
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SIKDIKNAS Bab IV pasal 

10 tahun 2003 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

berhak mengarahkan,membimbing dan mengawasi penyelenggaraaan 

pendidikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang 

berlaku.selanjutnya,setiap mata pelajaran memiliki ciri khas atau karakteristik 

tertentu,begitu juga dengan mata pelajaran yang di kembangkan dari ajaran-

ajaran pokok yang terdapat dalam agama islam sehingga PAI merupakan 

bagian yang tidak terpisah dari ajaran Islam. 1 

        Kenyataaan di lapangan proses pengajaran PAI untuk menanamkan 

suatu materi tertentu masih jauh dari harapan, hal ini dapat di lihat dari 

beberapa tes dan evaluasi untuk mencapai ketuntasan minimal belum 

tercapai.penyebabnya antara lain cara penyampaian materi masih 

konpensioanl (ceramah dan tanpa media). Akibat yang di timbulkan peserta 

didik sulit untuk menangkap dan memahami materi yang sampaikan oleh 

guru.  

                                                 
1  Mendiknas RI, UU No. 20 tahun 2003 SISDIKNAS Bab IV pasal 10, 2003 

1 
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        Di samping itu ada beberapa masalah yang penulis temukan dan 

menjadi permasalah yang menyebabkan pembelajaran mengenai huruf 

hajaiyah ini tidak berhasil di antaranya: 

1. Rendahnya tingkat pengusaan siswa. 

2. Kurangnya semangat dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar. 

3. Siswa tidak dapat memahami materi dengan mudah. 

4. Anak-anak tidak mengenyam pendidikan di TPA. 

       Untuk mengatasi berbagai kesulitan peserta didik dalam menghadapi 

sekian banyak materi atau pembahasan PAI dengan materi yang berbeda 

dan berbagai pemahaman dan kompetensi dasar yang harus dikuasai,tentu 

harus di carikan solusi agar penguasaan pembelajaran PAI tertanam dalam 

ingatan sehingga terekam dalam memori peserta didik dalam jangkan waktu 

yang lama. 

 Sehubungan  dengan huruf hijaiyah, penulis berusaha mencari media 

yang cocok sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, salah satu  

media yang penulis anggap dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

mengenal huruf hijaiyah dengan media kartu huruf. Sehingga proses belajar 

mengajar akan lebih menyenangkan karena kartu-kartu tersebut dibuat 

dengan aneka warna yang menarik. 

Ada beberapa tafsiran tentang pengertian media, sebagian orang 

menyatakan bahwa media merujuk pada perlengkapan yang memiliki bagian-
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bagian yang rumit , seperti yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan. 

Marshall McLunan berpendapat bahwa media adalah suatu ekstensi manusia 

yang memungkinkan mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan 

kontak langsung dengan dia.2 Sesuai dengan rumusan tersebut, media 

komunikasi mencakup surat-surat, televisi, film dan telepon, bahkan jalan 

raya dan jalan kereta api merupakan media yang memungkinkan seseorang 

berkomunikasi dengan orang-orang lainnya. 

Pendapat lain merumuskan media dalam arti sempit dan dalam arti 

luas. Dalam arti sempit, media pembelajaran hanya meliputi media yang 

dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran yang terencana. 

Sedangkan dalam artian luas, media tidak hanya meliputi media komunikasi 

elektronik yang kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana, seperti 

slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru, objek-objek nyata serta 

kunjungan ke luar sekolah. Sejalan dengan pandangan itu, guru-guru pun 

dianggap sebagai media penyajian. Di samping radio dan televisi karena 

sama-sama membutuhkan waktu untuk menyampaikan informasi kepada 

para siswa. Hanya saja, guru-guru punya fungsi-fungsi lain. Misalnya, 

menyusun perencanaan pengajaran dan melaksakan penelitian, sedangkan 

alat-alat tidak melakukan fungsi-fungsi tersebut.3 

                                                 
2 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan 

Sistem, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 201 
3 Ibid,   
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Secara harfiah, kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa 

arab, media adalah perantara ( �� ��� ) atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan.4 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 

Zain, beliau menjelaskan bahwa kata “media” berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “Medium”  yang secara harfiah berarti 

“perantara atau pengantar”.5 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai tujuan pangajaran. 

Dengan demikian penulis berkeyakinan dengan menggunakan media 

kartu huruf akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan nilai 

sesuai yang diharafkan. 

