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BAB II 
 LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengertian Kemampuan Membaca  Al-Qur’an 

      Pembelajaran   membaca   Al-Qur’an  di sekolah  dasar  bertujuan  

agar   Siswa   memiliki   keterampilan    membaca    Al-Qur’an.  Ruang    

lingkup pembelajaran BTQ di SD meliputi : 

1. Membaca huruf Al-Qur’an 

2. Menulis huruf Al-Qur’an 

3. Merangkai huruf Al-Qur’an 

4. Menguraikan huruf Al-Qur’an 

5. Tanda baca Al-Qur’an 

6. Tajwid1. 

       Menurut  Mulyono  kemampuan  membaca  merupakan  dasar  untuk   

menguasai  berbagai bidang  studi, jika  anak  pada usia  permulaan   

tidak segera  memiliki  kemampuan  untuk  membaca, maka  ia akan    

mengalami banyak kesulitan  dalam   mempelajari   berbagai  bidang  

studi    pada  kelas  kelas  berikutnya. Oleh  karena  itu   anak  harus  

belajar  membaca  agar  ia  dapat  membaca  untuk belajar2 

                                                           
1
Tim Pembina BIA Provensi, Jawa Tengah ,GBPP Baca tulis Al-Qur’an Sekolah Dasar , 

(Semarang,: Depag 1999),  hlm . 1-2 
2
Mulyono,  Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar .( Jakarta : Rineka Cipta.1999 ), hlm. 
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      Begitu juga  dengan kemampuan menulis,  jika  tidak dibarengi 

dengan kemampuan  membaca, sama  halnya  dengan  percuma.  

Karena orang bisa  membaca  tentu  juga  harus  diimbangi  dengan 

menulis. Kurang  lebih  75 %  pelajaran disekolah  diperoleh dengan 

membaca , yang  berarti keberhasilan ,  kesenangan,    dan pemahaman 

hidup benyak bergantung kepada  membaca   denganefeisien, hal ini 

merupakan keberadaan baik sekarang maupun nanti.3 

            Menurut Petty dan Jensen menyebutkan bahwa: 

      “Defenisi membaca memiliki beberapa  prinsip,  diantaranya membaca 

merupakan   interprestasi   simbol  -  simbol   yang    berupa   tulisan,   

bahwa   membaca adalah  mentransfer  ide   yang disampaikan oleh  

penulis  bacaan.  Maka   dengan   kata   lain   membaca   merupakan  

aktivitas  sejumlah  kerja  kognitif    termasuk    persefsi    dan  rekonegsi.   

Sedangkan  menulis  berarti  mengungkapkan  segala  sesuatu  yang  

ada  didalam  fikiran  dalam   bentuk tulisan”4. 

      Kemampuan membaca huruf Al-Qur’an adalah  kemahiran  

mengubah lambang tulis menjadi  menjadi  bunyi   abjad Arab  

mempunyai  sistem  yang  berbeda dengan abjad lain. Abjad  Arab  

bersifat  sillabary,  sedangkan  abjad  latin  bersifat  Alphabetic. 

Perbedaan lain adalah sistem penulisan Arab  yang  dimulai  dari  kanan 

                                                           
3
. Padji, Meningkatkan Keterampilan Otak Anak. ( Bandung : Pionir Jaya 1992 ),hlm.146  

4
. Ampuni,S. Proses Kognitif dalam Pemahaman Bacaan.(Buletin Psikologi,VI,2004),hlm.16.  
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kekiri,   tidak   dikenalnya   huruf   besar   dengan  bentuk  tertentu  

memulai  kalimat  baru  menulis nama orang  atau tempat, dan 

perbedaan huruf - huruf ketika berdiri sendiri,diawal,ditengah dan diakhir. 

