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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Strategi Card Sort

a. Pengertian Strategi Card Sort

Strategi pembelajaran berarti pola umum perbuatan guru dan

murid di dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar. Sifat umum

pola tersebut berarti bahwa macam dan urutan perbuatan yang

dimaksud nampak dipergunakan dan atau diperagakan oleh guru dan

murid dalam berbagai peristiwa belajar15. Jadi strategi pembelajaran

krja sama guru dan murid untuk mewujudkan kegiatan belajar

mengajar.

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan

digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan

digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut

dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber

belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu16. Jadi strategi

pembelajaran itu merupakan cara pengajar untuk menyampaikan

pelajaran yang diinginkan.

15Sudirman, dkk, “Ilmu Pendidikan”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),
h. 90

16Hamzah B. Uno, “Model Pembelajaran”, (Menciptakan Proses Belajar
Mengajar yang Kreatif dan Efektif), (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 3
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Penggunaan strategi pembelajaran merupakan realita bahwa

peserta didik mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada

peserta didik yang lebih senang membaca, ada yang senang

berdiskusi dan ada juga yang senang praktek langsung. Inilah yang

disebut dengan gaya belajar atau learning style. Untuk dapat

membantu peserta didik dengan maksimal dalam belajar, maka

kesenangan dalam belajar itu sebisa mungkin diperhatikan. Untuk

dapat mengakomodir kebutuhan tersebut adalah dengan

menggunakan variasi startegi pembelajaran yang beragam yang

melibatkan indera belajar.

Pemilihan strategi pembelajaran pendidikan agama harus

didasarkan  pada analisis kondisi pembelajaran pendidikan agama

yang ada. Hasil analisis akan menunjukkan kondisi pembelajaran

yang bagaimana dan apa hasil pembelajaran pendidikan agama yang

diharapkan. Setelah menetapkan dan mengembangkan strategi

pembelajaran akan diperoleh informasi yang lengkap mengenai

kondisi rill yang ada dan hasil pembelajaran pendidikan agama yang

diharapkan17. Jadi strategi harus dipilih berdasakan kondisi pelajaran

yang akan di ajarkan.

Dalam proses belajar mengajar guru harus memilki strategi, agar

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengenal pada tujuan

yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah

17Muhaimin, Suti’ah, dan Nur Ali, “Paradigma Pendidikan Agama Islam
Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah”, (Bandung: PT
Remaja Rosda Karya, 2004), h. 195
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harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut metode

mengajar. Metode adalah salah satu upaya untuk

mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata

agar tujuan yang telah disusun secara optimal, metode digunakan

untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan18. Metode ini

juga digunakan untuk tercapainyasuatu proses pembelajaran yang

dilaksanakan.

Strategi Card Sort ini dengan menggunakan media kartu dalam

praktek pembelajaran, akan membantu siswa dalam memahami

pelajaran dan menumbuhkan motivasi mereka dalam pembelajaran,

sebab dalam implementasi strategi Card Sort, guru hanya berperan

sebagai fasilitator, yang memfasilitasi siswanya dalam pembelajaran,

sementara siswa belajar secara aktif dengan fasilitas dan arahan dari

guru.

Strategi Card Sort juga cocok untuk menerapkan pendidikan

karakter tentang kerjasama. Dan juga melatih para siswa untuk

melakukan analisa dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari

dalam pembelajaran sebelumnya. Implementasi strategi ini

memerlukan kesiapan dari guru untuk menyiapkan bahan materi

pembelajaranya dan juga rencana untuk membuat suasana kelas

menjadi kompetitif untuk para siswa. Sedangkan tujuan dari strategi

dan metode belajar menggunakan Card Sort ini adalah untuk

18Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-5, h. 126
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mengungkapkan daya ingat terhadap materi pelajaran yang telah

dipelajari siswa.

Strategi Card Sort adalah suatu kegiatan kolaboratif yang bisa

digunakan untuk mengajar konsep, karakteristik klasifikasi, fakta,

tentang objek atau mereview informasi. Gerakan fisik yang dominan

dalam strategi ini dapat membantu mendinamisir kelas yang jenuh

atau bosan19. Pada dasarnya strategi Card Sort merupakan strategi

yang kondisi pembelajarannya bersifat kerjasama, saling menolong

dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan

lewat permainan kartu, yaitu berupa potongan-potongan kertas yang

dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran.

b. Tujuan strategi Card Sort

Tujuan dari strategi belajar menggunakan Card Sort ini adalah

untuk mengungkapkan daya ingat atau recall terhadap materi

pelajaran yang telah dipelajari siswa. Sehingga siswa benar-benar

memahami dan mengingat pelajaran yang telah diberikan.

c. Langkah – Langkah Strategi Card Sort

Langkah-langkah dasar dari penggunaan strategi Card Sort ini

adalah sebagai berikut:

1) Masing-masing siswa diberikan kartu indek yang berisi materi
pelajaran. Kartu indek dibuat berpasangan berdasarkan
definisi, kategori/kelompok, misalnya kartu yang berisikan
aliran empiris dengan kartu pendidikan makin banyak siswa,
makin banyak pula pasangan kartunya.

