigsewu 

 

No aspek Jawaban Siswa 

  Ya Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

jumlah 

1 Tekun menghadapi tugas 1 2 8 10 

2 Ulat menghadapi kesulitan 5 1 4 10 

3 Tidak memerlukan dorongan  

dorongan dari luar untuk 

berprestasi 

4 2 4 10 

4 Ingin mendalami bahan/bidang 

pengetahuan yang diberikan 

3 4 3 10 

5 Selalu berusaha berprestasi 

sebaik mungkin 

0 2 8 10 

6 Menunjukkan minat terhadap 

macam- macam masalah 

pendidikan 

1 2 7 10 

7 Senang dan rajin belajar,penuh 

semangat,cepat bosen dengan 

tugas- tugas rutin 

3 5 2 10 

8 Dapat mempertahankan 

pendapat- pendapataya 

2 5 3 10 

9 Mengejar tujuan- tujuan jangka 

panjang 

           1            6            3             10 

10 Senang mencari dan 

memecahkan soal - soal 

           1            3           6             10 

 Jumlah          18          35          47           100 

 Prosentase 18,0 %   35,0%   47,0%       100% 

 

Berdasarkan tabel diatas jelas bahwa motivasi belajar siswa khususnya 

kelas V di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu terhadap 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mayoritas tergolong rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari jawaban tersebut diatas yang menjawab Ya (18,0%) akan tetapi peserta 

didik mayoritas menjawab tidak pernah (35,0%) dan kadang- kadang (47,0%). 



 

 

Kondisi diatas menurut hasil awancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 

disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik kelas V kurang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kondisi inilah yang memotivasi penulis 

untuk mengungkapkan secara lebih lanjut dan komprehensif dalam sebuah karya 

tulis ilmiyah dengan judul Penerapan Strategi card Sort Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa Kelas V SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. 

D.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah Menurut Sugiyono, masalah dapat diartikan 

sebagai "penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar 

terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara 

rencana dengan pelaksanaan".
31

 

Melihat latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan agar terarahnya 

penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah 

penerapan Strategi Card Sort dapat meningkatkan motivasi belajar pendidikan 

Agama Islam pada siswa kelas V SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu"? 

E.    Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Sutrisno Hadi merumuskan tujuan penelitian adalah "untuk merumuskan, 

Mengembangkan, mengkaji dari suatu pengetahuan".
32

 Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui apakah penerapan Strategi Card Sort dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V pada bidang studi Pendidikan 

Agama Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah : 

a. Bagi sekolah penelitian ini diharapkan menjadi bahan dalam rangka 

membuat berbagai kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan 

peran guru dalam proses pembelajaran sehingga dampak positif 

terhadap motivasi belajar peserta didik. 

b. Sebagai tambahan wawasan bagi para guru atau tenaga 

kependidikan lainnya disekolah -sekolah tentang penerapan Strategi 

Card Sort sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa. khususnya bagi pendidik SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. 

c.  Bagi siswa tentunya akan lebih termotivasi lagi dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan penerapan strategi card sort Serta meningkatkan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran sehingga suasana belajar mengajar 

menjadi bermakna dan menyenangkan. 

d. Khusus bagi peneliti, hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

pengetahuan yang bermanfaat dan berharga sebagai calon pendidik. 

F.   Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 



 

 

Lokasi tempat ini adalah di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu itu dilihat dari klasifikasinya, peneliti ini merupakan 

penelitian lapangan ( Field Research) 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. 

Deskriftip yang dimaksud adalah dengan menggambarkan, memaparkan secara 

terperinci data-data mengenai penerapan strategi card sort dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik di wilayah penelitian. 

Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut Koenjaraningrat 

adalah sebagai berikut: 

"penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gelaja, atau kelompok tertentu, untuk 

menentukan frekuensi atau gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara 

satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini, mungkin sudah ada 

hipotesa, mungkin belum, tergantung dari sedikit banyaknya pengatahuan tentang 

masalah yang bersangkutan". 

Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan dan melukiskan fakta- fakta 

dan data-data mengenai penerapan strategi cart sort dalam meningkatkan motivasi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agam Islam pada peserta didik kelas 

V SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

secara factual dan akurat berdasarkan analisa dari phenomena yang disusun 

dengan data kualitatif. 

3. Sumber Data 



 

 

Sumber data adalah dimana penulis dalam memperoleh data dan informasi 

yang sangat terkait dengan penelitian yang sedang penulis teliti yang dapat 

menunjang dalam penelitian ini, dalam penelitian ini data dan informasi yang 

di kumpulkan oleh penulis sumber data dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di ambil langsung tanpa perantara dari 

sumber. Sumber ini dapat berupa benda-benda dan manusia.
33

 

Disini penulis menggunakan data primer dari peserta didik kelas V 

sebanyak 33 orang, dan guru Pendidikan Agama Islam kelas V sebanyak 1 

orang, serta kepala sekolah SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang diambil secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen, laporan, 

karya tulis orang lain, koran dan majalah atau seseorang mendapat informasi 

dari orang lain.
34

 

Jadi penulis lebih menekankan bahwa data sekunder adalah sekumpulan 

data yang dapat menunjang atau menopang dari data primer yang 

berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, sumber-sumber data 

sekunder bisa berupa literatur-literatur dokumen, koran dan majalah 

yang berkaitan dengan persoalan yang sedang penulis teliti yang dapat 
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menunjang keberhasilan penelitian ini. 

4. Populasi Penelitian 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diteliti, 

sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti tersebut.
35

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah seluruh individu baik itu merupakan orang 

dewasa, peserta didik atau anak-anak dan objek lain sebagai sarana 

penelitian tertentu. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas V SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 33 peserta didik. 

Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka dalam 

penelitian ini semua populasi tersebut dijadikan obyek penelitian, 

sehingga penelitian bernama penelitian populasi, hal ini sesuai dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto bahwa "jika subyeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya berupa penelitian populasi, tetapi jika subyeknya lebih besar 

dari 100 maka dapat di ambil antara 10-15 atau 20-25 atau lebih".
36

 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menetapkan anggota sampel dalam 

penelitian ini beijumlah 33 peserta didik, sebagaimana tabel di bawah ini: 
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Tabel 2 Jumlah Populasi Penelitian 

 

5. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data antara lain melalui beberapa cara yang digunakan, di 

antaranya adalah: 

 a. Metode Kuesioner 

Angket atau Kuesioner adalah "suatu penyelidikan mengenai atau 

masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum dilakukan 

dengan jalan mengedarkan suatu daftar pertanyaan berupa lembaran formulir 

yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek penelitian untuk 

mendapatkan jawaban atau tanggapan tertulis yang dibutuhkan".
37

 

Pendapat lain menyatakan bahwa Kuesioner adalah "merupakan suatu 

daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau 

suatu bidang, dengan demikian maka kuesoner diperoleh data berupa jawaban-

jawaban dari responden".
38

 

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis untuk mendapatkan jawaban suatu 

permasalahan tertentu serta untuk mendapatkan fakta- fakta dan informasi 

tentang diri responden serta untuk mendapatkan data tentang keberadaan suatu 
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N

o. 

Kelas Jenis Kelamin Juml

ah 
  Laki-laki Perempuan  

1 V 12 21 33 

Jumlah 12 21 33 



 

 

obyek yang diteliti. 

Apabila ditinjau dari segi pemakaiannya, kuesioner dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

a. Kuesioner langsung adalah jika pertanyaan langsung dikirim kepada 

orang yang ingin diminta pendapat, keyakinan atau diminta untuk 

menceritakan tentang keadaan sendiri. 

b. Kuesioner tak langsung adalah jika daftar pertanyaan dikirim kepada 

seseorang (responden) yang menceritakan dengan apa adanya tentang 

keadaan orang lain.
39

 

Adapun kuesioner yang di gunakan yaitu kuesioner langsung yang 

diajukan kepada peserta didik kelas V di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Jenis kuesioner yang penulis gunakan adalah 

kuesioner tipe pilihan dimana setiap item terdapat tiga alternative jawaban 

yaitu a, b dan c. 

Metode ini dijadikan sebagai metode pokok untuk memperoleh data tentang 

digunakan untuk penerapan strategi cart sort guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Prigsewu.  

b. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan lapangan terhadap fenomena- fenomena 

objek yang di teliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistimatis agar 

diperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang kondisi di lapangan. Sebagaimana 
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pendapat bahwa : observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatat dengan 

sistimatis fenomena- fenomena yang diselidiki".
40

 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa metode observasi merupakan 

metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung berbagai 

kondisi yang terjadi di obyek penelitian. 

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan dapat 

dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

1. Observasi partisipan yaitu penelitian adalah bagian dari keadaan alamiah, 

tempat dilakukannya observasi. 

2. Observasi non partisipan yaitu peranan tingkah laku peneliti dalam kegiatan-

kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang di amati kurang di tuntut.
41

 

Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi non partisipan, dimana 

peneliti tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi atau 

diteliti. 

Metode ini digunakan untuk mengobservasi motivasi belajar peserta 

didik di SDN 04 Pujodadi Keacamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

c. Metode Interview 

Interview adalah "suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau 

lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang 

lain dan mendengar dengan telinganya sendiri".
42

 

Pendapat ini menyatakan bahwa interview adalah "suatu percakapan 
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yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, dan ini merupakan tanya jawab 

dengan menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih dengan berhadapan 

secara fisik, interview sama dengan bincang- bincang".
43

 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa metode interview merupakan 

salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan 

komunikasi langsung antar dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. 

Apabila dilihat dan sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview 

dapat di bagi atas tiga bagian: 

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok- pokok 

masalah yang diteliti 

2. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara yang tidak 

sengaja mengharapkan tanya jawab pada pokok- pokok penelitian dan 

interview. 

3. Interview bebas terpimpin adalah pewawancara membuat pokok- pokok 

masalah yang akan diteliti dalam proses wawancaranya mengikuti “.
44
 

situasi. 

Dalam penelitian ini digunakan interview bebas terpimpin yaitu 

pewawancara hanya membuat pokok- pokok masalah yang akan diteliti, 

selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam tentang penerapan strategi card sort dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 
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Kabupaten Pringsewu, dan juga ditujukan kepala sekolah sebagai informan untuk 

mendapatkan data berkenaan dengan kondisi obyektif sekolah. 

d. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara 

mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian. Dokumentasi adalah "mencari 

data mengenai berbagai hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.
45

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa metode 

dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal 

tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu instansi 

atau organisasi-organisasi tertentu. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan kondisi obyektif SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu seperti sejarah berdirinya, visi misi, jumlah peserta 

didik, jumlah guru, sarana dan prasarana dan lain-lain. 

3. Analisa Data 

Setelah data dikumpul melalui kuesioner dari para responden, maka 

tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan langkah- langkah 

sebagai berikut: 

a) Editing adalah pengecekan terhadap data- data dan bahan- bahan 

yang telah diberikan oleh responden, terutama pengecekan hasil 

jawaban kuesioner dari peserta didik. 

                                                           
45

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm.134 



 

 

b) Klasifikasi yaitu upaya pengelompokan masing- masing jenis 

data sehingga dengan mudah memilih data yang ada kemudian 

dihitung jumlah pada masing-masing jenis dan dicari persentasinya 

dengan rumus sebagai berikut 

 

P= —x 100 % dengan keterangan sebagai berikut: 

P= Persentasi/ probalitas akan seluruh peristivva dan probalitas 

ini dapat diubah menjadi prosentasi. 

F = Frekuensi, (besar kemungkinan berhasil tidaknya seluruh pristiwa) 

 N= Jumlah sampel / banyaknya data. 
46

 

c. Tabulasi adalah memasukan data yang telah dihitung persentasinya 

kedalam sebuah tabel kemudian interpretasi adalah memberikan penafsiran 

terhadap persentase jawaban kuesioner. 

Dari hasil interpretasi itu kemudian digabung dengan data yang diperoleh 

melalui observasi dan interview sebagaimana pendapat bahwa berpikir induktif 

yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta- fakta atau peristiwa- peristiwa khusus 

kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi 

yang mempunyai sifat umum 
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                                             BAB    II 

                                    LAN DASAN TEORI 

A. Strategi Card Sort          

1.Pengertian Strategi Card 

Sort 

Card Sort bisa disebut "sortir kartu" yaitu "pemilihan kartu", "strategi ini 

merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, 

karakteristik klasifikasi. fakta tentang obyek atau mereview informasi". Gerakan 

fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamisir kelas yang 

jenuh atau bosan. 

Dengan demikian strategi yang digunakan mengajak peserta didik untuk 

menemukan konsep dan fakta melalui materi yang akan dibahas dalam 

pembelajaran. strategi ini dapat diterapkan apabila guru hendak menyajikan materi 

atau topik pembelajaran yang memiliki bagian-bagian atau kategori yang luas. 