       Perbedaan-perbedaan itu menimbulkan kesulitan bagi para siswa 

yang sudah terbiasa dengan huruf latin, ditambah  lagi  dengan   

kenyataan  bahwa  buku-buku   majalah   dan  surat  kabar  Arab  ditulis  

tanpa  memakai  syakal  (tanda vokal).   Padahal   syakal   merupakan    

tanda   vokal    yang    sangat  menentukan   makna   dan   fungsi   suatu   

kata   dalam   kalimat. Kemahiran membaca, dengan demikian 

tergantung pada tingkat permulaan,teks  bacaan  masih  perlu  diberi  

syakal  dan  secara  bertahap  dikurangi  sesuai   dengan perkembangan 

penguasaan kosa kata kata  dan  pola  kalimat  bahasa   Arab olehpara  

siswa.Tetapi  pada  prinsipnya   sejak   semula   siswa   dilatih   dan 

dibiasakan    membaca    tanpa    syakal     dahlam    rangka    membina   

dan  mengembangkan kemampuan membaca untuk pemahaman. 

      Kita tidak bisa  menyangkal  betapa  penting  nya  membaca  ini  

tanpa membaca  mana mungkin kita bisa mengetahui  kejadian – 

kejadian  ataupun  sejararah  apalagi  didalam Al-Qur’an merupakan  

sumber segala  ilmu  untuk  memehaminya  kita  harus  bisa 

membacanya dan memahami isinya  beserta  maknanya,  karna   kalau  

kita  tidak   bisa   maknanya   bagaimana  kita  bisa  mengerti  apa  

maksudnya, setelah  kita  paham apa isi  AL-Qur’an  baru  kita  
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mengamalkannya. Jadi jangan  hanya  pandai  membaca nya saja tapi  

harus  tau  maknanya.   Kemampuan   membaca   Al-Qur’an   harus   

benar   berikut harakat   dan   makhrojnya,  karena   salah   satu   harat   

saja    maka    akan  berakibat    patal   artinya   akan   berubah  total.   

Disinilah    pentingnya   kita  belajar  harakat   dan   makhroj   secara   

benar,   namun   belajar   membaca Al-Qur’an tidak  bisa  sekali  saja tapi 

harus bertahap  secara  terus  menerus,pertama - tama kita  belajar 

membaca  lancar  setelah itu panjang pendeknya ,makhrojnya, setelah 

bisa baru belajar tajwid  terakhir  lagu. Pada  tingkat  SD diajar membaca 

surat-surat pendek. 

       Paling   tidak   kita   mengenal    beberapa    indikator    pembelajan  

      Al-Qur’an  yang  baik dan  benar, indikator  tersebut  adalah :1) Dapat 

melafalkan  surat  An-Nasr  dengan  harakat  dan makhroj  yang  benar 

.2)  Dapat  menerapkan bacaan pada surat  An-Nasr. 3).Dapat 

mengartikan surat  An-Nasr. 4). Dapat  menghafal  surat  An-Nasr. 5).  

Dapat menyalin ayat dan kalimat Al-Qur’an.5 

      Dari  beberapa  indikator tersebut diatas dapat difahami apa tujuan 

kita mempelajari Al-Qur’an,bukan hanya sekedar bisa membacanya saja 

tapi bisa juga menafsirkannya  dan kita juga  harus  benar-benar  

memahami apa yang terkandung   dan   tersirat   didalam   surat   

tersebut   agar   kita   tidak  salah   penafsiran,  setelah  kita  memahami  
                                                           

5
. Silabus KELAS IV SD KTSP.  
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apa  maksud  dari  ayat  tersebut,  tidak  boleh hanya  sampai  disitu ,  

kita  harus mengamalkannya  dalam  kehidupan sehari-hari, karena 

intinya  kita  belajar pendidikan agama islam tidak lain dan tidak bukan, 

supaya   kita   menjadi   insan   yang   mengabdi   kepada   Allah   

semata,   yaitu  mengerjakan  perintahnya  dan  menjauhi larangannya, 

serta mengerjakan amal makruf nahi munkar. 

B.    Upaya-Upaya Meningkatkan Kemampuan membaca  A l-Qur’an 

      Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam  pembelajaran  

membaca  Al-Qur’an, disamping   perlu  adanya  penanganan  secara  

intensif  dari  guru  terhadap aktivitas belajar hal itu pula tidak lepas dari 

usaha siswa  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  siswa   harus   belajar  secara   

baik ,  tekun, dan  disiplin baik disekolah   maupun  dirumah. Begitu juga  

setiap  tugas-tugas  yang diberikan guru harus  dikerjakan  secara  baik  

dan tidak boleh di tunda-tunda. 