19Hisyam Zaini dkk, Op. Cit, h. 52
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2) Mintalah untuk berusaha mencari temannya yang memiliki
kartu dengan kategori yang sama.

3) Peserta didik dengan kategori yang sama diminta
mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas.

4) Seiring dengan persentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, guru
membuat beberapa poin-poin penting terkait materi
pelajaran.20

d. Kelebihan dan Kekurangan strategi Card Sort

Kelebihan strategi Card Sort, yaitu :

1) Mudah dibawa-bawa : Dengan ukuran yang kecil kartu dapat
disimpan di tas, bahkan di saku sehingga tidak membutuhkan
ruang yang luas, dapat digunakan di mana saja, di kelas
maupun di luar kelas.

2) Praktis : Dilihat dari cara pembuatan dan penggunaannya,
kartu sangat praktis, dalam menggunakan media ini guru tidak
memerlukan keahlian khusus, media ini tidak juga
membutuhkan listrik. Jika ingin menggunakan kita tinggal
mengurutkan gambar sesuai dengan keinginan kita, pastikan
posisi gambarnya tepat tidak terbalik, jika sudah digunakan
tinggal disimpan kembali dengan cara diikat atau
menggunakan kotak khusus agar tidak tercecer.

3) Mudah diingat : Karakteristik kartu adalah menyajikan pesan-
pesan pendek pada setiap kartu yang disajikan, misalnya
mengenal huruf, mengenal angka, mengenal nama binatang,
tata cara wudlu dan sebagainya. Sajian pesan-pesan ini akan
memudahkan peserta didik untuk mengingat pesan tersebut.
Kombinasi antara gambar dan penjelasan akan memudahkan
peserta didik untuk memahami konsep tertentu, untuk
mengetahui sebuah benda dapat dibantu dengan gambarnya,
begitu juga sebaliknya untuk mengetahui apa wujud suatu
benda atau konsep dengan melihat penjelasan atau teksnya.

4) Menyenangkan : Media kartu ini termasuk dalam kategori
permainan. Misalnya peserta didik secara berlomba-lomba
mencari suatu benda atau namanama tertentu yang disimpan
secara acak, dengan cara berlari peserta didik berlomba
mencari sesuai perintah, selain mengasah kognitif juga melatih
ketangkasan. Sehingga pembelajaran terasa menyenangkan.

20Melvin L. Silberman, “Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif”,
(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 157
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Kekurangan strategi Card Sort, yaitu:

1) Kurang tercapainya tujuan pembelajaran pada ranah kognitif
tingkat tinggi, karena peserta didik hanya terpaku pada
permainan tersebut.

2) Guru memiliki satu masalah pada saat mengelola kelas, karena
keadaan kelas yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga
seorang guru tidak dapat menguasai kelas dengan baik.

3) Metode ini tidak selalu dapat diterapkan pada setiap materi,
dengan kata lain metode ini tidak fleksibel pada setiap pokok
bahasan terutama.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Strategi Card
Sort Dalam Proses Pendidikan Agama Islam

Dalam pembelajaran, akan ada beberapa faktor yang

mempengaruhi. Diharapkan keberadaan faktor-faktor ini akan sangat

menentukan dan memberi pengaruh terhadap kelancaran proses belajar

mengajar. Oleh karena itu, apabila salah satu faktor kurang mendukung,

maka segera dicarikan jalan keluarnya atau diperbaiki karena akan

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pendidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi Card Sort

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

a. Faktor Guru

Dalam Islam guru atau pendidik adalah orang-orang yang

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan

upaya mengembangkan seluruh potenti peserta didik, baik potensi
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afektif, kognitif, maupun psikomotorik.21 Tugas para guru seperti

termaktub dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:












Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf
seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya
kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab
dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya
benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Jumu’ah [62] :
2)22