2.Aplikasi Strategi Card Sort 

Melvin L. Silberman menjelaskan bahwa mengajarkan bukan semata 

persoalan menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi dari penuangan informasi 

ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa 

sendiri. penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar 



 

 

yang langgeng. Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah 

kegiatan belajar aktif. Agar belajar menjadi aktif, siswa harus mengerjakan banyak 

sekali tugas. Mereka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan 

masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif harus gesit, 

menyenangkan, semangat dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan 

tempat duduk mereka, bergerak leluasa dan berfikir keras (moving about and 

thinking aloud).
47

 

Pembelajaran aktif model card sort merupakan pembelajaran yang 

menekankan keaktifan siswa. dimana dalam pembelajaran ini setiap siswa diberi 

kartu indeks yang berisi informasi tentang materi yang akan dibahas, kemudian 

siswa mengelompok sesuai dengan kartu indeks yang dimilikinya. Setelah itu 

siswa dapat mengerjakan latihan mengenai materi yang sudah dipelajari. Di sini 

pendidik lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan menjelaskan materi yang 

perlu dibahas atau materi yang belum dimengerti siswa. Strategi belajar ''Memilah 

dan Memilih Kartu" card sort, banyak pakar pendidikan yang telah merumuskan 

langkah-langkah aplikasinya, diantaranya: 

Langkah-langkah aplikasi yang ditulis Hartono, sebagai berikut: langkah 

pertama, guru membagikan selembar "kartu" kepada setiap siswa dan pada kartu 

tersebut telah dituliskan suatu materi. Kartu tersebut terdiri dari "kartu judul" dan 

kartu bahasan dari judul tersebut. Langkah kedua, siswa diminta untuk mencari 

teman yang sesuai dengan masalah yang ada pada kartunya untuk satu kelompok. 

Langkah ketiga. siswa akan berkelompok dalam satu "pokok bahasan" 
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latau masalah masing-masing. Langkah keempat, siswa diminta untuk 

menempelkan di papan tulis bahasan yang ada dalam kartu tersebut berdasarkan 

urutan-urutan bahasannya yang dipegang kelompok tersebut. Langkah kelima, dari 

masing-masing lompok untuk mengecek kebenaran urutan per pokok bahasan. 

Langkah keenam, bagi siswa yang salah mencari kelompok sesuai bahasan atau 

materi pelajaran tersebut, diberi hukuman dengan mencari judul bahasan atau 

materi yang sesuai dengan kartu yang dipegang. Langkah ketujuh, guru 

memberikan komentar atau penjelasan dari permaianan tersebut.
3
 

3.Langkah-langkah Strategi Card Sort 

Secara umum langkah-langkah strategi Card Sort adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan topik 

Sebelum mengajar guru harus mempersiapkan materi/topik yang cocok 

dengan strategi yang digunakan. setelah menemukan materi yang cocok 

barulah menggunakan strategi tersebut. 

2. Pengantar kegiatan 

Sebelum memulai kegiatan ini. guru menjelaskan aturan main dan 

batasan waktu untuk tiap kegiatan. memotivasi siswa agar semua terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah. guru menjelaskan kompetensi yang harus 

dicapai oleh siswa. 

3. Guru memberikan kartu secara acak dan pastikan masing-masing siswa 

mendapatkan kartu tersebut. 

4. Mintalah masing-masing siswa bergerak mencari kartu nama yang berdasarkan 



 

 

kategori dan memberi waktu 5 sampai 10 menit. 

5. Guru memberi kesimpulan dari kegiatan tersebut. 

6. Setelah selesai dapat melanjutkan dengan memberikan tugas untuk 

mengerjakan latihan mengenai pembahasan atau materi yang sudah 

dipelajari.
48

 

Variasi: Pertama minta setiap kelompok untuk melakukan menjelaskan tentang 

kategori yang mereka selesaikan. Kedua pada awal kegiatan bentuklah beberapa 

tim. Beri tiap-tiap tim satu set kartu yang sudah diacak sehingga kategori rig mereka 

sortir tidak nampak. Mintalah setiap tim untuk mensortir kartu-kartu tersebut ke 

dalam kategori-kategori tertentu. Setiap tim bisa memperoleh nilai untuk setiap 

kartu yang disortir dengan benar. 

4. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Card 

sort  

 Kelebihan dan Kelemahan Strategi Card Sort 

yaitu : 

 a. Kelebihan Strategi Card Sort: 

1. Guru mudah menguasai kelas 

2. Mudah dilaksanakan 

3. Mudah mengorganisir kelas
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4. Dapat di ikuti jumlah siswa yang banyak 

5.Mudah menyiapkannya 

6.Guru mudah menerangkan dengan 

baik. 

 
     b. Kelemahan Strategi Card Sort 

Adanya kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian murid, terutama 

apabila ada jawaban-jawaban yang kebetulan menarik perhatiannya, padahal 

bukan sasaran (tujuan) yang diinginkan dalam arti terjadi penyimpangan dari 

pokok perrsoalan semula.
I
 

5.Tujuan Penggunaan Strategi Card Sort 

Tujuan dari strategi belajar menggunakan Card Sort ini adalah untuk 

mengungkapkan daya "ingat" atau recoll terhadap materi pelajaran yang telah 

dipelajari siswa. Sehingga siswa benar-benar memahami dan mengingat 

pelajaran yang telah diberikan terhadap materi yang telah dipelajari siswa. 

Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 

a) Kartu-kartu tersebut jangan diberi nomer urut. 

b) Kartu-kartu tersebut dibuat dalam ukuran yang sama. 

c) Jangan memberi "tanda kode" apapun pada kartu-kartu tersebut. 

d) Kartu-kartu tersebut terdiri dari beberapa bahasan dan dibuat 

dalam jumlah yang banyak atau sesuai dengan jumlah siswa. 

|5. Materi yang ditulis dalam kartu-kartu tersebut telah diajarkan dan 

                                                           
I
 Roestiyah, 1989, Strategi Belajar Mengajar, [online], httpJIMb.um- 

lang.ac.id/thesis/chapter ii/07140013-warakah-sri-wahvuni.psf26 Februari 2012] 



 

 

telah dipelajari oleh siswa.
I
 

B. Pengertian Motivasi 

1.Pengertian Motivasi Belajar 

Dalam pendidikan motivasi berperan penting dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan yang diharapkan adapun pengertian dari motivasi, 

menurut Isbandi Rukminto Adi dalam buku Teori Motivasi & 

pengukurannya Analisis Di Bidang pendidikan " motivasi berasal dari 

kata motiv yang dapat diartikan sebagai kekuatan |yang terdapat dalam 

diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau 

berbuat".
II
 Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud motivasi 

yaitu suatu upa|ya yang membuat makhluk untuk aktif atau mau 

melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

Selanjutnya ada pula yang menyatakan " Motivasi adalah segala 

sesuatu yang didorong seseorang untuk bertindak melakukan 

sesuatu".
III

 Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S AL-Kahfi: 110 yang 

berbunyi: 

5. j î  'Qi  ̂di -Ji 

artinya: 

Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan 

yang Esa". 
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Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun 

dalam beribadah kepada Tuhannya".
11

 

Dimana motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal menumbuhkan gairah, merasa 

senang dan semangat untuk belajar".
12

 Sedangkan menurut moslow yang dikutip 

Slameto Motivasi adalah moslow percaya bahwa tingkah laku manusia dibangkitkan 

dan diarahkan oleh kebutuhan- kebutuhan tertentu. Kebutuhan- kebutuhan ini yang 

memotivasi tingkah laku seseorang".
13

 

Adapun menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya penganter Umum 

psikologi mengatakan bahwa : " Motivasi adalah tenaga yang mendorong seseorang 

berbuat sesuatu keinginan. kecenderungan organisme untuk melakukan sesuatu sikap 

prilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan diarahkan kepada tujuan tertentu  telah 

direncanakan sebelumnya, sifatnya sebagai alat pengontrol diri sendiri".
14

 

Dari beberapa defenisi tentang motivasi diatas, maka dapatlah disimpulkan 

bahwa motivasi anak dalam hal ini motivasi belajar yaitu suatu dorongan di 

mana siswa akan aktif untuk melakukan kegiatan belajar, hal ini merupakan 

faktor psikis |yang bersifat non intelektual yang dilakukan karena sesuai 

dengan kebutuhannya dalam rangka mencapain tujuan yang diharapkan. 

)I \lacam - macam Motivasi Belajar 

 Macam - macam motivasi yaitu: 

a. Dilihat dari dasar pernbentukannya. maka motivasi dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu: 



 

 

1) Motiv - motiv bawaan 

Yang dimaksud motiv bawaan adalah: " motiv yang dibawa sejak lahir, jadi 

motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh: dorongan untuk makan, 

dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk istirahat, dorongan 

seksual. Motif - motif sering kali disebul motif- motif yang disyaratkan 

secara biologis".
15

 

2) Motif - motif yang dipelajari 

Maksudnya: " Motif - motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh : 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk 

mengajar sesuatu didalam masyarakat. Motif -motif ini seringkali disebut 

dengan motif - motif yang disyaratkan secara sosial, sebab manusia hidup 
15
. 

dalam lingkungan social dengan sesama manusia lain, sehingga motivasi 

ini terbentuk".
16

 

b.Pembagian motivasi menurut Woodworth dan Merquis, yang dikutip oleh 

Sumardi Suryabrata, bahwa motif di bagi tiga: 

1.Kebutuhan - kebutuhan organic yang meliputi: 

a) kebutuhan untuk minum. 

b) kebutuhan untuk makan. 

c) kebutuhan untuk bernafas. 

d) kebutuhan untuk berbuat dan. 

e) kebutuhan untuk beristirahaL 

2.Motif - motif darurat yang mencakup: 

a) Dorongan untuk menyelamatkan diri. 



 

 

b) Dorongan untuk membalas. 

c) Dorongan untuk mem burn. 

3.Motif - motif objektif yang mencakup: 

a)Kebutuhan - kebutuhan untuk melakukan eksplorasi. 

b)Kebutuhan untuk melakukan mampulasi. 

c)Kebutuhan untuk menaruh minat". 

C. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua 

jenis 

yakni motivasi jasmaniah dan rohaniah. yang termasuk motivasi jasmaniah 

seperti 

refleksi, instik, otomatis. Nafsu, sedangkan  yang termasuk motivasi rohaniah 

yaitu 

kemauan. 

d.Motivasi instrinsik dan 

ekstrinsik  

1) Motivasi intrinsik 

Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah motif - motif yang menjadi aktif I 

atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap I 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

|2) Motivasi Ekstrintik 

Motivasi ekstrintik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena I 

adanya perangsang dari luar.
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 Dari pembagian diatas pada dasarnya terdapat kesamaan yakni motivasi 

yang memang timbul dari dalam diri seseorang. hal ini merupakan motivasi 

yang dibawa sejak lahir. Sedangkan motivasi yang lain adalah timbul karena 

adanya pengarah dari luar diri seseorang. 

3).Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi mempengaruhi adanya kegiatan. sehubungan dengan hal itu fungsi 

motivasi yaitu: 

a." Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energy. Motivasi dalam ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b.Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

c.Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan - perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan — perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut". 

Sehingga apabila motivasi sudah tertananan dalam diri siswa untuk 

bersekolahatau belajar, terutama motivasi intrinsic, maka dalam belajarnya 

akan menunjukkan hasil yang baik. 

4.Bentuk - Bentuk Motivasi Beiajar 

Ada beberapa bentuk cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan 

belajar mengajar disekolah. 

a).Memberi angka 



 

 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajamya. Banyak 

peserta didik berlajar yang utama jusiru untuk mencapai angka atau nilai yang baik. 

b).Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi. tetapi selalu demikian karena 

dia untuk suatu pekerjaan. mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang 

tidak senang dan tidaak berbakat untuk sesuatu pekerjaan. 

c).Saingan / kompetisi 

Saingan atau kompotisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar peserta didik. Persaingan. baik persaingan individu 

maupun persaingan kelompok. 

d).Ego Involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah bentuk motivasi yang cukup 

penting. 

e).Memberi ulangan 

Para peserta didik akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi. Tetapi 

yang haras diingat oleh guru adalah jangan terlalu sering karena bisa 

membosankan dan bersifat rutinitas. 

f).Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan apalagi kalau terjadi kemajuan, akan 



 

 

mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar. 

g).Pujian 

Apabila ada peserta didik yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberi pujian. Pujian ini adalah bentuk teiforcement yang 

fositif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

h).Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negativ tapi kalau diberikan secara 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus 

memahami prinsip -prinsip pemberian hukuman. 

i).Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesenjangan, ada maksud untuk 

belajar hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kagiatan 

yang tanpa maksud. 

j).Minat 

Mengenai minat ini antara lain dapat dibandingkan dengan cara – cara sebagai 

berikut:  

1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 

 2) menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau 

3).Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil 

yang baik 

4 ) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar 

k).Tujuan yang diakaui 

rumusan tujuan yang diakui dan diterima oleh peserta didik, 



 

 

akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab 

dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa 

sangat berguna dan menguntungkan. maka akan timbul gairah 

untuk terus belajar"
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5.Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Belajar merupakan bagian pokok dan kegiatan pendidikan oleh karena itu rlu 

ad any a usaha yang maksimal dalam menciptakan proses pembelajaran. Guru merupakan 

salah satu faktor penentu dalam mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. 

Oleh karena belajar dapat diartikan sebagai: 

"Belajar adalah suatu proses yang komplek yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungarmya. Oleh karena itu, belajar dapat 

terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu 

telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang 

mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, atau sikapnya.'
1
 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa belajar merupakan salah 

satu cara yang dilakukan dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitamya agar 

terjadi perubahan tingkah laku. pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik telah 

proses pembelajaran 

Sebagai salah satu usaha untuk mencapai keberhasilan dalam belajar 

adalah dengan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dalam meningkatkan 

motivasi belajar terdapat tiga faktor pokok yaitu: 



 

 

     a.Faktor internal (faktor dari dalam diri peserta didk) 

Yakni terdiri dari: keadaan atau kondisi jasmani dan rohani peserta yang 

meliputi dua aspek yaitu: aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) dan aspek 

psikologis (yang bersifat rohaniah). 

Yang dimaksud aspek fisiologis merupakan kondisi umum jasmani dan 

tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ- organ tubuh dan 

sendi - sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik 

dalam 

mengikuti pelajaran. 