Dari latar belakang di atas maka penulis meneliti dengan judul 

“Penerapan Media Kartu Huruf untuk Meningkatkan Kema mpuan Siswa 

Membaca dan Menulis Huruf Hijaiyah di Kelas II SD N egeri 36 Banyuasin 

III Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin” 

 

                                                 
4 Azhari Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hal. 3 
5 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Penerbit Rineka Cipta, 1995), hal. 136 
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B.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

Apakah media kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan baca 

tulis huruf hijaiyah siswa kelas ll semester ganjil di SD Negeri 36 

Banyuasin III Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin? 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan baca tulis huruf 

hijaiyah siswa kelas ll semester ganjil SD Negeri 36 Banyuasin III 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin jika menggunakan 

media kartu huruf.  

2. Kegunaan penelitian ini adalah : 

a.  Untuk sekolah 

Memfasilitasi guru dengan berbagai sarana dan prasarana 

pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran siswa dapat 

meningkatkan. 

b.  Untuk guru 

Bagi guru akan lebih mengetahui metode/media yang tepat untuk 

peserta didik dalam mengajar dikelas sehingga hasil belajar akan 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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c.  Untuk siswa 

Bagi peserta didik akan lebih semangat dalam belajar karena 

suasana pembelaiaran terasa menyenangkan. 

D.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang dimaksud disini adalah uraian tentang hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang 

direncanakan yaitu apakah permasalahan yang diteliti sudah ada 

mahasiswa yang membahasnya. Setelah diadakan pemeriksaan di daftar 

anatosi skripsi di perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden 

Fatah Palembang, ternyata sudah ada mahasiswa yang membahas 

permasalahan yang relevan dengan judul skripsi yang diteliti. Berikut ini 

penulis akan mengemukakan berbagai kajian pustaka penelitian yang 

terhubung dengan penelitian ini, dan berguna untuk membantu penulis 

dalam menyusun skripsi ini. Adapun skripsi-skripsi tersebut adalah 

sebagai berikut. Skripsi berjudul "peningkatan kemampuan baca tulis Al-

Quran melalui penerapan model pembelajaran The Power Of Two dikelas 

V Ml Lubuk Kupang Kota Lubuk Linggau'” Karya siti Rukayah 

menyimpulkan bahwa penerapan model pembelaiaran The Power Of Two 

dapat membantu siswa meningkatkan motivasi dan rangsangan untuk 

berpikir. 

Skripsi bejudul "Peningkatan prestasi belajar siswa kelas Vll 

Semester ll dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Rosul melalui 
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model pembelajaran kepala bernomor” pembelajaran Number Heads 

Together (Kepala Bernomor) dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami nama-nama dan sifat Rasul. Dari kedua judul skripsi 

tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media/model-model pembelaiaran ternyata dapat 

meningkatkan motivasi siswa dapat belajar. Sehingga siswa tidak merasa 

bosan ketika belajar khususnya dalam baca tulis Al-Qur’an. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini yang berjudul “Upaya Guru 

Agama dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca huruf hijaiyah Siswa 

di SD Muhammadiyah 13 Palembang”. Beliau meneliti tentang berbagai 

upaya yang dilakukan oleh guru agama untuk mengatasi kesulitan belajar 

membaca huruf hijaiyah siswa di SD Muhammadiyah 13 Palembang 

Penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh Megawati yang 

berjudul ” Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa  

Membaca Huruf Hijaiyah  Melalui  Metode Demonstrasi di Kelas II SD 

Negeri Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir  Kabupaten Oku Selatan” 

penelitian yang dilakukan oleh Megawati dan penulis sama-sama meneliti 

tentang kemampuan membaca huruf hijaiyah perbedaanya hanya pada 

metode yang digunakan, pada penelitian yang dilakukan Megawati 

menggunakan metode demostrasi sedangkan penulis menggunakan 

metode media kartu huruf.  
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Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya karena pada panelitian saya ini memfokuskan 

terhadap upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan 

kemampuan siswa membaca dan menulis huruf hijaiyah dengan 

menggunakan media kartu huruf di kelas II SD Negeri 36 Banyuasin III 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini guru PAI 

diharapkan mampu menggunakan metode kartu huruf sehingga siswa 

mampu membaca dan menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar. 

 

E.  Kerangka Teori 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar6. 

Menurut Association of Education Technology, media berarti segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi7. Sedangkan menurut Bambang Mahijanto, media berarti alat 

atau sarana untuk mencapai tujuan8. 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

atau sarana yang berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan 

pesan atau informasi kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

                                                 
6 Arief S. Sadiman dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 6 
7 Suwardi, Manajeman Pembelajaran, (Bandung, Grafindo Media Pratama, 2008). 

hal. 75 
8 Ibid. 
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Kartu huruf merupakan potongan-potongan karton atau kertas 

yang didalamnya terdapat huruf-huruf untuk mencapai tujuan 

pembelajaran9. 