Sosok kepribadian guru yang ideal menurut Islam telah

ditunjukkan pada keguruan Rasulullah SAW yang bersumber dari al-

Quran. Tentang kepribadian Rasulullah SAW ini al-Quran surat al-

Ahzab ayat 21 Allah SWT berfirman:








Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak
menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab [33] : 21)23

Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan

program pendidikan disekolah memiliki peranan yang sangat strategis

21Alfiah, Hadis Tarbawiy “Pendidikan Islam Tinjauan Hadis Nabi”,
(Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2011), h. 46

22Ibid., h. 107
23Tohirin, “Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2011), h. 170
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dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini,

guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu

prestasi belajar siswa.24 Tugas dan peran guru dari hari kehari semakin

berat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi25. Karena guru sekarang bukan saja jadi panutan, tetapi

pembimbing untuk kedepannya.

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran akan

tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik,

dan taktik pembelajaran. Diyakini, setiap guru akan memiliki

pengalaman, pengetahuan, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan

yang berbeda dalam mengajar. Guru yang menganggap mengajar

hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran akan berbeda dengan

guru yang menganggap mengajar adalah suatu proses pemberian

bantuan kepada peserta didik. Masing-masing perbedaan tersebut

dapat mempengaruhi baik dalam penyusunan strategi maupun

implementasi strategi pembelajaran. Jika guru tidak menguasai dengan

baik implementasi strategi Card Sort ini maka hasilnya juga tidak

akan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Faktor Siswa

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai

dengan tahap perkembangannya. Guru perlu sekali mengenal minat-

24Syamsu Yusuf L. N dan. Nani M. Sugandi, “Perkembangan Peserta
Didik”, (Jakart: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 139

25Kunandar, “Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru”, (Jakarta: Rajawali Pers,
Ed. Revisi, 2011), h. 37
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minat muridnya, karena ini penting bagi guru untuk memilih bahan

pelajaran, merencenakan pengalaman-pengalaman belajar, menuntut

mereka kearah pengetahuan, dan untuk mendorong motivasi belajar

mereka26. Jadi guru harus memahami karakter setiap murid, sebelum

memilih bahan pelajaran.

Siswa belajar dengan bertahap, sesuai dengan firman Allah

SWT yang berbunyi :



Artinya: “Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam
kehidupan)” (QS. Al-Insyiqaq [84] : 19)

Menurut Dunkin, faktor yang mempengaruhi dari siswa adalah

aspek latar belakang yang meliputi jenis kelamin siswa, tempat

kelahiran, tempat tinggal, tingkat sosial ekonomi siswa. Kemudian

dilihat dari sifat yang dimiliki siswa yang meliputi kemampuan dasar,

pengetahuan dan sikap. Jika siswa tidak berpartisipasi secara aktif

maka strategi Card Sort juga tidak akan terlaksana secara baik.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung

terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media

pembelajaran, alat-alat pelajaran termasuk juga alat-alat yang

digunakan dalam melaksanakan strategi pembelajaran dan lain

sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara

tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran,

26Oemar Hamalik, “Proses Belajar Mengajar”, (Jakarta: Bumi Aksara,
2010), h. 105
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misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dan

lain sebagainya.27 Sarana dan Prasarana  yang dimaksud dalam

penelitian ini ialah dengan menggunakan kertas karton, spidol,

gunting, dan tempat kertas yang telah di potong-potong halus.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang

hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan

datang.28 Jika pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral, dan

fisik yang bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan

berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa

tanggung jawab.

Dalam konteks Islam, pendidikan bermakna bimbingan terhadap

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah

mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi

berlakunya semua ajaran Islam. Pendidikan pada hakikatnya merupakan

upaya untuk membentuk manusia yang lebih berkualitas. Kualitas

manusia yang dimaksud adalah pribadi paripurna, yaitu pribadi yang

serasi, selaras dan seimbang dalam aspek-aspek spiritual, moral, sosial,

intelektual, fisik dan sebagainya. Pribadi yang berkualitas (paripurna)

27Wina Sanjaya, “Op. Cit”., h. 52-55
28Redja Mudyahardjo, “Pengantar Pendidikan”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

h. 11
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dalam Islam bisa disebut insan kaffah dan insan kamil, yaitu sosok

pribadi yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengimplementasikan

iman, ilmu dan amal serta dzikir dalam kehidupan sehari-hari dalam

rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat29. Pendidikan

dalam pandangan Islam sangat berkaitan erat dengan kehidupan ini,

untuk menjadi insane kaffah dan insane kamil.

Pendidikan Agama Islam merupakan proses dalam mendidikkan

agama Islam sehingga menjadi sebuah mata pelajaran di sekolah.