       Menurut   M.Ngalim   purwanto,   upaya  yang  dapat  dilakukan  

siswa  untuk memperoleh keberhasilan yang optimal  dalam  belajar pada 

umumnya   dan keberhasilan adalah sebagai berikut: 
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1. Belajar membaca dengan baik 

2. Gunakan metode keseluruhan dan metode bagian dimana 

diperlukan 

3. Pelajari dan kuasailah bagian-bagian yang sukar   dari  bahan yang 

dipelajari 

4. Hubungkan bahan-bahan yang baru dengan bahan yang lama 

5. Gunakan bermacam-macam sumber dalam belajar 

6. Gunakan media pembelajaran yang menyenangkan6 

      Upaya pembelajaran Al-Qur’an yang baik  yang  telah  diuraikan 

diatas harus dilakukan secara berulang – ulang sehingga memperoleh  

pemahaman  yang  baik. Begitu  juga  untuk memudahkan dalam 

belajar. Tugas-tugas baik yang  diberikan guru maupun soal-soal yang 

ada dalam buku pelajaran harus dikerjakan secara  baik akan 

memperoleh pemahaman yang baik bagi  siswa  dalam  belajar  

pendidikan  agama Islam. 

       Tolok   ukur    Kemampuan   membaca   Al -  Qur’an  pada  anak  

didik  memang harus diperhatikan tidak dibiarkan begitu saja, supaya 

benar - benar  diketahui  seberapa  jauh  anak  didik  mendalami  dan  

bisa  mempraktekkan memahami Al-Qur’an  dengan baik  dan  benar.  

Dalam   hal   ini ,  untuk  bisa  mengetahui  tolok  ukur  kemampuan 

membaca  Al-Qur’an anak didik, banyak  cara dan  model  yang  
                                                           

6
.M.Ngalim Pirwanto, Psikologi Pendidikan.  (Bandung Remaja Rosda Karya,1979 ), hlm.120 
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digunakan  termasuk evaluasi, dan  salah satunya tes atau  ujian  

praktek, dan  diakhiri  dengan  pemberian  nilai  dari hasil tes atau 

ujian. 

       Evaluasi berarti penilaian atau penaksiran (Jphn M. Echols Dan  

Hasan Shadily, 1983:220). Sedangkan menurut istilah evaluasi  

merupakan kegiatan yang    terencana    untuk    mengetahui   

keadaan   sesuatu   obyek   dengan  menggunakan  instrument  dan 

hasilnya dibandingkan tolok ukur memperoleh kesimpulan.7  

           Fungsi dari evaluasi adalah : 

 Fungsi evaluasi  bila  dilihat   dari   kepentingan   masing-masing pihak   

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

     1.   Bagi pendidik /guru 

      Fungsi evaluasi pendidikan bagi guru, adalah untuk : 

a. Mengetahui kemajuan belajar peserta didik 

b. Mengetahui kedudukan masing-masing individupeserta didik   

dalam kelompok 

c. Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar 

mengajar dalam PBM 

d. Memperbaiki proses belajar mengajar dan 

e. Menentukan kelulusan peserta didik 

                                                           
  7

. H.M.HASBI ashsiddiqi,M.PD.I.Teknik Evaluasi Pendidikan Agama Islam. (Fakultas Tarbiyah 

Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2008) . hlm. 1-11 



  

 

24 

 

2.  Bagi peserta didik 

      Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan berfungsi : 

a. Mengetahui kemampuan dan hasil belajar 

b. Memperbaiki cara belajar 

c. Menumbuhkan motivasi belajar 

3. Bagi sekolah/Lembaga pendidikan 

     Bagi sekolah,evaluasi pendidikan berfungsi : 

a. Mengukur mutu hasil pendidikan 

b. Mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah 

c. Membuat keputusan kepada peserta didik 

d. Mengadakan perbaikan kurikulum8 

      Dalam penelitian  ini tes atau  evaluasi  yang akan  digunakan  

adalah dengan mengukur kemampuan membaca  Al-Qur’an  siswa 

mulai  dari tingkat  dasar hingga pertengahan artinya akan   mengukur   

kemampuan   membaca  Al-Qur’an.  Kemudian penilaian dilakukan 

terhadap hasil belajar siswa berupa kompetensi sebagaimana yang 

tercantum dalam KBM setiap mata  pelajaran. Disamping    mengukur    

hasil    belajar    siswa   sesuai   dengan   ketentuan kompetensi setiap 

mata pelajaran dimasing - masing  kelas  dalam  kurikulum  nasional,  

penilaian  juga dilakukan  untuk mengetahui kedudukan atau posisi 

siswa dalam 8  level  kompetensi yang ditetapkan secara nasional. 
                                                           