Sedangkan aspek psikologis meliputi : tingkat kecerdasan / inteligensi 

peserta didik, sikap peserta didik. bakat peserta didik, minat peserta didik, 

dan motivasi peserta didik. 

b.Faktor eksternal (faktor dari luar diri peserta didk) 

Fakktor eksternal terdiri dari dua macam yakni: faktor lingkungan sosial 

(lingkungsn sosial sekolah meliputi para guru, para staf administrasi, teman- tern 

an sekelas) dan faktor lingkungan nonsosial (meliputi gedung sekolah, rumah 

tempat tinggal peserta didik dan keluarga peserta didik dan keluarga dan letaknya. 

alat- alat belajar keadaan cuaca,, waktu belajar yang digunakan) 

c.Faktor pendekatan belajar 

Merupakan salah satu cara untuk strategi yang digunakan dalam menunjang 

keefektifan dan efesieni proses pembelajaran tertentu.
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Berdasarkan pemaparan diatas dapat di pahami bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar peserta didik yang harus menjadi perhatian pokok  



 

 

oleh pendidik agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

     6). Upaya dalam Menumbuhkan  Motivasi Belajar 

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas bahwa motivasi merupakan faktor 

yang mempunyai arti penting bagi peserta didk. Apalah artinya bagi seorang paserta 

didik
  

pergi kesekolah tanpa mempunyai motivasi belajar. Bahwa diantar sebagian 

lain belum termotivasi untuk belajar. Seorang pendidik melihat perilaku peserta didik 

Seperti itu, maka perlu diambil langkah - langkah untuk membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik. 

Membangkitkan motivasi belajar tidaklah mudah, guru haras dapat menggunakan 

berbagi macam cara untuk memotivasi belajar pesta didik, cara membangkitkan 

motivasi belajar diantaranya adalah: 

a. Menjelaskan kepada peserta didik, alasan suatu bidang studi dimasukkan 

kedalam kurikulum dan kegunaannya untuk kehidupan.  

b. Mengkaitkam materi pelajaran dengan pengalaman peserta didik diluar 

lingkungan sekolah. 

c. Menunjukan antusias dalam mengajar bidang studi yang dipegang.  

d. Mendorong peserta didik untuk memandang belajar disekolah sebagai 

suatu tugas yang tidak harus menekan. sehingga pesrta didik 

mempunyai intensitas untuk belajar dan menjelaskan tugas dengan 

baik mumgkin. 

.e.Menciptakan iklim dan suasana dalam kelas yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. 

f.Memberi hasil ulangan dalam waktu sesingkat mungkin. 



 

 

g.Menggunakan bentuk- bentuk kompetesi (persaingan) antar peserta didik. l 

h.Menggunakan intensif seperti pujian. hadiah secara wajar. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan ekstemal pada peserta didik 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indicator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a.Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar  

c.Adanya harapan cita — cita masa depan  

d.Adanya penghargaan dalam belajar  

e.Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f.Adanya lingkungan belajar yang kondusif,  sehingga memungkinkan seorang 

peserta didik dapat belajar dengan baik" 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa yang mengindikasikan 

seorang peserta didik termotivasi yang bersala dari dalam diri peserta didik dan dari 

factor lingkungan atau dari luar. Oleh karena itu guru dituntut untuk menciptakan 

suasana yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. 

C. Pendidikan Agama Islam  

1. Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan Agama Islam adalah "bimbingan atau pertolongan secara sadar yang 

diberikan oleh rohaniyah kearah kedewasaan dan kepribadian muslim
25 

pendidikan 

Islam adalah salah satu jenis pendidikan yang ada Oleh karena itu k memahami lebih 

mudah tentang pendidikan islam, maka sebaiknya digunakan dengan memahami 



 

 

terlebih dahulu dengan pengertian secara umum. Salah satu definisi pendidikan 

dikemukakan sebagai berikut. 

a.Pendidikan Islam adalah usaha- usaha secara sistematis dan fragmatis dalam 

membantu anak agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.*
6
 

b.Jika merujuk kamus bahasa Arab rnaka akan menemukan 3 kata untuk istilah 

istilah: 

1. Raba - yarbu                              yang artinya  bertambah dan berkembang. 

2. Rabiya- yarbu(                   ) yang artinya tumbuh dan berkembang. . 

3.Raba - yarubu (                ) artinya memperbaiki
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Dari pengertian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendidikan merupakan kegiatan yang betul -betul memiliki tujuan, sarana 

dan target, sehingga kegiatan harus sistematis. 

2. Pendidikan yang sejati dan mutlak adalah milik Allah, dimana Allah 

memberikan bakat. pembawaan dan fithrah pada manusia. 

3. Pendidikan merupakan program berjenjang melalui peningkatan kegiatan 

pendidikan dan pengajaran belajar dengan urutan yang sederhana sampai 

proses penyempurnaannya. 

Jadi jelaslah kini bahwa pendidikan Islam itu tidak lain adalah proses 

pembinaan potensi bergama terhadap seeseorang sehingga potensi itu 

berkembang dengan potensi yang baik itu berarti seseorang mengerti ajaran 

Islam dan untuk melaksanakan hukumnya yang mempunyai rasa tanggung 

jawab untuk menyampaikan islam tersebut pada orang lain. 

Selanjutnya, pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya 



 

 

dalam arti jasmani dan rohani dimana pendidikan tersebut dapat membentuk 

akhlak keterampilan, menurut Dr. Yusup al- Churdhawi ~ pendidikan Islam adalah 

pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya, 

serta ahklak. 

Pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya, 

serta ahklak keterampilannya.
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 Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa 

pendidikan Islam dapat membentuk manusia seutuhnya, dengan terbentuknya 

manusia maka dapat pula membentuk akhlak melalui akal dan hati " islam agama 

ilmu dan cahaya bukan suatu agama kebodohan dan kegelapan".
2
' Dari uraian 

diatas dapat dijelaskan bahwa Islam adalah ilmu dan cahaya dan ALLah dan 

bukanlah suatu kebodohan bagi penganutnya. 

 Pendidikan Islam merupakan pengembangan fikiran. penataan prilaku.pe raturan 

emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini serta bagaimana manusia 

mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan terwujudannya.
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 Dari uraian diatas dapat di jelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan 

pengembangan prilaku seseorang yang berhubungan  dengan Allah serta 

bagaimana peran manusia didunia dalam memanfaatkan kehidupan dunia tersebut 

sehingga manusia tersebut mampu mencapai kehidupan dunia dan untuk 

kehidupan akhirat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pendidikan Islam. 

2.Dasar Pendidikan Islam 

Umat Islam mendapatkan bahwa pendidikan Islam adalah Al-Qur an dan al- 

Hadits dimana pendidikan bagi orang islam adalah dinyatakan dalam wahyu 

ALLah yaitu al-Qur‘an serta sunahnya. Dan dilengkapi secara terperinci dalam 



 

 

kehidupan pribadi Nabi Muhammad SAW. 

a.Al-Qur‘an 

dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dasar pendidikan agama islam 

adalah al-Qur‘an karena kitab suci al-Qur‘an meliputi seluruh aspek kehidupan 

yang bersifat universal, dengan demikian dasar pendidikan itu adalah al-Qur‘an. Ini 

sesuai dengan firman ALLAH dalam surat As-Shaad ayat 29 yang berbunyi 

 

Artinya : 

               ― Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh 

dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat 

pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran‖ 

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa al-Qur‘an merupakan petunjuk bagi 

orang yang mau berfikir dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dan dasar yang kedua 

adalah al-sunnah merupakan amalan yang dikerjakan oleh rosul dalam proses 

perubahan sikap hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan islam karena 

Allah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi: 

 

 

Artinya:  

             ―sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yag 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat da dia banyak menyebut Allah‖. 



 

 

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW 

merupakan suatu contoh yang baik dalam perbuatan, perkataan, maupun dalam 

sikap. 

b.Al-Hadits 

menjadikan Al-hadits sebagai dasar pendidikan islam berdasarkan firman 

Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi : 

 

 

 

Artinya :  

               ― Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‘an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya‖. 

Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa Nabi bersabda: 

 

 

Artinya: 

              ― Dari Malik bahwasannya telah sampai padanya bahwa Rasulullah 

bersabda: Telah Aku tinggalkan padamu dua perkara dan kamu tidak sesat selama 

kamu berpegang teguh pada keduanya‖. (HR.Malik Ibnu Anas) 

 



 

 

Dari kedua hadist diatas dapat dijelaskan bahwasanya pendidikan islam ialah 

pendidikan yang berazazkan tuntunan Agama Islam yaitu Al-Qur‘an dan Hadist 

Rasul. Ajaran islam mengajarkan kepada umatnya untuk beriman kepada Allah 

karena dengan jalan beriman kepada Allah maka umat Islam akan terhindar dari 

perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam, yang mengajarkan kepada umatnya 

untuk memisahkan antara iman dan amal shalih. 

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada 

umatnya untuk beriman kepadaNya, yaitu Allah dan selalu beramal shalih dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan Islam dapat memelihara keutuhan dasar-dasar Agama Islam yang 

telah diajarkan dalam Islam, ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan siswa untuk 

membentuk kepribadian Islam.‖pendidikan Islam memelihara keutuhan dasar-dasar 

agama Islam dan menerapkan kepada generasi dalam pembinaan kemasyarakatan 

dan pembentukan Agama kepribadian Islam‖. 

Agama Islam harus diwariskan kepada generasi penerus terutama pada 

peserta didik agar peserta didik tersebut dapat membentuk kepribadian Islam yang 

dapat dilaksanakan dengan ajaran Islam yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. 

Landasan atau dasar pendidikan islam adalah identik dengan dasar ajaran Islam itu 

sendiri keduanya beramal dari sumber yang sama yaitu dari Al-Qur‘an dan Al- 

Hadist. 

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan yang sesuai dengan 

ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur‘an dan Al-Hadist. Pendidikan Islam 

senantiasa memelihara keutuhan dasar-dasar Agama Islam. Ia harus mampu 



 

 

melestarikan ajaran-ajaran Islam dan merealisasikan dalam pembinaan dan 

pembentukan kepribadian secara Islam. Pendidikan Islam berpangkal dari ajaran 

Islam yang bersumber pengembangan pendidikan Islam adalah setelah Nabi 

Muhammad wafat. 

Dengan demikian pendidikan Islam tidak lain adalah merupakan bimbingan 

ajaran-ajaran Islam. Dan penggunaan ajaran Islam sebagai pedoman dalam proses 

pengembangannya kepada umatnya. Jadi Islam yang sudah sempurna dan lengkap 

adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad  SAW yang termasuk 

dalam Al-Qur‘an yang dalam pelaksanaan nya dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

SAW. 

3.Tujuan Pendidikan Islam 

Kalau kita melihat kembali pengertian pendidikan Islam yang tersimpul 

dalam uraian diatas akan terlihat dengan jelas tujuan yang diharapkan dari proses 

pendidikan Islam dilihat dari keseluruhan yaitu terbentuknya kepribadian 

muslim.untuk mencapai akhlak yang baik merupaka tujun pendidikan Islam 

menurut Mahmud Yunus mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

Tujuan pendidikan Islam adalah mendidik anak-anak,pemuda pemudi, dan 

orang dewasa supaya menjadi seorang muslim yang sejati, beriman teguh, beramal 

shaleh, seorang anggota masyarakat yang mampu hidup berdikari mengabdi pada 

tanah air dan sesame umat manusia. Konteks ini merupakan tujuan yang hendak 

dicapai oleh setiap orang seperti.‖Tujuan pendidikan agama Islam adalah identik 

dengan tujuan hidup setiap muslim‖, itu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi 

dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56: 



 

 

 

 

 

Artinya: 

              ―Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku‖. 

Dari uraian diatas tampak bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah 

terbentuknya kepribadian muslim yang taat pada perintah ALLAH. Selanjutnya 

tujuan yang dimaksud dapat membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-

ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna sehingga tercermin pada sikap dan 

tindakan seluruh kehidupannya dalam rangka mencapai kebahagian dan keyakinan 

hidup di dunia dan akherat. Berikutnya pengajaran agama dapat membina siswa 

agar dapat melaksanakan ajaran agama Islam sesuai dengan perintah dan tuntunan 

agama Islam. 

Dengan demikin tujuan pendidikan agama Islam adalah utuk meningkatkan 

keimanan, penghayatan, pemahaman dan pengalaman siswa tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

serta berakhlak yang mulia dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Lebih jauh ditegaskan bahwa pendidikan Islam memberikan pendidikan 

kepada anak-anak, yang mengarahkan kepada setiap siswa yang beriman teguh dan 

berakhlak mulia serta beriman kepada Allah. 

4. Ruang Lingkup PAI di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu 



 

 

Ruang lingkup PAI meliputi keselarasan dan keseimbangan antara 

lain: 

a.hubungan manusia dengan Allah SWT 

b.hubungan manusia sesama manusia 

c. hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

d.hubungan manusia dengan mahkluk lain dan lingkungannya. 

Ada pun ruang lingkup bahan pelajaran Agama Islam di SDN 04 

Pujodadi  Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu meliputi Tiga 

pokok unsur yaitu terdiri dari: 

a.Keimanan 

b.Ibadah 

c.Al-Qur‘an 

 

5. Peranan Pendidikan Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamtan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu 

Sebagai mana telah dijelaskan diatas bahwa pendidikan Islam adalah 

bertujuan memberikan pendidikan Agama yang akan membimbing 

akhlak peserta didik. Dengan adanya akhlak yang baik itu anak 

berkembang kearah pribadi yang wajar serta mempunyai 

kemampuan keterampilan sehingga mereka mampu dan menjadi 

anggota masyarakat yang hidup layak dan penuh tanggung jawab 

baik kepada dirinya maupun masyarakat, maka penulis ingin 

memberikan pengertian peranan yaitu:‖peranan adalah sesuatu yang 



 

 

menjadi segala bagian atau memegang pimpinan yang teratur (dalam 

terjadinya sesuatu hal)‖. Tujuan pendidikan Islam seperti yang 

diuraikan diatas adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang. 