Media kartu huruf merupakan salah satu media yang cocok dalam 

meningkatkan kemampuan baca tulis huruf hijaiya dengan warna kartu 

yang berwarna-warni sehingga peserta didik akan termotivasi untuk 

membacanya. 

Media kartu termasuk alat permainan yang disukai anak-anak 

seperti yang diciptakan oleh para ahli : Maria Montesori, George 

Cruissepaire, Peabodi, dan Froebet. 10 

Adapun kelebihan belajar dengan menggunakan media kartu huruf 

antara lain: 

1.  Menumbuhkan rasa senang pada diri anak pada saat belaiar 

mengajar. 

2.  Siswa termotivasi untuk belajar. 

3.  Bahan pembuatan media mudah dicari. 

4.  Mampu meningkatkan hasil belajar mencapai taraf ketuntasan belajar. 

5.  Materi yang sudah diterima mudah diingat siswa. 

 

                                                 
9 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003). hal. 77 
10 Badru Zaman, Asep Heri Hermawan, cucu eliyawati ,Media dan Sumber Belajar 

TK,  (Jakarta: Universitas terbuka, 2008), hal. 43. 
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Sedangkan kelemahan atau kekurangannya media kartu huruf 

adalah : 

1.  Suasana kelas menjadi ramai karena siswa ingin mengetahui huruf 

yang ada pada kartu siswa yang lain. 

2.  Bahan pembuatan media mudah rusak. 

3.  Memutuhkan waktu yang agak lama untuk pembuatan media. 

Adapun langkah-langkah penerapan metode dalam menggunakan 

media kartu huruf antara lain : 

1. Siswa diberi potongan kertas karton berwarna yang berisi tulisan huruf 

hijaiyah dan beberapa kotak kosong. 

2. Siswa diminta untuk membaca huruf hijaiyah yang ada pada kartu 

hijaiyah tersebut, karena di sebelah huruf hijaiyah tersebut terdapat 

huruf latin untuk cara membacanya 

3. Setelah itu siswa diminta menirukan menulis huruf hijaiyah sesuai 

dengan anak panah yang terdapat di samping huruf hijaiyah. 

4. Anak panah berfungsi sebagai pemandu cara penulisan huruf hijaiyah. 

5. Hal ini dilakukan sampai semua kolom yang tersedia terpenuhi dengan 

huruf hijaiyah. 
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F.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesa merupakan dugaan sementara atas jawaban sementara 

pada suatu penelitian. 

Hipotesis penelitian ini adalah : penggunaan media kartu hurup 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam baca tulis huruf hijaiyah di 

SD Negeri 36 Banyuasin III Kecamatan Banyuasin III Kabupaten 

Banyuasin. 

G. Metodelogi Penelitian 

Metode merupakan cara-cara penggunaan beberapa metode 

pendekatan untuk memecahkan masalah.11 

1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dilakukan di SD 

Negeri 36 Banyuasin III Kecamatan Banyuasin III Kabupaten 

Banyuasin. 

2.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada waktu penelitian pada awal Januari 

sampai akhir Mei 2015. 

 

 

                                                 
11 Sukardi, Metodetogi Penetitian Kompetensi Dan Aplikasinya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005), hal. 2 
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3.  Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kelas lI SD Negeri 36 Banyuasin III 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 13 

Siswa yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. 

4.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa yang digali adalah 

aktivitas belajar dan hasil belajar, kemudian guru yang digali adalah 

tentang penerapan proses pembelajaran dengan menggunakan media 

kartu huruf serta melibatkan teman sejawat (kalaborator) dan yang 

digali adalah semua tindakan guru, prilaku siswa, aktivitas dan hasil 

belajar mereka secara keseluruhan. 

5.  lnstrument penelitian 

lnstrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a.  Silabus 

b.  Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c.  Lembaran observasi kegiatan belajar mengajar. 

Adapun lembaran observasi yang digunakan adalah: 

a. Lembar observasi pengolahan pembelajaran, untuk mengamati 

kemampuan guru dalam pembelajaran. 

b.  Lembaran observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati 

akivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran. 
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6.  Teknik dan alat pengumpulan data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi pengolahan pembelajaran, observasi aktivitas siswa dan 

guru serta tes formatif. 