8
.  ibid , hlm.11  
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      Pendidikan    Agama     Islam     Penilaian     Berbasis     kelas     

harus memperlihatkan tiga  ranah  yaitu : pengetahuan  (kognitif)  

sikap (afektif) dan keterampilan  (psikomotorik). Ketiga ranah  ini  

sebaiknya  dinilai  proposional  sesuai   dengan  sifat   mata   pelajaran  

yang  bersangkutan. Sebagai contoh pada mata  pelajaran     

Pendidikan    Agama   Islam,  penilaiannya   harus    menyeluruh pada 

segenap aspek kognitif,  afektif   dan psikomotorik,  dengan 

mempertimbangkan   tingkat   perkembangan  siswa serta bobot setiap 

aspek dari setiap kompetensi  dan  materi.  Misalnya  kognitif meliputi 

seluruh materi pembelajaran (Al-Qur’an, Keimanan,Akhlaq dan 

ibadah). Aspek afektif sangat dominan pada materi pembelajaran  

akhlaq.   Aspek psikomotorik   dan  pengalaman     sangat    dominan   

pada   materi   pembelajaran   ibadah  dan membaca Al-Qur’an. 

C.   Metode Membaca Al-Qur’an 

      Metode  pengajaran  Al-Qur’an  menurut   Abdul  alim  Ibrahim  

telah di uraikan dengan jelas, yang didalam bahasa Indonesia adalah : 

Metode  pengajaran untuk Madrasah Ibtidaiyah bagi murid-murid  

tahap awal, tidak sama dengan  metode  pengajaran  Al-Qur’an   bagi  

murid-murid  tahap  kedua  dan ketiga.9 

                                                           
9
. Chabib Thoha ,  Saifuddin Zuhri, Metodologi Pengajaran Agama (Semarang: Pustaka 

Pelajar,2004 ),hlm.29-31  
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       Adapun keterangnya adalah bahwa  anak- anak  dalam tahap 

pertama adalah masih dalam periode belajar membaca.Oleh karena 

itu mereka belum bisa membaca Al-Qur’an dengan menggunakan 

mushaf,  kitab   atau   pun   papan   tulis.  Disamping  itu pengajaran 

 Al-Qur’an dalam tahap ini  baru belajar surat-surat yang pendek. 

Diantara aktifitasnya adalah sebagai berikut:  

1. Guru mempersiapkan sebuah surat Al-Qur’an yang pendek dengan 

Menjelaskan   mauduknya    secara    mudah   dan   ringkas,   yang  

sebelumnya didahului dengan diskusi ringan danTanya jawab yang  

sesuai   dengan   kemampuan  anak-anak  sehingga  menyinggung 

maudhuk dan surat itu. 

2. Guru membaca sendiri surat tersebut dengan  khusuk  dan  pelan - 

pelan. Sedangkan anak-anak mendengarkan bacaan guru tersebut. 

3. Guru  memberitahukan   kepada   anak  -   anak   bahwa  dia   akan  

mengulangi bacaan tersebut  secara  sebagian,  dan  murid - murid  

melakukan  setelah bacaan guru. 

4. Anak - anak  didalam   kelas   tersebut   dibagi   menjadi   beberapa  

kelompok. Guru menyuruh salah  satu  kelompok  untuk  menirukan    

bacaan nya ,  kemudian   meminta    kepada   kelompok  lain  untuk 

menirukan bacaannya. 

5. Guru   berpindah   melatih  anak -  anak   untuk    membaca  secara 

perorangan. 
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6. Guru berdiskusi dengan anak – anak  mengenai  arti surat  tersebut 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan ringan. 