Perubahan yang diinginiyang diusahakan oleh proses pendidikan 

atau usaha pendidikan untuk mencapainya baik pada tingkah laku 

individu, pada kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian yang dicapai dalam pendidikan Islam 

adalah untuk membantu perkembangan manusia agar mampu 

menjalankan peran dan tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi ini 

dan sekaligus hamba Allah yang bertanggung jawab. Lebih jauh lagi 

ditegaskan bahwa pendidikan harus bergerak dinamis berjalan tiada 

hentinya mengikuti perkembangan bahkan memimpin perkembangan 

itu menuju kemajuannya, maka tujuan yang utama bagi pendidikan 

melatih anak didik supaya membiasakan berdiri sendiri dan harus 

mampu memandang jauh kedepan. Konteks ini menegaskan bahwa 

pendidikan anak berarti mengeksplorasi potensi mereka untuk 

berinovasi dan berkreatifitas dengan merangsang potensinya yang 

eksis. 

D. Penerapan Strategi Card Sort Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar 

Dalam proses belajar mengajar, guru dalam hal ini guru pendidikan 

agama Islam mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan 

memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan. 



 

 

Guru pendidikan agama islam mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas dalam membantu 

proses perkembangan peserta didik. Penyampaian materi pelajaran 

hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar 

sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses 

perkembangan peserta didik.  

Hal ini mengingat peran yang dapat dilakukan oleh guru yaitu: 

1. Mendidik anak dengan titik berat memberikan arahan dan 

motivasi mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar 

yang memadai. 

3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti dalam hal 

penyesuaian sikap dan penyesuaian diri. Demikianlah dalam 

proses belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampaian 

ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab 

terhadap keseluruhan perkembangan kepribadian peserta didik. Ia 

harus bisa menciptakan proses belajar mengajar yang sedemikian 

rupa sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar 

secara aktif dan dinamis. 

Guru hendak mampu membantu setiap peserta didik untuk secara 

aktif dapat mempergunakan berbagai kesempatan belajar dan 

berbagai sumber serta media belajar. Hal ini berarti bahwa guru 



 

 

hendaknya dapat mengembangkan cara dan kebiasaan belajar 

yang sebaik-baiknya. Selanjutnya sangat diharapkan guru dapat 

memberikan fasilitas yang memadai sehingga peserta didik dapat 

belajar secara efektif. 

Penerapan strategi card sort yang dilakukan untuk memotivasi 

belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama islam yaitu secara 

umum langkah-langkah strategi card sort adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan topik 

Sebelum mengajar guru harus  mempersiapkan materi/pokok 

yang cocok dengan strategi yang digunakan, setelah 

menemukan materiyang cocok barulah menggunakan strategi 

tersebut. 

2. Pengantar kegiatan  

Sebelum memulai kegiatan ini, guru menjelaskan aturan main 

dan batasan waktu untuk tiap kegiatan, memotivasi siswa 

agar semua terlibat pada aktivitas pemecahan masalah, guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. 

3. Guru memberikan kartu secara acak dan pastikan masing-

masing siswa mendapatkan kartu tersebut. 

4. Mintalah masing-masing siswa bergerak mencari kartu nama 

yang berdasarkan kategori dan memberi waktu 5 sampai 10 

menit. 

5. Guru memberi kesimpulan dari kegiatan tersebut 



 

 

6. Setelah selesai dapat melanjutkan dengan memberikan tugas 

untuk mengerjakan latihan mengenai pembahasan atau materi 

yang sudah dipelajari. 

Variasi: pertama minta setiap kelompok untuk melakukan 

menjelaskan tentang kategori yang mereka selesaikan. Kedua 

pada awal kegiatan bentuklah beberapa tim. Beri tiap-tiap tim 

satu set kartu yang sudah diacak sehingga kategori yang 

mereka sortir tidak nampak. Mintalah setiap tim untuk 

mensortir kartu-kartu tersebut kedalam kategori-kategori 

tertentu. Setiap tim bisa memperoleh nilai untuk setiap kartu 

yang disortir dengan benar. Selanjutnya dalam melaksanakan 

upaya dalam rangka meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik guru Pendidikan Agama Islam harus berusaha untuk 

memelihara dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk 

belajar. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya prestasi 

belajar peserta didik banyak ditentukkan oleh tinggi 

rendahnya motivasi belajar.  

Membangkitkan motivasi belajar tidaklah mudah, guru harus 

dapat menggunakan berbagai macam cara untuk memotivasi 

belajar peserta didik, cara membangkitkan motivasi belajar 

antaranya adalah: 

a.menjelaskan kepada peserta didik alasan suatu bidang studi 

dimasukkan kedalam kurikulum dan kegunaannya untuk 



 

 

kehidupan. 

b.mengkaitkan materi pelajaran dengan pengalaman peserta 

didik diluar lingkungan sekolah. 

c.menunjukkan antusias dalam mengajar bidang studi yang 

dipegang. 

d.mendorong peserta didik untuk memandang belajar 

disekolah sebagai suatu tugas yang tidak harus menekan, 

sehingga peserta didik mempunyai intensitas untuk belajar 

dan menjelaskan tugas dengan baik mungkin. 

e.menciptakan iklim dan suasana dalam kelas yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. 

f.memeberi hasil ulangan dalam waktu sesingkat mugkin 

g.menggunkan bentuk-bentuk kompetensi (persaingan) antar 

peserta didik. 

h.menggunkan intensif seperti pujian, hadiah secara wajar 

 

Sebagai guru, pendekatan yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar tidak hanya melalui pendekatan 

pribadi.melalui pendekatan pribadi ini diharapkan guru dapat 

mengenal dan memahami peserta didik secara lebih 

mendalam sehingga dapat membantu dalam keseluruhan 

proses belajarnya. Dengan demikian ini guru diharapkan 

mampu untuk: 



 

 

1.mengenal dan memahami setiap peserta didik baik secara 

individu maupun kelompok. 

2.memberi penerapan kepada peserta didik mengenai hal-hal 

yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

3.memberikan kesempatan yang memadai agar setiap peserta 

didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. 

4.membantu setiap peserta didik mengatasi masalah pribadi 

yang dihadapinya. 

5.menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 

Cara-cara meningkatkan efektivitas belajar mengajar tersebut 

diatas hendaknya dapat diterapkan oleh guru pendidikan 

Agama Islam, dan diharapkan hasilnya akan mampu 

mempertinggi motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

pendidikan Aagama Islam. 

Selain itu guru juga harus memberikan rangsangan kepada 

siswa karena hal ini terkait dengan kemampuan siswa 

mengikuti pelajaran diantara nya dengan cara: 

1. Memberikan angka nilai terhadap semua pekerjaan murid 

2. Memberikan hadiah yang berprestasi 

3. Menanamkan rasa bersaing dengan sesama teman 

4. Menumbuhkan hasrat untuk belajar 



 

 

5. Sering memberikan ulangan 

6. Menunjukkan hasil kepada murid 

7. Memberikan pujian, teguran/kecaman, dan celaan 

8. Memberikan hukuman kepada murid yang pemalas 

9. Membuat suasana belajar yang menyenangkan 

 

1. Memberi angka nilai terhadap semua pekerjaan 

murid, semua pekerjaan atau tugas yang diberikan 

kepada murid, diberi penilaian dan diperlihatkan 

kepada murid sehingga mereka mengetahui 

perkembangan kemampuannya dalam belajar 

pendidikan agama islam. 

2. Memberikan hadiah bagi yang berprestasi, yaitu 

berupa pemberian penghargaan kepada siswa yang 

hasil belajar paling tinggi, hadiah dapat diberikan 

dalam bentuk benda/barang dan dapat pula berupa 

penghargaan seperti peringkat atau minimal diberikan 

dalam bentuk pujian. 

3. Menanamkan rasa bersaing dengan sesama teman, 

dalam diri siswa diberikan perasaan agar setiap siswa 

dapat berpacu untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Sehingga semangat belajarnya dapat meningkat. 

4. Menumbuhkan hasrat untuk belajar, hasrat untuk 



 

 

belajar harus dipancing oleh guru dengan 

menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya bidang 

studi yang dipelajari. 

5. Sering memberikan ulangan, yaitu guru dapat 

memberikan ulangan sebagai proses untuk 

mengetahui dimana tingkat kemampuan murid dan 

juga dapat mendorong tumbuhnya keinginan untuk 

belajar pada murid. 

6. Menunjukkan hasil kepada murid, setiap hasil 

penilaian harus diberikan kepada murid sebagai hasil 

yang dicapai oleh masing-masing murid tersebut akan 

menjadi bahanpemikiran bagi murid yang 

bersangkutan untuk mempertinggi prestasinya atau 

mempertahankannya. 

7. Memberikan pujian, teguran/kecaman, dan celaan, 

dimana hal tersebut merupakan penghargaan secara 

psikis atau pula merupakan teguran yang sangat 

menggugah semangat siswa untuk belajar. 

8. Memberikan hukuman kepada murid yang pemalas, 

hukuman harus berupa bentuk mendidik dan 

menggugah belajarnya, misalnya siswa dihukum 

untuk menghafalkan niat wudhu, do‘a wudhu dan 

sebagainya. 



 

 

9. Memebuat suasana belajar yang menyenangkan, 

dimana suasana belajar tidak boleh terlalu kaku dan 

guru harus merasa dekat dengan murid dan 

sebaliknya. Jika ada unsur ketakutan pada diri peserta 

didik terhadap guru maka akan mematikan unsur 

aktivitas belajar demikian pula guru yang terlalu 

longgar terhadap pengawasan siswa-siswa juga 

mengakibatkan siswa tidak aktif dalam belajar. 

Sehingga dengan penggunaan strategi card sort 

keaktifan siswa bertambah, menambah pengalaman 

yang bisa mengembangkan kecakapan, pelajaran yang 

diberikan lebih tahan lama, Pengertian materi akan 

lebih cepat tercapai, perhatikan siswa dapat 

dipusatkan pada titik yang dianggap penting, dapat 

mengurangi kesalahan-kesalahan, masalah yang 

belum diketahui akan terjawab dengan menggunakan 

strategi card sort suatu strategi yang baik 

membutuhkan persiapan yang teliti dan cermat. 

 

 

 

 

 



 

 

                               BAB III 

A. Profil SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 1. 

1. Sejarah Berdirinya SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu 

 

Pendidikan merupakan suatu aktifitas wajib bagi peningkat harkat dan 

martabat manusia. Merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 alenia ke empat 

mengenai tujuan utama pendidikan Nasional yaitu Mencerdaskan Kehidupan 

Bangsa, tentunya sudah kewajiban kita semua untuk melaksanakan tugas mulia 

tersebut, karena suatu hal yang mustahil bila kemajuan bangsa dapat terjadi tanpa 

ditunjang dengan kecerdasan bangsa itu sendiri. Maka dengan tujuan itulah SDN 04 

Pujodadi Keacamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dibuka dibawah 

Departemen Pendidikan. 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, merupakan 

salah satu sekolah Dasar Negeri yang telah berdiri sejak 1983. Ada pun lokasi dari 

SDN 04 Pujodadi Kecamtan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, pembelajaran 

diadakan pagi hari, SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

dengan lokasi seluas 2.500m2. adapun sejarah pada awalnya SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu adalah sekolah impres yang asal usul 

tanah tersebut adalah dari sesepuh kampung untuk pembangunan SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dengan nomor Akte Hibah 

594.4/1979. 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu berbatasan 



 

 

dengan: 

*.utara berbatasan dengan pesawahan warga 

*sebelah timur berbatasan dengan jalan raya 

*selatan berbatasan dengan pesawahan warga 

*barat berbatasan dengan perumhan warga 

 

 Ada pun kepala sekolah SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu yang pertama menjabat adalah sesuai dengan table berikut 

                                              Table 3 

Periode Masa Jabatan Kepala Sekolah SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu13 Juli 20 



 

 

Dan sampai pada saat ini dijabat oleh bapak Suhartono S.Pd maka dengan demikian 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu sudah 5 kali 

mengalami penggantian kepala sekolah. 

2.Struktur Organisasi SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu 

Ada pun struktur organisasi SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu sebagaimana diagram dibawah ini: 

                          STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Visi dan Misi SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

1. Visi Sekolah 

Mewujudkan SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

sebagai SD berkhawalitas yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan 



 

 

memadai serta memiliki lingkungan yang kondusif yang dapat dipergunakan 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan 

lulusan yang berakhlak, berilmu pengetahuan tinggi dan dapat melanjutkan ke 

SLTP negeri. 

2.Misi Sekolah 

a.  meningkatkan profesional guru dalam melaksankan tugas  

b. meningkatkan peringkat berdasarkan hasil ujian sekolah 

c. membina siswa secara intensif melalui kegiatan extrakulikuler 

d. menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang harmonis sesama warga 

sekolah 

e. melaksanakan pembinaan IPTEK dan IMTAQ secara terpadu 

f.menjaga hubungan yang harmonis antara sekolah dengan wali murid dan 

masyarakat sekitar. 

 

4.Keadaan Guru dan karyawan SDN 04 Pujodadi Kecamtan Pardasuka 

Kabupan Pringsewu 

a. Guru sebagai komponen pendidik yang memegang peranan sentral dalam 

proses belajar mengajar. Bahkan pada kenyataan yang ada, bahwa yang dapat 

memperbaiki situasi pendidikan akhirnya berpulang pada yang sehari-hari bekerja 

dilapangan, oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan suatu proses pendidikan 

dalam banyak hal sangat ditentukan oleh adanya guru-guru yang profesional. 