7.  Analisis data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

menganalisis skor/nilai hasil tes formatif siswa dengan rumus 

presentase : 

a. Untuk mengetahui nilai rata-rata siswa digunakan rumus 

   Mx = 
N

x∑  

Keterangan : Mx = Nilai rata-rata 

  ∑ x  = Jumlah total nilai siswa 

   N = Jumlah siswa di kelas 

 

b. Untuk mengetahui Prosentase ketuntasan belajar siswa 

  P =
N

F
X 100 

Keterangan: P : Presentase ketuntasan belajar siswa 

  F : Siswa yang tuntas belajar 

  N : Jumlah siswa 
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8.  Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap yaitu : pra 

siklus, siklus I dan siklus ll, jika belum mencapai ketuntasan minimal, 

maka akan dilakukan siklus lll untuk mencapai kriteria ketuntasan 

minimal sesuai dengan yang ditetapkan di SD Negeri 36 Banyuasin III 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. 

 

9.  Deskripsi Persiklus 

Tiap-tiap pelaksanaan siklus pembelajaran dilakukan melalui 

empat tahap, yaitu: 

1. Tahapan perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan koordinasi dengan 

kolaborator mengenai waktu pelaksanaan peneliti, materi yang 

akan diajarkan dan bagaimana rencana pelaksanaan 

pembelajarannya. 

Hal-hal yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah : 

a. Peneliti menyusun silabus berdasarkan kompetensi mata 

pelajaran pendidikan agama lslam kelas ll 

b. Peneliti mengembangkan silabus menjadi rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 
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c. Peneliti membuat media pengajaran berupa kartu huruf 

bertuliskan huruf hijaiyah. 

d. Peneliti menyiapkan lembar observasi untuk guru. 

e. Peneliti menyiapkan lembar observasi untuk siswa. 

2.  Tahap pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan pembelajaran 2 x 35 menit. 

Tindakan awal (15 menit) 

a. Siswa membaca doa sebelum belajar 

b. Guru mengabsen siswa 

c. Guru menjelaskan materi yang akan di pelajari. 

d. Guru mengaitkan materi yang akan di pelajari dengan 

pengalaman siswa 

e. Guru mengenalkan huruf hijaiyah melalui tulisan yang ada 

pada papan tulis 

Tindakan ini ( ±  40 menit) 

a. Siswa diberi potongan kertas karton berwarna yang berisi 

tulisan huruf hijaiyah dan beberapa kotak kosong. 

b. Siswa diminta untuk membaca huruf hijaiyah yang ada pada 

kartu huruf terrsebut karena disebelah huruf hijaiyah terdapat 

huruf latin untuk cara membacanya. 
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c. Setelah itu siswa diminta menirukan menulis huruf hijaiyah 

sesuai dengan anak  panah yang terdapat disamping huruf 

hijaiyah. 

d. Anak panah berfungsi sebagai pemandu cara penulisan huruf 

hijaiyah. 

e. Hal ini dilakukan sampai semua kolom yang tersedia terpenuhi 

dengan huruf hijaiyah. 

Tindakan akhir ( 15±  menit) 

a. Guru menyimpulkan hasil belajar. 

b. Guru mengadakan evaluasi. 

3.  Pengamatan dan observasi 

Observasi dalam pengertian psikologi meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat-alat indra.12 

Pada setiap siklus, data observasi digunakan untuk metihat 

kecendrungan terjadi pada setiap siklus. Hasil belajar dapat 

dianalisis dari nilai pada lembar kerja siswa. 

4.  Refleksi 

Refleksi merupakan tinjauan hasil dari suatu penelitian. 

Pada tahap ini peneliti bersama kalaborator berdiskusi untuk 

                                                 
12 Suharsimi Ari Kuntoro, Psikoloqi Pendidilran, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008),  hal. 80 
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mengetahui hasil pengamatan dalam proses belajar mengajar 

serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan pada 

siklus berikutnya. 

 

H.  Sistematika Penulisan 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tuiuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metodelogi, penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab kedua berisikan landasan teori tentang upaya guru untuk 

meningkatkan baca tulis huruf hiiaiyah dengan menggunakan media kartu 

huruf hijaiyah dengan menggunakan media kartu huruf. 

Bab ketiga menggambarkan tentang kondisi tempat dilakukan yaitu 

SD Negeri 36 Banyuasin III Kecamatan Banyuasin III Kabupaten 

Banyuasin beserta kepala sekolah, dewan guru, dan seluruh siswa. 

Bab keempat berisikan tentang hasil penelitian dari hasil penelitian 

pra Siklus, siklus l,siklus ll dan pembahasannya. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 