7. Sebelum     memulai    dengan    pelajaran   baru  dari   pengajaran  

Al-Qur’an itu, 

sebagian anak diberikan test dari ayat -  ayat  yang  sudah  mereka 

hafalkan sebelumnya.10 

           Dalam  proses  pembelajaran, metode  mempunyai   peranan  

penting  dalam   upaya    pencapaian    tujuan    pembelajaran.    

Dalam    mempelajari    Al-Qur’an,   terutama   dalam   membaca    

      Al-Qur’an    diperlukan   metode  pendekatan   yang   cocok   agar   

tujuan   dapat   tercapai    dengan   mudah,  terarah  dan 

efeisien.Disamping itu menghemat biaya,   waktu. Masih melekat  

dimemori   ingatan  kita,  dahulu  bila  orang  ingin  bisa  membaca  

Al-Qur’an  diperlukan  waktu  yang  bertahun - tahun  lamanya 

bahkan belajar sejak kecil atau kanak - kanak,  dewasa  baru  bisa  

membaca  Al-Qur’an dengan  benar. Tetapi juga imbang dengan 

waktu yang lama hasilnya sudah bisa  diandalkan serta 

dinikmati.Tetapi ada juga yang bertahun - tahun belajar Al-Qur’an  

tetapi  hanya  mengenal sebatas huruf dan harakat saja  disertai  

dengan tajwid  dan  pemahaman  yang  mendalam.  Umat  Islam 

Indonesia mempunyai  problema  yang sangat serius, karena 
                                                           

10
. Ibid ,hlm. 31 
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prosentase umat Islam yang tidak bisa  membaca   Al-Qur’an.  Dari  

tahun  ketahun  semakin  menunjukkan angka yang semakin 

meningkat,generasi muda semakin menjauh dari Al-Qur’an dan 

rumah-rumah  muslim  serasa  sepi  dari  alunan    bacaan   ayat   

suci   Al-Qur’an.   Padahal   kemampuan  dan  kecintaan kepada  

      Al-Qur’an adalah modal dasar bagi upaya penanaman   dan   

pengenalan   Al-Qur’an   itu   sendiri.  Lembaga - lembaga   

pendidikan  dan  pengajaran  Al-Qur’an  belum   mampu  

mengatasi  masalah meningkatnya  jumlah  generasi  muda yang 

buta huruf Al-Qur’an.  Pengajian anak-anak yang dahulunya  

berlangsung  semarak terlihat  berkurang kualitas  dan 

kuantitasnya. 

                      Dari problema diatas  maka  muncullah  bermacam -  macam  

metode pengajaran   Al-Qur’an yang disusun   oleh   para   sarjana   

dan tokoh dari kalangan pondok  pesantren untuk  mempermudah,  

mempercepat     serta   menarik     perhatian    dalam    pengajaran  

                Al-Qur’an. Tetapi  dalam   beberapa   metode ini ada kekurangan 

dan kelebihan  masing-masing. 

      Metode – metode tersebut antara lain : 

Metode an-nahdiyah (Cepat tanggap belajar Al-Qur’an), metode  

Al-Barqi, metode Iqro’,metode qiro’ati  metode  qowaidul   

Baghdadiyah ,metode Jibril. Pembelajaran baca Al-Qur’an adalah  
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belajar  membaca  Al-Qur’an, untuk itu diperlukan metode atau 

cara membaca Al-Qur’an. Dalam membaca Al-Qur’an dikenal 

dengan beberapa metode hal ini  dimaksudkan untuk dengan   

mudah mempelajari membaca Al-Qur’an, yaitu : 

1. Menjadi kata, dan kata menjadi kalimat  melalui   

memperdengarkan  bunyi huruf dan kalimat pendek utuh.  