Guru dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya mendidik, 

mengajar, mendorong atau memotivasi anak didik baik dalam proses belajar 



 

 

mengajar ataupun setelah proses belajar mengajar berlangsung, serta melatih anak 

didik agarmenjadi manusia yang memiliki moral dan akhlak muliadan menjalankan 

tugas-tugas yang telah diserahkan kepada mereka. Untuk mengatahui keadaan guru 

yang mengajar dan karyawan di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu yang berjumlah 18 orang dapat dilihat pada table berikut ini: 

                                       Tabel 4 

    Keadaan guru SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu tahun ajaran 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi SDN 04 Pujodadi Kecamtan Pardasuka Kabupaten 



 

 

Pringsewu 

5.Keadaan Siswa SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu 

 Peserta didik unsur penting dalam dunia pendidikan, dari seseorang siswa 

lah ilmu pengetahuan dikembangkan dan dituangkan. Siswa berperan penting dalam 

kemajuan dunia pendidikan, siswa yang berprestasi dan berbakat akan lebih mudah 

dan dikembangkan dan mengembangkan kemajuan iptek. Siswa pun diharapkan 

untuk tumbuh kembang menjadi anak didik yang beriman dan bertakwa agar dapat 

mensosialisasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan baik tanpa menyimpang 

kearah kerusakan. 

Siswa SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

merupakan tanggung jawab guru dan sekolah untuk di didik menjadi individu islami 

dan berpengetahuan umun. Melihat secara langsung keseluruhan siswa SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu berjumlah lumayan banyak. 

Dari keseluruhan kelas ada pun jumlah murid laki-laki maupun perempuan. Agar 

lebih jelas jumlah keseluruhan kelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

                                     Tabel 5 

    Keadaan Siswa SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu Tahun Ajaran 20 

 

 

 

 



 

 

6.Keadaan Sarana dan Prasarana SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu  

Saran dan prasarana belajar merupakan pokok yang harus dimiliki oleh setiap 

sekolah baik Negeri atau pun Swasta. Oleh karena itu, SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu selalu berusaha mengadakan pembangunan dari 

tahun ke tahun, telah tewrbukti sejak tahun 1983 pertama kali berdirinya, SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewutelah memiliki sarana dan 

prasarana dalam kondisi yang baik. 

Adapun kondisi kelas yang ada di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu ini, dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil observasi yang 

telah penulis lakukan situasi dan kondisi kelas yang ada tertata dengan rapi, bersih 

dan indah dimana ventilasi ataupun penataan cahaya sudah baik, kelas kelihatan 

indah dikarenakan penataan kelas tertata dengan rapi. Selain itu juga diluar kelas 

ditanam berbagai macam bunga baik itu ditanam atau pun didalam pot bunga, dan 

juga tak ketinggalan kondisi meja dan kursi yang mendukung proses belajar 

mengajar yang masih dalam keadaan baik.  

Sarana dan prasarana sekolah di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun mengalami perombakan dan renovasi. 

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sarana dan prasarana pendidikan SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu seperti tabel berikut: 

                                 Tabel 6 

        Data Jumlah Ruangan SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumetasi SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu 13 Juli 20 

 

Keadaan sarana pendidikan pada SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel berikut: 

                            Tabel 7 

          Keadaan Sarana SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu Tahun Ajaran 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumber Dokumentasi SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu 13 Juli 20 

 

Sarana Penunjang Media Pembelajaran di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

                         Tabel 8 

          Media pembelajran SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumetasi SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu 13 Juli 20 

 

Berdasarkan tabel diatas dan berdasarkan hasil observasi yang penulis 

lakukan situasi dan kondisinya jelaslah bahwa sarana dan prasarana yang ada di 



 

 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu sudah cukup 

memadai untuk kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa-siswi SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu . 

B. Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SDN 

04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu  sebagai mana 

dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa: ―Guru yang mengajar pendidikan 

Agama Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu ini telah memiliki kompetensi yang baik sehingga dalam 

membimbing dan membina kegiatan belajar siswa dalam belajar 

Pendidikan Agama Islam sudah selaras dengan tuntunan yang 

seharusnya, ditambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang 

selaras dengan bidangnya sebagai guru bidang studi maka sangat 

mendukung di dalam kegiatan belajar mengajar yang baik‖. 

Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu mengemukakan bahwa: ―Dalam proses 

belajar  mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terlebih 

dahulu dilakukan dengan menyuruh anak mempersiapkan diri untuk 

belajar, belajar penuh kesungguhan, memberikan bimbingan dan 

pembinaan dalam kegiatan belajar mengajar, memberikan pengawasan 

terhadap kegiatan belajar siswa,membantu kesulitan siswa dalam belajar 

Pendidikan Agama Islam dan memberikan motivasi agar giat belajar‖. 

Jadi dapat dipahami bahwa dasarnya guru Pendidikan Agama Islam telah 

berusaha untuk membimbing dan mengarahkan intraksi belajar mengajar 



 

 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan mengawasi kegiatan 

belajar siswa yang diharapkan akan dapat berpengaruh positif terhadap 

belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

         Nursukawati, A.Ma, selaku guru pendidikan Agama Islam 

menjelaskan bahwa:‖ Dalam menyampaikan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam mengalami kendala diantaranya alat peraga yang tersedia 

untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dirasakan kurang 

memadai, buku sumber untuk setiap peserta didik juga belum mencukupi, 

demikian juga dari segi buku penunjang‖. 

      Dari keterangan diatas, ternyata jelas bahwa proses belajar mengajar 

yang dilaksanakan belum berjalan secara dinamis hal tersebut disebabkan 

masih adanya kekurangan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang 

proses belajar mengajar tersebut diantaranya alat peraga. 

         Selanjutnya dari hasil observasi terhadap proses belajar mengajar 

mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam maka dapat diketahui bahwa: 

pada awal belajar mengajar guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

membuka dengan mengucapkan salam, kemudian dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar tampak siswa masih kurang memperhatikan 

penjelasan yang diberikan guru serta tampak kurang serius dalam 

menguasai materi yang diajarkan oleh guru, guru lebih banyak 

memberikan pelajaran dengan mencatatkan kaidah-kaidah, kemudian 

menjelaskannya, meberikan contoh-contoh kemudian meminta siswa 

untuk mengerjakan latihan-latihan, akan tetapi dari segi komunikasi 



 

 

antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar masih kurang, 

bahkan aktivitas belajar mengajar lebih banyak arah aktivitas guru ke 

murid, jadi belum terjadi interaksi dalam proses pembelajarannya. 

Dari hasil pengamatan tersebut juga diperoleh data bahwa kegiatan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam proses belajar mengajar adalah sebagai 

berikut: 

  a.Membuat Satuan Pelajaran (SP) 

      Dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam,guru telah mempersiapkannya dengan membuat satuan pelajaran (SP) 

kemudian dilanjutkannya dengan proses pembelajaran sesuai dengan program yang 

direncanakan. 

b.Appersepsi dan Pre test 

setiap awal pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam mengawali dengan 

appersepsi berupa kata-kata pendahuluan yang menggugah pikiran siswa terhadap 

meteri yang telah dipelajari sebelumnya, dilanjutkan dengan memberikan pres test 

atau pertanyaan awal. 

c.Penguasaan Materi 

Guru Pendidika Agama Islam sudah cukup meguasai  setiap materi yang 

diajarkan, sehingga dalam hal penguasaan dan penyajian materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam guru tidak mengalami kesulitan. 

d.Menggunakan Metode 

metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

lebih banyak metode ceramah (membaca),metode menghafal, Tanya jawab, metode 



 

 

latihan pemberian tugas dan demonstrasi. Sedangkan metode belajar yang lain  

belum diterapkan, padahal seharusnya seluruh metode dapat diterapkan secara 

bergantian atau bervariasi  agar dapat mengaktifkan siswa. 

e. Menggunakan Media 

Media pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih kurang 

tersedia,sehingga untuk penerapan media pembelajaran juga masih 

kurang. 

f. Memberikan Kesempatan Bertanya 

Guru Pendidikan Agama Islam selalu memberikan kesempatan untuk 

bertanya kepada siswa pada saat setiap pelaksanaan proses belajar 

mengajar berlangsung. 

g. Evaluasi 

Evaluasi yang diberikan secara rutin tidak dilakukan dalam dalam 

bentuk post test yang dianalisis, namun bersifat formatif yaitu 

ulangan harian yang dilakukan setelah beberapa kali pertemuan. 

        Adapun dari segi aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut: 

                       a.Peserta didik menerima per test kemudian sebagian dari siswa ada 

yang menjawab per test tersebut 

b.didalam menerima pelajaran yang sedang berlangsung, belum semua peserta didik 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh, diantara siswa ada yang bercakap-cakap 

dengan peserta didik lainnya. 

c.pada saat guru Penddidikan Agama Islam memberikan kesempatan, sebagia kecil 



 

 

dari peserta didik atau hanya satu dua orang yang bertanya, sedangkan peserta didik 

lain bersifat pasif. 

              Adapun hasil pengamatan penulis terhadap kondisi alat peraga dalam mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam maka diperoleh fakta bahwa: alat peraga yang 

tersedia hanya sedikit sekali yang berupa skema serta tulisan arab pada karton, 

padahal seharusnya guru dapat menyediakan lebih banyak karena hal ini akan 

menunjang keberhasilan belajar mengajar serta dapat meningkatkan prestasi peserta 

didik dalam belajar. 

          Dengan demikian maka jelas bahwa kondisi penerapan metode mengajar 

masih kurang bervariasi dan kondisi buku paket, buku penunjang serta alat peraga 

belum tersedia dengan yang diperlukan sehingga tentu saja hal ini akan sangat 

berdampak buruk bagi prestasi belajar peserta didik. 

        Selanjutnya dilihat dari kondisi pemahaman dan penguasaan materi Pendidikan 

Agama Islam adalah sebagai berikut: 

                                              Tabel 9 

                 Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Materi Pendidikan Agama Islam 

pada siswa Kelas V SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumber: Dokumen Nilai Formatif Siswa Kelas V SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

                    Berdasarkan pada data tersebut dapat dipahami bahwa ternyata masih 

banyak peserta didik yang memperoleh tingkat pemahaman dalam ulangan 

hariannya dan mayoritas peserta didik baru mencapai nilai cukup, yang 

menunjukkan bahwa proses belajar mengajar dalam materi Pendidikan Agama 

Islam yang dilaksanakan ternyata masih kurang dikuasaiolh siswa dengan baik. 

C.Penerapan Strategi Card Sort Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

   Proses belajar mengajar merupakan kegiatan inti dari proses yang 

dialaminya terjadi interaksi antara guru dan murid. Komponen-komponen dalam 

belajar itu antara lain meliputi materi ajar, tujuan pembelajaran, siswa, metode 

pembelajaran, baik dari media visual, audio visual. 

     Penggunaan strategi card sort dalam pembelajaran bidang studi 

pendidikan Agama Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu baru diterapkan. Sebagaimana hasil observasi diketahui bahwa dalam 

pembelajaran pendidikan Agama Islam guru menggunakan metode ceramah, guru 

memberikan appersepsi kepada siswa dengan menanyakan pelajaran yang sudah 

disampaikan kemudian dihubungkan dengan topic yang akan dibahas, terlebih 

dahulu guru memperkenalkan strategi dan metode yang akan digunakan kemudian 

guru menerapkan strategi card sort, guru membagikan selembar‖ kartu‖ kepada 

setiap siswa dan dan kartun tersebut telah dituliskan suatu materi, kartu tersebut 

terdiri dari ―kartu judul‖ dan ― kartu bahasan dari judul‖ tersebut, setelah siswa 



 

 

mendapatkan kartu siswa diminta untuk mencari teman yang sesuai dengan masalah 

yang ada pada kartu untuk satu kelompok siswa akan berkelompok dalam satu 

―pokok bahasan‖ atau masalah masing-masing, kemudian meminta siswa untuk 

menempelkan di papan tulis bahasan yang ada dalam kartu tersebut berdasarkan 

urutan-urutan bahasannya yang dipegang kelompok tersebut agar, dari masing-

masing kelompok untuk mengecek kebenaran urutan perpokok bahasan bagi siswa 

yang salah mencari kelompok sesuai bahasan atau materi pelajaran tersebut, diberi 

hukuman dengan mencari judul bahasan atau materi yang sesuai dengan kartu yang 

dipegang, guru memberikan komentar atau penjelasan dari permainan tersebut. 

Setelah diakhir kegiatan proses belajar mengajar berlangsung guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal yang kurang jelas 

kemudian guru menyimpulkan materi yang sudah disampaikan dan guru memberi 

nasehat kepada siswa untuk kembali membuka pelajaran dirumah agar lebih giat 

lagi belajar. 

Penerapan strategi card sort dalam pembelajaran khususnya bidang studi 

pendidikan Agama Islam tidak terlepas dari peran guru dalam mengkondisikan 

kelas, selain itu arahan dari guru sangat berpengaruh pada hasil yang dicapai, 

sebagai metode pendamping dari strategi card sort guru juga bisa menggunakan 

metode ceramah, Tanya jawab, latihan dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran 

guru menggunakan media disesuaikan dengan materi dan metodenya. 

  Langkah-langkah guru dalam menyajikan materi dengan penerapan strategi 

card sort antara lain: 

1.Menentukan topik 



 

 

2.Pengantar kegiatan 

3.Guru memberikan kartu secara acak 

4.Minta masing-masing siswa untuk begerak 

5.Guru memberi kesimpulan dari kegiatan tersebut 

6.Memberikan tugas 

  Keunggulan dalam penerapan strategi card sort adalah sebagai berikut: 

1. Guru mudah menguasai kelas sebab siswa mengarahkan perhatian 

pikirannya kepada masalah atau topik yang ada dalam katagori strategi card 

sort. 