Menurut Prof. Dr. Zakiah Dradjat, Pendidikan Agama Islam adalah usaha

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah

selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama

Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life)30. Jadi

dalam Islam pendidikan itu sangat penting dalam menjalani hidup ini

agar dapat mengamalkannya.

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman, penghayatan dan

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi

manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

29Tohirin, “Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis
Integrasi)”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 5

30Abdul Rachman Shaleh, “Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa”,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 6
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B. Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti telah menelusuri

beberapa bentuk dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan

dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian yang relevan itu di

antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azlinawati Jurusan Pendidikan Agama

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Univertitas Islam negeri Sultan

Syarif Kasim Riau 2012 dengan judul “Penerapan Strategi Card Sort

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Kelas II SDN 28 Petani Duri Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis”. Adapun hasil penelitian saudari

Azlinawati adanya peningkatan Motivasi Belajar, yaitu dari tes awal hasil

observasi menunjukkan nilai rata-rata 30,56% dengan kategori cukup.

Kemudian pada siklus petama pertemuan pertama nilai rata-ratanya

32,9% dengan kategori rendah, dan dilanjutkan pada pertemuan kedua

dengan nilai rata-rata 43,3% dengan kategori rendah. Selanjutnya pada

siklus kedua pertemuan pertama nilai rata-rata 62,5% dengan kategori

sedang, dan dilanjutkan pada pertemuan kedua mendapatkan nilai rata-

rata 87,5% dengan kategori tinggi. Penelitian relevan di atas dapat

disimpulkan bahwa adanya persamaan dengan penelitian yang penulis

lakukan, yaitu menggunakan strategi Card Sort. Dan terdapat

perbedaannya yaitu, penelitian relevan di atas meneliti tentang

peningkatan motivasi belajar siswa, dan juga termasuk penelitian PTK
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(Penelitian Tindakan Kelas), sedangkan penelitian yang penulis lakukan

adalah penelitian Deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu

keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya.

2. Penelitian oleh  Isnaryanti Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Univertitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim

Riau 2011 dengan judul “Meningkatkan Aktivitas Belajar Murid Pada

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Strategi Pembelajaran

Card Sort Di SDN 021 Sawah Airtiris Kecamatan Kampar Utara”.

Adapun hasil penelitian saudari Isnaryanti adanya peningkatan Aktivitas

Belajar, yaitu dari hasil sebelum tindakan dengan nilai rata-rata 48,5%

dengan kategori kurang baik, sedangkan pada siklus pertama naik

menjadi 63,6% dengan kategori cukup baik, kemudian pada siklus yang

kedua juga naik menjadi 71,0% dengan kategori cukup baik, dan

selanjutnya pada siklus yang ketiga menjadi 78,7% dengan kategori baik.

Penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan

dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu menggunakan strategi

Card Sort. Dan terdapat perbedaannya yaitu, penelitian relevan di atas

meneliti tentang peningkatan aktivitas belajar siswa, dan juga termasuk

penelitian PTK (Penelitian Tindakan Kelas), sedangkan penelitian yang

penulis lakukan adalah penelitian Deskriptif yang ditujukan untuk

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya.31

31Nana Syaodih Sukmadinata, “Metode Penelitian Pendidikan”,  (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 18
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional dari penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok,

yang terdapat dalam rumusan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi strategi Card Sort, terdapat indikator sebagai berikut:

a. Guru memberikan potongan kertas yang berisi informasi kepada

masing-masing siswa

b. Guru mengumumkan beberapa kategori kepada siswa yang

berhubungan dengan informasi-informasi tersebut

c. Guru mengarahkan siswa agar mencari temannya yang mempunyai

kategori sama

d. Guru mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan kategori

masing-masing di depan kelas

e. Guru memberikan penjelasan untuk mengklarifikasi terkait dengan

materi pembelajaran

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi Card Sort, yaitu

sebagai berikut:

a. Faktor guru

1) Guru masih kurang dalam mengkombinasikan dengan

metode-metode yang ada.

2) Guru masih kurang efektif dalam melaksanakan langkah-

langkah yang ada pada strategi Card Sort.

3) Guru masih perlu pelatihan dalam menerapkan strategi Card

Sort tersebut
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b. Faktor siswa

1) Siswa masih banyak yang sibuk dengan sendirinya dalam

proses belajar sedang berlangsung

2) Siswa masih ada yang bermain disebabkan kurangnya

pemahaman

3) Sebagian siswa masih ada yang malu dan gugup untuk maju

ke depan kelas.