Metode  SAS  dilandasi  oleh  landasan-landasan 

psikologis,pedagogis,dan linguistik.11 

2. Metode Qiro’ati adalah suatu cara  penyampaian pelajaran   

kepada  anak dengan tidak mengeja, tetapi langsung membaca 

bunyi  huruf  yang   ada  dibuku  panduan  qiro’ati  atau  yang   

terdapat  didalam Al-Qur’an.12 

3. Metode Al-Baghdadiyah.Metode ini disebut  juga  dengan  

metode “ Eja”, berasal  dari   Baghdad   masa   pemerintahan   

kholifah  Bani  Abbasiyah.Tidak  tahu dengan pasti siapa 

penyusunnya. Dan  telah    seabad lebih  berkembang   secara   

merata   ditanah   air,  metode tersusun,  maksudnya   yaitu    

tersusun    secara    berurutan    dan merupakan  sebuah  

                                                           
11

. Aridi,R. D.dan Anwar Jassin. Membaca dan Menulis Permulaan Metode Struktural-

Analitik-Sintetik, (,Jakata: Depdikbud,1979).  
12

. Blog spot.comqashthaal hikmah /2010/01/macam-mmacam metode pembelajaran-

al,htmI 
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proses  ulang  atau  lebih  atau lebih kita kenal dengan metode 

alif,ba,ta. 

4. Metode  Jibril 

Istilah metode jibril yang digunakan sebagai nama dari  pembacaan 

al-qur’an   adalah   dilatar   belakangi   perintah   Allah   SWT  untuk    

mengikuti   bacaan   Al-Qur’an   yang   telah   diwahyukan    kepada   

malaikat Jibril.13 

Dari uraian diatas,  bahwa  dalam mempelajari a l-qur’an 

harus banyak menggunakan  metode yang  sesuai agar tidak 

jenuh, belajar Al-Qur’an harus terus  menerus  tidak  boleh  

setengah  –  setengah  atau putus-putus supaya   hasilnya   benar-

benar memuaskan,  jangan kita   berhenti   membaca,  kalau   baru 

bisa  sedikit, tapi lanjutkan  sampai   ketingkat   yang   lebih   

mendalam,  misalnya  kita  belajar  tajwid,  kemudian  belajar 

menafsirkannya,  lalu jangan lupa yang terpenting diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan di dunia 

dan akhirat. 

  

  

 

 
                                                           

13
. Ibid hlm 2.  
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 D.  Metode Make a Match. 

       Sejak awal anak sudah diharuskan dan  dituntut  membaca  

 Al-Qur’an dengan lancar, yakni dengan  cepat,   tepat   dan  benar.  

Dengan   demikian,  secara  tidak langsung  anak  harus  mengerti dan 

memahami masing-masing huruf  hijaiyah.  Dengan  penuh  kesabaran  

dan  ketelitian , huruf  demi huruf diajarkan  kepada anak   didiknya.   

Agar   anak terlatih  dan dapat  membaca dengan    baik   dan   benar,   

maka   setiap   contoh  bacaannya  diambil  dari Al-Qur’an. Untuk    

memudahkan   anak   didik   mudah   membaca  dan  mengerti   serta 

memahaminya, maka disusun/dibuat sebuah revolusi cara belajar 

siswa  cara  tepat belajar tepat yang merupakan sebuah inovasi di 

dunia  pendidikan  yakni  metode bernama Make a Match. 

 Metode Make a  Match   ( mencari   pasangan )  ini  diperkenalkan  

oleh  Curran  dalam  Eliya (2009)  menyatakan bahwa Make a  Match  

adalah kegiatan siswa untuk mencari  pasangan   kartu   yang   

merupakan  jawaban   soal sebelum batas waktunya, siswa yang 

dapat mencocokkan kartunya akan diberi   point   dan  yang  tidak 

berhasil   mencocokkan  kartunya  akan  diberi  hukuman sesuai 

dengan yang  telah disepakati bersama. Guru lebih berperan sebagai   

fasilitator  dan  ruangan  kelas  juga  perlu  ditata  sedemikian  rupa,   

sehingga    menunjang    pembelajaran    koperatif   Keputusan   guru   

dalam penataan ruang kelas  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan 
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situasi ruang kelas dan sekolah.Dengan adanya model pembelajaran 

kooperatif tipe mencari pasangan (make a match) siswa lebih aktif 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir Disamping itu (make  a  

match  ) juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

dan mengeluarkan pendapat serta beroreantasi dengan siswa  yang   

menjadikan  aktif  dalam  kelas.  Metode Pembelajaran  Make  a  

Match  artinya    metode   pembelajaran    mencari    pasangan.  Hal-

hal   yang   perlu dipersiapkan jika pembelajaran  dikembangkan 

dengan Make a Match adalah kartu-kartu tersebut berisi  pertanyaan – 

pertanyaan  dan  kartu  lainnya berisi jawaban dari pertanyaan 

tersebut. 