2. Mudah dilaksanakan. 

3. Mudah mengorganisir kelas Karena siswa dilatih belajar untuk mematuhi 

peraturan-peraturan dan tata tertib ketika pembelajaran berlangsung. 

4. Dapat diikuti jumlah siswa yang banyak. 

5. Mudah menyiapkannya. 

6. Guru mudah menerangkan dengan baik sehingga siswa tidak terjebak 

kedalam pikiran individu yang kadang-kadang salah penuh prasangka dan 

sempit. Dengan penerapan strategi card sort bukan hanya membuat siswa 

senang dan termotivasi untuk belajar akan tetapi pusat pikiran mereka 

bertuju pada materi yang dibahas. 

     Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam pemakaian atau 

penerapan strategi card sort sudah cukup baik dengan kemampuan yang ada 

dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

     Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dalam mengamati 



 

 

proses pembelajaran khususnya bidang studi pendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan penerapan strategi card sort langkah-langkah yang 

dilakukan oleh guru pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan topic 

Sebelum mengajar guru mempersiapkan materi/topik yang cocok dengan 

strategi yang digunakan, setelah menemukan materi yang cocok barulah 

menggunakan strategi tersebut penerapan strategi card sort supaya 

tercapai tujuan pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil observasi penulis di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu di peroleh data bahwa didalam 

pelaksanaan dan penerapan strategi card sort guru menentukan 

materi/topik yang cocok dengan penerapan strategi card sort, topik 

disesuaikan dengan kurikulum. 

       Hal ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan guru bidang 

bidang studi islam pendidikan Agama Islam ibu Nur Sukawati A.M,a di 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, beliau 

mengatakan bahwa didalam menentukan topik saya selalu menyesuaikan 

dengan silabus. 

2. Pengantar Kegiatan 

Sebelum memulai kegiatan ini, guru menjelaskan aturan main dan 

batasan waktu untuk tiap kegiatan, memotivasi siswa agar semua terlibat 

pada aktivitas pemecahan masalah, guru menjelaskan kompetensi yang 

harus dicapai oleh siswa. 



 

 

  Berdasarkan hasil observasi di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu diperoleh data bahwa sebelum pelaksanaan 

strategi card sort guru menjelaskan atua menjelaskan aturan dalam 

strategi card sort serta menjelaskan kompotensi yang harus dicapai oleh 

siswa. 

 Hal ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan guru bidang studi 

pendidikan Agama Islam ibi Nur Sukawati A.Ma beliau mengatakan 

bahwa didalam pengantar kegiatan saya menjelaskan terlebih dahulu 

aturan dalam strategi card sort serta menjelaskan kompotensi yang harus 

dicapai oleh siswa. 

3. Memberikan kartu secara acak 

Guru memberikan kartu secara acak dan memastikan masing-masing 

siswa mendapatkan kartu tersebut agar siswa dapat menentukan mana 

yang tepat dalam katagori atau materi yang dibahas. 

 Hal ini diperkuat dengan hasil obsevasi penulis di SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, bahwa didalam 

pelaksanaan strategi card sort guru memberikan kartu secara acak 

kepada setiap siswa serta guru memastikan agar siswa semua 

mendapatkan kartu. 

 Hal ini senada dengan wawancara penulis dengan guru bidang studi 

pendidikan Agama Islam ibu Nur Sukawati A.Ma, beliau mengatakan 

didalam pelaksanaan strategi card sort saya memperhatikan apakah 

siswa sudah mendapatkan kartu apa belum. 



 

 

4. Mintalah masing-masing siswa untuk bergerak 

Guru meminta masing—masing siswa bergerak mencari kartu nama 

yang berdasarkan kategori dan memberi waktu 5 sampai 10 menit. 

  Berdasarkan hasil observasi penulis di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu diperoleh data bahwa didalam 

pelaksanaan dan penerapan strategi card sort guru meminta masing-

masing siswa bergerak mencari kartu nama yan g berdasarkan kategori 

dan memberi waktu 5 sampai 10 menit bertujuan agar waktu dapat 

berjalan dengan baik serta pembelajaran dapat efektif. 

5. Guru memberi kesimpulan dari kegiatan tersebut 

Setalah pelaksanaan strategi card sort selesai guru memberikan 

kesimpulan dari kegiatan tersebut kepada siswa hal ini bertujuan agar 

siswa lebih memahami materi yang telah disampaikan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru bidang pendidikan 

Agama Islam ibu Nur Sukawati A.Ma di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu diperoleh data bahwa guru memberikan 

kesimpulan dari kegiatan dan pelaksanaan strategi card sortkesimpulan 

dari kegiatan dan pelaksanaan strategi card sort. 

6. Memberikan tugas  

Setelah selesai pelaksanaan card sort, diakhiri pelajaran guru dapat 

melanjutkan dengan memberikan tugas untuk mengerjakan latihn 

mengenai pembahasan atau materi yang sudah dipelajari. 

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan  



 

 

beberapa siswa bahwa, saya merasa senang dan termotivasi dalam 

belajar apabila guru dalam menyampaikan materi khususnya 

pembealajaran pendidikan Agama Islam dengan strategi card sort karena 

dengan strategi card sort siswa benar-benar memahami dan mengingat 

pelajaran yang telah diberikan, dan selain itu j belajar 

uga pembelajaran denngan menggunkan strategi card sort lebih menarik 

dan tidak membosankan, sehingga kami termoviasi untuk semangat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB  IV 

PENGELOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh berdasarkan 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di SDN 04 Pujodadi 

Keecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, dengan tujuan untuk 

membuktikan dan menguji kebenaran yang diajukan oleh penulis. 

Perlu penulis jelaskan bahwa untuk memperoleh data analisis ini penulis 

menggunakan beberapa metode yang telah dipaparkan pada bab 

terdahulu yaitu metode observasi dan metode wawancara yang 

merupakan metode pokok yang dipakai penulis sedangkan metode 

dokumentasi penulis gunakan sebagai metode penunjang dalam 

mengumpulkan data. Metode observasi digunakan penulis untuk 

mengamati secara langsung proses pembelajaran dengan menggunakan 

penerapan strategi card sort dalam pembelajaran pendidikan Agama 

Islam. Selanjutnya metode wawancara penulis gunakan untuk 

mewawancarai dengan bagian bidang kurikulum, guru bidang studi 

pendidikan Agama Islam, dan berbagai pihak yang diperlukan 

informasinya. Sedangakan metode dokumentasi penulis gunakan untuk 

mendapatkan data-data yang berkaitan untuk mengetahui data profil 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu secara 

umum, program-program sekolah, keadaan sarana dan prasarana, 

keadaan siswa dan lain-lain, atau keterangan-keterangan tertulis yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Agar lebih mudah dalam 



 

 

dokumentasi ini, maka penulis menggunakan dokumentasi instrumen. 

Yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang  diperoleh terlebih 

dahulu ditelaah apakah telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

ataukah masih perlu untuk dilengkapi lebih lanjut. Setelah diketahui 

telah lengkap maka dapat dilakukan langkah selnajutnya yaitu klasifikasi 

data. 

       Klasifikasi data dimaksudkan untuk mengelompokkan jenis-jenis 

jawaban yang diberikan oleh responden pada tiap-tiap item pertanyaan 

serta alternatif yang dipilih oleh responden. Pengelompokkan itu 

kemudian dijumlahkan dan dicari presentasenya sebagai berikut: P= 

F/Nx 100% dimana P: Prosentase, F: Jumlah jawaban dan N: Jumlah 

sampel. 

      Dari hasil perhitungan persentase jawaban tersebut diatas maka 

selanjutnya diadakan proses tabulasi yaitu memutuskan hasil hitung 

persentase serta jumlah jawaban pada tiap item kedalam sebuah tabel 

supaya mudah untuk dilihat data secara keseluruhan, yaitu sebagai 

berikut: 

                                  Tabel 10 

                     Pengolahan Data Hasil Kuesioner 

 

 

 

 



 

 

Dengan memperhatikan hasil pengolahan data seperti dalam tabel diatas, 

maka selanjutnya penulis mengadakan analisis sebagai berikut: 

1. Apakah guru pendidikan Agama Islam menyampaikan tujuan 

pembelajaran sebelum memulai pelajaran? 

a.Ya                                   33 orang          =100% 

b.Kadang-kadang               0 orang            =0.0% 

c.Tidak pernah                    0 orang            =0.0% 

interpretase: berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam selalu menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum 

memulai pelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat dengan 

mudah memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. 

2. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

mengajar mengusahakan agar tujuan pelajaran menjadi jelas dan 

menarik? 

a.Ya                                       26 orang               =78.7% 

b.Kadang-kadang                    7 orang                =21.3% 

c.Tidak pernah                         0 orang               =0.0% 

Interpretase : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam selalu menyampaikan target terhadap pencapaian 



 

 

materi pelajaran yang akan diajarkan. Hal ini bertujuan agar menjadi 

acuan dan target guru dalam menyampaikan pelajaran harus benar-

benar tuntas. 

3. Apakah adik menyukai guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menyampaikan materi? 

a.Ya                                 24 orang                     = 72.7% 

b.Kadang-kadang              9 orang                      = 27.3% 

c.Tidak pernah                   0 orang                      = 0.0% 

interpretase: berdasrakan hasil jawaban tersebut menunjukan bahwa 

secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan menyukai guru 

Pendidikan Agama Islam dalam menyampaikan materi. 

4. Apakah Guru Pendidikan Agama Islam membantu memberikan jalan 

keluar terhadap masalah belajar yang dihadapi adik-adik? 

a.Ya                                14 orang                               = 42.5% 

b.Kadang-kadang            19 orang                               = 57.5% 

c.Tidak pernah                  0 orang                                =  0.0% 

interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam kadang-kadang saja membantu memberikan jalur 

keluar terhadap masalah belajar yang dihadapi oleh peserta didiknya. 

5. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran 



 

 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan? 

a.Ya                            29 orang                         =  87.8% 

b.Kadang-kadang        4 orang                           =  12.2% 

c.Tidak pernah             0 orang                          =  0.0% 

  Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam dalam proses pembelajaran selalu menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan. Hal ini bertujuan agar peserta didik 

merasa betah dan tidak gelisah dalam mengikuti pelajaran sehingga 

materi yang disampaikan oleh guru dapat diserap dengan baik. 

6. Apakah guru Pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

mengajar mengusahakan agar peserta didik turut serta dan aktif 

dalam pelajaran strategi card sort? 

a.Ya                                28 orang                      =  84.8% 

b.Kadang-kadang             5 orang                       =  15.2% 

c.Tidak pernah                 0 orang                        = 0.0% 

  Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabpuaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam selalu mengusahakan peserta didik turut aktif dalam 

pelajaran dengan penerapan strategi card sort. Hal ini untuk 

mengajak peserta didikturut serta dan aktif dalam mengikuti 



 

 

pelajaran. 

7. Apakah guru Pendidikan Agama Islam memberi tugas individu 

untuk dikerjakan dirumah? 

a.Ya                                30 orang                       =  90.9% 

b,Kadang-kadang            3 orang                        =  9.1% 

c.Tidak pernah                 0 orang                       = 0% 

Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam selalu memberi tugas individu untuk dikerjakan 

dirumah. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak banyak 

bermain ketika di rumah dan untuk mengingatkan materi yang telah 

diajarkan. 

8. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi tugas individu untuk 

dikerjakan bersama-sama? 

a.Ya                               23 orang                   =  69.6% 

b.Kadang-kadang           10 orang                  =  30.4% 

c.Tidak pernah               0 orang                    =  0.0% 

 Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam selalu memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan 

bersama-sama. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak banyak 



 

 

bermain ketika dirumah dan untuk mengingatkan materi yang telah 

diajarkan. 

9. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

menggunakan strategi card sort? 

a.Ya                                   15 orang                               =  45.5% 

b.Kadang-kadang                18 orang                             = 54.5% 

c.Tidak pernah                     0 orang                              =  0.0% 

Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam dalam proses belajar kadang-kadang saja 

menggunakan strategi card sort dalam memberikan materi pelajaran 

tersebut, padahal itu sangat diperlukan agar peserta didik dapat 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran serta mampu memahami dan 

menguasai materi yang diajarkan. 

10. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

menggunakan berbagai media pembelajaran seperti alat peraga dan 

lain-lain? 

a.Ya                                 16 orang                              =  48.5% 

b.Kadang-kadang             17 orang                             =  51.5% 

c.Tidak pernah                   0 orang                             =  0.0% 

 Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 



 

 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam dalam proses belajar kadang-kadang menggunakan alat 

peraga atau media dalam mengajar, padahal alat itu sangat penting 

untuk membantu siswa dalam memahami dan menyerap pelajaran 

yang diajarkan. 

11. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

mengajar memberikan nilai terhadap semua pekerjaan peserta didik? 

a.Ya                                33 orang                     =  100% 

b.Kadang-kadang            0 orang                      =  0.0% 

c.Tidak pernah                0 orang                      =  0.0% 

Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam dalam proses belajar mengajar selalu memberikan nilai 

terhadap semua pekerjaan peserta didik. Hal ini agar peserta didik 

merasa diperhatika oleh guru dan belajarnya dapat tuntas. 

12. Apakah guru pendidikan Agama Islam setelah menjelaskan pelajaran 

apakah melakukan evaluasi hasil belajar adik? 

a.Ya                            27 orang                      =  81.8% 

b.Kadang-kadang        6 orang                       =  18.2% 

c.Tidak pernah             0 orang                      =  0.0% 

Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 



 

 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam setelah menjelaskan pelajaran selalu melakukan 

evaluasi hasil belajar peserta didik, sehingga apabila ada peserta 

didik yang tidak tuntas maka dilakukan pengayaan atau jam 

pelajaran tambahan. 

13. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi pujian apa bila adik-

adik mendapatkan prestasi belajar yang baik? 

a.Ya                                33 orang                =  100% 

b.Kadang-kadang           0 orang                  = 0.0% 

c.Tidak pernah                0 orang                  =  0.0% 

Interpretase  : Berdasasrkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam selalu memberikan pujian apabila adik-adik 

mendapatkan prestasi belajar yang baik agar peserta didik merasa 

diperhatikan dan dapat memotivasi untuk lebih mengingatkan 

prestasi belajar. 

14. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi hadiah apabila adik-

adik mendapatkan prestasi belajar yang baik? 

a.Ya                                  25 orang                         =  75.7% 

b.Kadang-kadang              8 orang                          =  24.3% 

c.Tidak pernah                   0 orang                          = 0.0% 

Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 



 

 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan guru pendidikan 

Agama Islam selalu memberikan hadiah apabila adik-adik 

mendapatkan prestasi belajar yang baik agar peserta didik merasa 

diperhatikan dan dapat memotivasi untuk meningkatkan prestasi 

belajar. 

15. Apabila adik-adik melanggar peraturan sekolah dan guru, apakah 

guru pendidikan Agama Islam memberi hukuman yang mendidik? 

a.Ya                               26 orang                     = 78.7% 

b.Kadanng-kadang         7 orang                       = 21.3% 

c.Tidak pernah                0 orang                        = 0.0% 

Interpretase : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan apabila peserta ada 

peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, guru pendidikan 

Agama Islam memberi hukuman yang mendidikan dan membangun 

agar peserta didik tidak mudah untuk mengulangi kesalahannya 

sehingga dapat memberi efek jera. 

16. Apakah adik-adik selalu memperhatikan penjelasan guru pendidikan 

Agama Islam ketika pembelajaran berlangsung dengan strategi card 

sort? 

a.Ya                                         9 orang                    =  27.3% 

b.Kadang –kadang                  24 orang                   = 72.7% 



 

 

c.Tidak pernah                         0 orang                  0.0% 

Interpretase : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan mereka kadang-kadang 

tidak mengulangi pelajaran pada saat berada dirumah. 

17. Apakah adik-adik memperhatikan penjelasan guru pendidikan 

Agama Islam dalam mengajar? 

a.Ya                                14 orang                         = 42.3% 

b.Kadang-kadang            15 orang                       = 45.5% 

c.Tidak pernah                  4 orang                        = 12.2% 

Interpretase : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan bahwa peserta didik 

kurang memperhatikan penjelasan guru sehingga mengakibatkan 

ketika pahaman siswa terhadap materi pelajaran pendidikan Agama 

Islam, hal ini menunjukkan kurangnya motivasi belajar siswa 

terhadap pelajaran tersebut. 

18. Apakah adik-adik bermain setelah pulang sekolah dengan temannya 

dan pulang hingga sore hari? 

a.Ya                                  19 orang                    =  57.5% 

b.Kadang-kadang              9orang                      =  27.3% 

c.Tidak pernah                  5 orang                      =  15.2% 

Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 



 

 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan selalu bermain dengan 

temannya setelah pulang sekolah dan pulang hingga sore hari. 

19. Apabila ada tugas dari guru apakah adik-adik mengerjakannya 

dengan belajar kelompok? 

a.Ya                                       4 orang                          = 12.2% 

b.Kadang-kadang                   0 orang                         = 0.0% 

c.Tidak pernah                        29 orang                       =  87.8% 

Interpretase : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan tidak pernah 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan belajar 

kelompok. 

20. Pada saat ada tugas dari guru atau pada saat ujian apakah teman 

adik-adik melihat hasil pekerjaan temannya? 

a.Ya                            17 orang                      = 51.5% 

b.Kadang-kadang        11 orang                      = 33.3% 

c.Tidak pernah             5 orang                       = 15.2% 

Interpretase : berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa secara mayoritas peserta didik SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu menyatakan selalu melihat hasil 

pekerjaan temannya pada saat mengerjakan tugas maupun pada saat 

ujian. 



 

 

  Berdasarkan jawaban kuesioner yang diperoleh, kemudian penulis 

melakukan pengolahan dan analisa terhadap data yang telah ada 

diperoleh hasil bahwa guru pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu adalah menyampaikan 

tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pelajaran dengan jelas 

dan menarik, memahami kebutuhan belajar, memahami kesulitan 

belajar, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, 

mengusahakan agar peserta didik turut aktif, memberi tugas mandiri 

dan kelompok, menggunakan metode yang bervariasi yaitu dengan 

menerapkan strategi card sort, menggunakan media belajar, 

memberikan penilaian terhadap semua pekerjaan peserta didik, 

mengevaluasi hasil belajar peserta didik, memberi pujian, hadiah dan 

memberi hukuman, hal ini sesuai denga item kuesioner nomor 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15. 

     Hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan mendapat hasil 

bahwa peningkatan terhadap motivasi belajar siswa terhadap 

pembelajaran pendidikan Agama Islam setelah diterapkannya 

strategi card sort. Hal ini terbukti dari perubahan-perubahan sikap 

siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Perubahan positif 

siswa yang dapat peneliti amati diantaranya : 

1. Siswa terlihat senang ketika belajar pendidikan Agama Islam 

Karena belajar menggunakan strategi card sort, kerja sama antara 



 

 

siswa terlihat kompak dalam mencari 1 katagorinya. 

2. Siswa terlihat sikap males pada dirinya tidak ada karena siswa 

dengan strategi card sort ini dituntut untuk saling belajar kompak 

sehingga siswa aktif dalam belajar. 

3. Siswa belajar dengan serius hal ini terbukti dengan siswa 

mengerjakan untuk masuk dalam kelompoknya sesuai dengan 

waktu yang telah diberikan. 

4. Siswa terlihat aktif baik dari mereka belajar sampai mereka 

bertanya pada materi yang belum jelas strategi card sort ini 

membawa siswa untuk berani dalam bertanya. 

5. Siswa terlihat penuh tanggung jawab ketika siswa diberikan 

tugas oleh guru peneliti. 

       Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa penerapan 

strategi card sort yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar mata pelajaran pendidikan Agama Islam kelas V 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

adalah menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif. 

Menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif yang 

dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan strategi card 

sort belajar yang bervariasi seperti metode ceramah,metode 

demonstrasi, metode Tanya jawab, metode penugasan dan lain-

lain. Metode-metode tersebut sangat menentukan pemahaman 

peserta didik, karena tanpa adanya strategi atau metode yang 



 

 

dilakukan dikelas, maka siswa dalam memahami materi akan 

mengalami kesulitan akan tetapi jika metode tersebut dapat 

diterapkan dengan baik di kelas maka siswa dalam memahami 

pelajaran akan lebih mudah. Selain penerapam strategi  card sort 

untuk meningkatkan motivasi belajar tentunya, upaya guru yang 

dilakukan oleh guru dalan menciptakan Suasana kelas yang 

kondusif adalah menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan. 

    Sesuai dengan upaya dan penerapan strategi card sort tersebut 

diatas, maka motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam telah tumbuh, namun belum mencapai 

taraf yang optimal, karena masih banyak siswa yang motivasi 

belajarnya masih rendah terhadap pelajaran pendidikan Agama 

Islam, diantaranya tidak memperhatikan penjelasan guru, rebut 

dalam kelas, jarang mengerjakan tugas dan sebagainya. 

       Guru pendidikan Agama Islam telah berupaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan strategi 

card sort di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu dalam mata pelajaran tersebut, namun dikarenakan 

motivasi belajar siswa yang ada pada diri mereka, maka guru 

tersebut kurang memberikan hasil yang optimal terhadap hasil 

prestasi belajar siswa. 

   Prestasi belajar siswa mata pelajaran pendidikan Agama Islam 



 

 

sudah mencapai taraf yang optimal disebabkan oleh motivasi 

belajar siswa yang telah tumbuh akan tetapi belum diikiuti 

dengan proses pembelajaran yang efektif, proses pembelajaran 

menarik dn dapat dicerna oleh siswa karena alat peraga dan 

sumber belajar buku paket terpenuhi, serta metode pembelajaran 

yang bervariasi sehingga siswa termotivasi dan perhatiannya 

tertuju pada pelajaran tersebut. 

  Berdasarkan hasil interview dengan guru pendidikan Agama 

Islam diperoleh penjelasan bahwa penerapan strategi card sort 

yang dilakukan dalam membangkitkan motivasi belajar mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V di SDN 

04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu adalah 

memberi motivasi untuk mengulang pelajaran dirumah. Dengan 

aktif mengulang pelajaran dirumah maka materi pelajaran yang 

disampaikan di sekolah oleh guru dapat diingat kembali dan tidak 

mudah lupa. Hal ini dilakukan oleh guru pendidikan Agama 

Islam dengan cara menerapkan strategi card sort Karena 

pekerjaan rumah yang diberikan biasanya tidak dikerjakan 

dirumah namun dikerjakan di sekolah, dengan adanya motivasi 

ini maka peserta didik benar-benar akan termotivasi untuk 

senantiasa belajar dirumah dan mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan. Menurut guru pendidikan Agama Islam peserta didik 

di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 



 

 

kebiasaannnya apabila dirumah selalu bermain dengan teman-

temannya dan menghabiskan waktunya untuk menonton televisi, 

dengan penerapan strategi card sort ini maka diharapkan peserta 

didik dapat membagi waktu antara bermain, belajar dan 

beribadah. 

    Berdasarkan hasil interview dengan guru pendidikan Agama 

Islam diperoleh penjelasan bahwa satu penerapan strategi card 

sort yang dilakukan dalam membangkitkan motivasi belajar Fiqih 

pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V di SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu adalah memberi 

tugas mandiri dan kelompok. Pemberian tugas dilakukan oleh 

guru pendidikan Agama Islam setelah materi pelajaran selesai 

dijelaskan dengan maksud agar peserta didik dapat mengulang 

kembali materi pelajaran yang telah diberikan disekolah untuk 

diperdalam dan diulang kembali pada saat dirumah. 

 Dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar yaitu kegiatan 

antar peserta didik dan guru untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam proses belajar mengajar guru sering menemukan peserta 

didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, 

sehingga pada akhir pelajaran ada sejumlah peserta didik yang 

belum tuntas dalam menguasai bahan belajarnya. Hal ini tampak 

pada waktu tes, tidak semua peserta didik berhasil dengan nilai 

yang baik. Ini berarti prestasi belajar peserta didik belum tercapai 



 

 

dengan sempurna. 

    Berdasarkan hasil observasi diperolah data bahwa penerapan 

strategi card sort yang dilakukan oleh guru dalam 

membangkitkan motivasi belajar maka pelajaran pendidikan 

Agama Islam pada siswa kelas V di SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu adalah memberikan 

penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Sistem penilaian di 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 

guru lebih focus pada penilaian kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. Dalam penilaian ini dapat diambil dari tes tertulis, 

tes lisan, tes uraian, penugasan (PR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian pada bab bab sebelumnya maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini 

sebagai berikut: 

Penerapan strategi card sort yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran pendidikan 

Agama Islam pada siswa kelas V SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu antara lain 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan 

pelajaran dengan jelas dan menarik, memahami kebutuhan 

pelajaran, memahami kesulitan belajar, menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan, mengusahakan peserta didik turut 

aktif, memberi tugas mandiri dan kelompok, menggunakan 

metode yang bervariasi, menggunakan media atau alat peraga 

namun belum optimal. 

  Perkembangan motivasi siswa mulai ada kemajuan 

meskipun masih perlu peningkatan lebih lanjut. Faktor yang 

menyebabkan kurang optimalnya motivasi belajar terhadap 

pelajaran pendidikan Agama Islam adalah: 

1. Proses pembelajaran pendidikan Agama Islam di SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 



 

 

belum berjalan efektif dimana guru pendidikan Agama 

Islam masih kurang optimal dalam menerapkan metode 

pembelajaran yang bervariasi sehingga semangat dan 

kreatifitas belajar siswa dalam kegiatan belajar 

pendidikan Agama Islam kurang mencurahkan motivasi 

dan perhatiannya pada pelajaran yang dipelajari. Alat 

peraga yang diterpkan baru berupa gambar-gambar yang 

jumlahnya sangat minim sedangkan alat peraga lainnya 

ternyata masih kurang di manfaatkan dalam proses belajar 

mengajar pelajaran pendidikan Agama Islam sehingga hal 

ini menjadi kendala tersendiri yang harus dipecahkan 

karena pada prinsipnya alat peraga sangat membantu 

efektifitas belajar mengajar. 

2. Sumber belajar berupa buku pokok atau buku paket dan 

buku penunjang dalam mata pelajaran pendidikan Agam 

Islam kurang memadai sehingga dalam proses belajar 

mengajar kurang berjalan secara optimal, disebabkan 

siswa tidak memiliki sumber bacaan atau buku pedoman, 

dimana hal ini menjadi penyebab lambannya proses 

pembelajaran pendidikan Agama Islam.  

   Prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan 

Agama Islam belum mencapai taraf yang baik disebabkan 

oleh motivasi belajar siswa yang telah tumuh belum di 



 

 

ikuti dengan proses pembelajaran yang efektif, proses 

pembelajaran kurang menarik dan kurang dapat dicerna 

oleh siswa karena alat peraga dan sumber belajar berupa 

buku paket kurang terpenuhi. 