 Menurut   Huda (2012)  ada berbagai manfaat pembelajaran kooperatif 

adalah dapat memotivasi  siswa untuk  saling   membantu   

pembelajarannya satu sama lain. Menumbuhkan rasa tanggung jawab 

terhadap    kelompoknya (  sebagaimana  kepada diri mereka sendiri ) 

untuk melakukan  yang   terbaik.  Meningkatkan   keterampilan   sosial   

yang  dibutuhkan untuk bekerja secara  efektip.  Dapat   memberikan   

kepada   para    siswa    untuk    menggunakan   keterampilan  

bertanya  dan  membahas   sesuatu    masalah.  Suatu    metode 

pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan Kelebihan. 

E.  Adapun kelebihan dari Metode Make aMatch adalah  :  

          1.    Siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan   
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                 kepadanya   melalui kartu 

2.  Meningkatkan kreatifitas siswa. 

3.  Menghindari kejwnuhan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar  

                 mengajar. 

4. Pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media  

                 pembelajaran yang dibuat oleh guru. 14 

F. Sedangkan kekurangan metode Make a  Match  adalah : 

           1.  Sulit bagi guru mempersiapkan kartu-kartu yang baik dan bagus     

                sesuai dengan materi pelajaran. 

          2.  Sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran. 

          3.  Siswa kurang menyerapi makna pembelajaran yang ingin  

              disampaikan  karena siswa hanya merasa sekedar bermain saja.15 

G. Langkah –langkah Metode Make a Match 

      1.   Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep      

atau Topic yang cocok untuk review,satu bagian kartu soal satu 

bagian kartu jawaban. 

2. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok1  mendapat   kartu    

soal dan   kelompok 2   mendapat   kartujawaban    sedangkan 

kelompok  3 berfungsi sebagai penilai. 

                                                           
14

. Blog spot.come/2012/07/model pembelajaran Make a Match ,htm 1 diakses tanggal 01-

02-2015  
15

. Ibid, hlm. 2  
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3.  Tiap peserta didik mendapatkan satu  kartu yang berisi     

pertanyaan  atau jawaban. 

           4.    Setiap  peserta  didik  mencari  pasangan yang   cocok   dengan      

                  kartunya  (pasangan pertanyaan-jawaban ). 

5. Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan  kartunya sebelum 

batas waktu diberi poin oleh penilai. 

6. Setelah satu  babak  kartu  dikocok  lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu  yang berbeda dari sebelumnya.16 

7. Setelah  semua  siswa  mendapatkan   pasangannya  kemudian   

siswa yang berperan  sebagai    penilai  berganti  peran menjadi 

pemegang  kartu pertanyaan   dan  sebagian  memegang  kartu  

jawaban. Sedangkan siswa pada kelompok 1 dan 2 sebelumnya 

berganti peran sebagai penilai.            

8. Kemudian lakukan kegiatan seperti langkah pada nomor 4 da5. 

9. Kesimpulan dan penutup.  

       Setelah kita   melihat   metode   pembelajaran   membaca  al-

qur’an ini sangat banyak sekali dimana metode pembelajaran ini 

diciptakan supaya guru dan  anak  didik  selalu  bersemangat   didalam  

melaksanakan proses belajar mengajar,  kalau  selama   ini   kita  

belum  memakai   metode,  hanya  metode  ceramah  kelihatannya  

anak itu  kurang  bergairah kadang-kadang anak didik  kelihatan  
                                                           

16
. Ibid ,hlm. 4  
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mengantuk atau akhirnya guru capek–capek menjelaskan  hasilnya  

sangat  tidak  memuaskan,  dengan   adanya  metode  ini  sangat   

mendukung sekali, anak-anak  kelihatan  bersemangat  sekali,   

apalagi   kalau  metodenya bagus, sayang media yang bisa  kami  

terapkan  saat  ini  hanya  dari  karton, belum ada sarana prasarana 

lain yang  benar  benar  manarik  misalnya VCD  atau infokus dan  

elektronik lainnya.  