B. Sarsn- saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan 

diatas, maka penulis memberikan sumbangan pemikiran 

berupa saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak sekolah agar lebih meningkatkan sumber 

daya guru, sehingga guru benar-benar memiliki 

profesianalitas dan kompetensi dalam mengajar yang 

sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan hendaknya 

Kepala Sekolah dapat memberikan dorongan kepada guru 

agar peralatan yang sudah tersedia disekolah itu sedapat 

mungkin atau semaksimal mungkin digunakan untuk 

proses belajar mengajar dan mengadakan control terhadap 

cara guru mangadakan kegiatan belajar mengajar agar 

dapat dicapai proses belajar mengajar yang baik.  

2. Hendaknya guru lebih banyak mencurahkan perhatian 

pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang 

kegiatan pengajarannya serta berusaha untuk merekayasa 

semua alat-alat yang ada agar dengan cara yang efisien 

alat-alat yang ada itu dapat dimanfaatkan secara 



 

 

maksimal mungkin. 

3. Hendaknya murid sendiri menyadari bahwa mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam wajib dipelajari 

disekolah dan sangat penting bagi diri mereka sehingga 

tidak mengabaikan dan harus dapat di usahakan sekuat 

tenaga untuk menguasainya agar mereka memiliki bekal 

ilmu agam yang memadai. 

C. Penutup 

Allhamdulillahirobbil‘Alamin dengan memanjatkan puji dan 

syukur kehadirat Allah SWT, dimana atas taufik dan hidayat-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun 

demikian penulis menyadari skripsi ini masih banyak 

kekurangan hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

dan almamater, khususnya penulis. Penulis juga mohon maaf 

atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, kepada 

Allah SWT, penulis mohon ampun-Nya, amin Ya…Robbal 

‗Alamin. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

                             DAFTAR ANGKET/KUESIONER 

PENGANTAR 

Kuesioner/angket ini ditunjukkan kepada adik-adik untuk meminta keterangan 

tentang penerapan strategi card sort dalam meningkatkan motivasi belajar mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu. Informasi yang adik-adik berikan tersebut sangat penting 

dalam menyusun skripsi dan apapun jawaban adik-adik akan di jamin 

kerahasiannya. 

       Atas kesediaan adik-adik menjawab angket ini diucapkan terimakasih 

PETUNJUK: 

1. Bacalah pertanyaan dibawah ini hingga adik benar-benar memahami 

maksudnya 

2. Setelah adik-adik paham, maka berilah jawaban dengan memberikan 

tanda silang (x) pada a, b, dan c 

IDENTITAS: 

1.Nama                          :…………………………………. 

2. Kelas                          :…………………………………. 

PERTANYAAN 

1. Apakah guru Pendidikan Agama Islam menyampaikan tujuan 



 

 

pembelajaran sebelum memulai pelajaran? 

a.Ya 

b.Kadang-kadang 

c.Tidak pernah 

2. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

mengajar mengusahakan agar tujuan pelajaran menjadi jelas dan 

menarik? 

a.Ya 

b. Kadang-kadang 

c.Tidak pernah 

3. Apakah adik menyukai guru pendidikan Agama Islam dalam 

menyampaikan materi? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernha 

4. Apakah guru pendidikan Agama Islam membantu memberikan 

jalan keluar terhadap masalah belajar yang dihadapi adik-adik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

5. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran 

meciptakan suasana yang menyenangkan? 

a. Ya 



 

 

b. Kadanng-kadang 

c. Tidak pernah 

6. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

mengajar  mengusahakan agar peserta didik turut serta dan aktif 

dalam pelajaran dengan strategi card sort? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

C. Tidak pernah 

7. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi tugas individu 

untuk dikerjakan dirumah? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

8. Apakah guru pendidikan Agam Islam memberi tugas individu 

untuk dikerjakan bersama-sama? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

9. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

menggunakan strategi card sort? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 



 

 

10. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

menggunakan berbagai media pembelajaran seperti alat peraga dan 

lain-lain? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

11. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam belajar 

memberikan nilai terhadap semua pekerjaan peserta didik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

12. Apakah guru pendidikan Agama Islam setelah menjelaskan 

pelajaran apakah melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

13. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi pujian apabila 

adik- adik mendapatkan prestasi belajar yang baik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

14. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi hadiah apabila 

adik-adik mendapatkan prestasi belajar yang baik? 



 

 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

15. Apabila adik-adik melanggar peraturan sekolah dan guru, apakah guru 

pendidikan Agama Islam memberi hukuman yang mendidik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

16. Apakah adik-adik selalu memperhatikan penjelasan guru pendidikan 

Agama Islam ketika pembelajaran berlangsung dengan strategi card sort? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

17. Apakah adik-adik memperhatikan penjelasan guru pendidikan Agama 

Islam dalam mengajar? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

18. Apakah adik-adik bermain setelah pulang sekolah dengan temannya dn 

pulang hingga sore hari? 

a. Ya 

b. Kadanng-kadang 

c. Tidak pernah 



 

 

19. Apabila ada tugas dari guru apakah adik-adik mengerjakannya dengan 

belajar kelompok? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

20. Pada saat ada tugas dari guru atau pada saat ujian apakah teman adik-adik 

melihat hasil pekerjaan temannya? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran II 

                                        KISI-KISI KUESIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran III 

                                    KISI-KISI OBSEVASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran IV 

                                 KISI-KISI DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran V 

                              KERANGKA INTERVIEW 

                           DENGAN KEPALA SEKOLAH 

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

2. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala SDN 04 Pujodadi 

Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dari periode pertama hingga 

sekarang? 

3. Bagaimana struktur organisasi di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

4. Bagaimana kondisi guru di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu? 

5. Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik di SDN 04 Pujodadi 

Keecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

6. Bagaimana sarana dan prasarana di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

7. Apakah guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam menjalankan 

perannya dengan baik khususnya dalam hal meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik? 

 

 

 

 



 

 

Lampiran VI 

 

                                    KERANGKA INTERVIEW 

                          DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

1. Bagaimana motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar 

mengajar pendidikan Agama Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik di 

SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran VII 

 

                      DAFTAR ANGKET / KUESIONER PRA SURVEY 

Nama : 

Kelas  : V 

 Isilah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jujur, sesuai 

dengan kenyataan yang ada pada dirimu dengan memberikan tanda 

cek ( ) pada kolom jawaban yang tersedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran VIII 

 

                          DAFTAR NAMA RESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

ABSTRAK 

Motivasi belajar sangat mempengaruhi terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh 

peserta didik, seorang peserta didik yang memiliki Motivasi belajar yang tinggi 

akan selalu berusaha untuk memenuhi keinginannya begitu pula sebaliknya 

seorang peserta didik yang Motivasi belajarnya rendah, tentu akan berat untuk 

melakukan berbagai aktivitas belajar. strategi sangat berperan penting dalam 

meningkatkan Motivasi belajar peserta didik yaitu berusaha semaksimal mungkin 

agar peserta didik memiliki Motivasi belajar yang tinggi terhadap semua 



 

 

pelajaran, walaupun anak itu suka/tidak suka pada pelajaran itu, Motivasi 

merupakan dorongan atau juga bisa dikatakan tujuan tindakan. Mengingat penting 

motivasi dalam belajar. Maka guru diharapkan dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswa-siswinya dengan menciptakan kondisi-kondisi tertentu dapat 

membangkitkan motivasi belajar. 

4. Strategi card sort merupakan sebuah perencanaan dalam proses pembelajaran yang 

ditempuh pada tempat proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik 

pada prilaku siswa seperti yang diharapakan,Suatu tujuan yang mengarah kepada 

prilaku siswa sehingga bertindak untuk memberikan dorongan adalah peranan 

motivasi.Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian tentang hal tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah 

sebagai berikut : Apakah Penerapan Strategi Card Sort dapat meningkatkan 

motivasi belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V B di SDN 1 

Harapan Jaya Bandar Lampung.? 

5. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 

strategi card sort dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V B di SDN 1 

Harapan Jaya Bandar Lampung pada pelajaran pendidikan Agama Islam. Sumber 

Data dalam penelitian ini adalah dari siswa kelas VB sebanyak 33 orang, dan guru 

Pendidikan Agama Islam sebanyak 1 orang, serta kepala sekolah SDN 1 Harapan 

Jaya Bandar Lampung, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

elas VB SDN 1 Harapan Jaya Bandar Lampung yang beijumlah 33 siswa . 

6. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa ualitatif 

deskriptif yaitu analisis yang menekankan pada makna, penalaran, definisi uatu 



 

 

situasi tertentu (dalam konteks tertentu) serta menggambarkan apa adanya engenai 

perilaku obyek yang sedang diteliti. 

7. Alat pengumpul data yaitu metode kuesioner, interview, observasi dan 

dokumentasi. Adapun dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan 

berfikir deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa- 

pristiwa umum kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik 

generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat khusus.Dengan menggunakan 

metode tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membangkitkan motivasi belajar pada peserta didik kelas VB SDN 1 

Harapan Jaya Bandar Lampung adalah melalui penerapan strategi card sort 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pelajaran dengan jelas 

dan menarik, memahami kebutuhan belajar, memahami kesulitan belajar, 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mengusahakan peserta didik 

turut aktif, memberi tugas mandiri dan kelompok, menggunakan metode yang 

bervariasi, menggunakan media belajar, memberikan penilaian terhadap semua 

pekeijaan peserta didik, mengevaluasi hasil belajar peserta didik, memberi pujian, 

hadiah dan memberi hukuman. 

8. Berdasarkan analisa yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dalam penerapan 

strategi card sort ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V B di SDN 1 Harapan Jaya Bandar 

Lampung. 
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                       LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

DAFTAR ANGKET/KUESIONER 

PENGANTAR 

     

Kuesioner/angket ini ditunjukkan kepada adik-adik untuk meminta keterangan tentang 

penerapan strategi card sort dalam meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran pendidikan 

Agama Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Informasi 

yang adik-adik berikan tersebut sangat penting dalam menyusun skripsi dan apapun jawaban 

adik-adik akan di jamin kerahasiannya. 

Atas kesediaan adik-adik menjawab angket ini diucapkan terimakasih 

 

PETUNJUK: 

1. Bacalah pertanyaan dibawah ini hingga adik benar-benar memahami maksudnya 

2. Setelah adik-adik paham, maka berilah jawaban dengan memberikan tanda silang 

(x) pada a, b, dan c 

IDENTITAS: 

1.Nama                          :…………………………………. 

2. Kelas                          :…………………………………. 

PERTANYAAN 

1. Apakah guru Pendidikan Agama Islam menyampaikan tujuan pembelajaran 

sebelum memulai pelajaran? 

a.Ya 

b.Kadang-kadang 
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c.Tidak pernah 

2.. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar mengajar 

mengusahakan agar tujuan pelajaran menjadi jelas dan menarik? 

a.Ya 

b. Kadang-kadang 

c.Tidak pernah 

3. Apakah adik menyukai guru pendidikan Agama Islam dalam menyampaikan 

materi? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernha 

4. Apakah guru pendidikan Agama Islam membantu memberikan jalan keluar 

terhadap masalah belajar yang dihadapi adik-adik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

5. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran meciptakan 

suasana yang menyenangkan? 

a. Ya 

b. Kadanng-kadang 

c. Tidak pernah 

6. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar mengajar  

mengusahakan agar peserta didik turut serta dan aktif dalam pelajaran dengan 

strategi card sort? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

C. Tidak pernah 

7. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi tugas individu untuk dikerjakan 

dirumah? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

8. Apakah guru pendidikan Agam Islam memberi tugas individu untuk dikerjakan 

bersama-sama? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

9. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar menggunakan 

strategi card sort? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

10. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam proses belajar menggunakan 

berbagai media pembelajaran seperti alat peraga dan lain-lain? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 
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c. Tidak pernah 

11. Apakah guru pendidikan Agama Islam dalam belajar memberikan nilai 

terhadap semua pekerjaan peserta didik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

12. Apakah guru pendidikan Agama Islam setelah menjelaskan pelajaran apakah 

melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

13. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi pujian apabila adik- adik 

mendapatkan prestasi belajar yang baik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

14. Apakah guru pendidikan Agama Islam memberi hadiah apabila adik-adik 

mendapatkan prestasi belajar yang baik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

15. Apabila adik-adik melanggar peraturan sekolah dan guru, apakah guru 

pendidikan Agama Islam memberi hukuman yang mendidik? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

16. Apakah adik-adik selalu memperhatikan penjelasan guru pendidikan Agama 

Islam ketika pembelajaran berlangsung dengan strategi card sort? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

17. Apakah adik-adik memperhatikan penjelasan guru pendidikan Agama Islam dalam 

mengajar? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

18. Apakah adik-adik bermain setelah pulang sekolah dengan temannya dn pulang 

hingga sore hari? 

a. Ya 

b. Kadanng-kadang 

c. Tidak pernah 

19. Apabila ada tugas dari guru apakah adik-adik mengerjakannya dengan belajar 

kelompok? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 
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20. Pada saat ada tugas dari guru atau pada saat ujian apakah teman adik-adik melihat hasil 

pekerjaan temannya? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

 

 

B. KISI-KISI WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH DAN DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

     WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

2. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala SDN 04 Pujodadi Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu dari periode pertama hingga sekarang? 

3. Bagaimana struktur organisasi di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu? 

4. Bagaimana kondisi guru di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu? 

5. Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik di SDN 04 Pujodadi Keecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

6. Bagaimana sarana dan prasarana di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka 

Kabupaten Pringsewu? 

7. Apakah guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam menjalankan perannya 

dengan baik khususnya dalam hal meningkatkan motivasi belajar peserta didik? 
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           WAWANCARA  DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

1. Bagaimana motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar 

pendidikan Agama Islam di SDN 04 Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu? 

2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik di SDN 04 

Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 


