
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan 

dariberbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan itu 

sendiri. Sesuai dengan undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga Negara mempunyai hak 

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu1.

Zuhairini berpendapat bahwa seluruh proses dalam kehidupan adalah 

proses pendidikan.2Ini dapat diartikan bahwa setiap pengalaman yang didapatkan 

manusia dalam interaksi dengan orang lain, lingkungan dan alam dapat diartikan 

pendidikan dan selanjutnya lingkungan dapat mempengaruhi proses belajar3.

Pendidikan agama harus mulai dikenalkan kepada anak pada saat anak 

masih dini. Pendidikan agama terutama membaca huruf hijaiyah yang merupakan 

dasar-dasar untuk membaca Al-Qur’an menjadi salah satu hal yang penting yang 

harus dikenalkan kepada anak. Dalam hal ini keluarga mempunyai peran 

penting,karena pendidikan keluarga merupakan 3pendidikan yang utuh dan 

pertama bagi anak. Sebelum anak berangkat ke sekolah dan diasuh oleh guru, 

mereka terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, namun 

                                                          
1 Biro Hukum dan Organisasi Seketariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung:Citra 
Umbara,2003), h. 8.

2Zuhairini dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara,1995 ),h.42.
3Zukiyah Drajat,Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta Bumi Aksara,1986 ), h.34.
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berdasar  pengamatan  banyak  orangtua yang tidak mampu mengajari anaknya 

khususnya dalam membaca huruf hijaiyah. Hal ini didukung dengan fakta 

banyaknya orang tua yang memberikan tanggung jawab ke guru ngaji atau guru

TK agar anaknya dapat membacahuruf hijaiyah, dan banyak anak sebelum 

menjadi anak didik TK belum pernah memperoleh pengalaman membaca huruf 

hijaiyah dari orang tuanya. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut 

antara lain orang tua memang tidak bisa membaca huruf hijaiyah, atau karena 

kesibukannya sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengajari membaca huruf 

hijaiyah pada anaknya.

Keadaan serupa juga mewarnai kondisi anak didik TK Kuncup Peritiwi. 

Bukti konkrit yang dapat ditunjukkan dalam mendukung pernyataan  ini adalah 

rendahnya kemampuan membaca huruf hijaiyah anak didikTK Kuncup Peritiwi

ini.

Pembelajaran sebagai usaha sadar sistemik selalu bertolak dari landasan 

dan mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat 

penting, karena pembelajaran merupakan pilar utama terhadap pengembangan 

manusia dan masyarakat.4

Proses belajar adalah tuntunan perubahan yang diakibatkan oleh perbuatan 

belajar. Belajar selalu mempunyai kaitan yang erat dengan arti perubahan. 

Sehingga, seseorang yang katanya telah belajar tetapi tidak mengalami perubahan 

apa-apa, maka pada hakekatnya ia telah tidak belajar.

                                                          
4Ismail, StrategiPembelajaran Agama Islam(PAIKEM), (Semarang: Rasail Media Group, 

2008), ) h. 10
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Agar kegelisahan di TK Kuncup Peritiwi tidak semakin meningkat, maka 

perlu dicari solusi sebagai antisipasi terhadap permasalahan ini. 

Ada beberapa metode dalam menyampaikan pembelajaran, salah satunya 

dengan metode Index Card Match. Yang dimaksud metode Index Card Match 

adalah ” mencari pasangan kartu ” Diharapkan dengan metode ini anak dapat 

lebih mudah dalam membaca huruf hijaiyah.

Dari pemaparan di atas segera dapat dilihat bahwa pada intinya metode 

bertujuanmengantarkan sebuah pembelajaran kearah tujuantertentuyang dengan 

tepat dan cepat sesuai yang diinginkan. Dengan demikian metode sangat berfungsi 

dalam menyampaikan pembelajaran.

Dari latar belakang inilah, maka penulis mencoba menyusun skripsi ini 

agar dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf Hijaiyahmelalui metode 

Index Card Matchdengan judul ”Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf 

Hujaiyah Melalui Index Card Match pada Kelompok B Di Tk Kuncup Pertiwi  

Kota Baubau”

B. IdentifikasiMasalah

Suatupenelitianilmiah di dalamnyaterdapatidentifikasimasalah yang 

digunakanpenelitisebagaiarahan, dasardantendensiataspenelitian yang 

akandilakukan.Adapunidentifikasi yang 

penulismaksudkanberkaitandenganjuduldiatasadalahsebagaiberikut:

1. Banyak anak yang belum memperoleh pengalaman membaca huruf hijaiyah 

dari orang tuanya
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2. Guru di TK Kuncup Pertiwi di Baubau belum maksimal dalam

mengupayakan peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah.

3. Diperlukan metode pembelajaran yang tepat di TK Kuncup Pertiwi di Kota 

Baubau untuk meningkatkan kemampuannya dalam membaca huruf Hijaiyah.

C. RumusanMasalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut:ApakahterjadipeningkatankemampuanmembacahurufHijaiyahmelalui

penerapan metode index card match  pada anak kelompok B di TK Kuncup 

Pertiwi?

D. TujuanPenelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikant peningkatan kemampuan 

membaca hurufHijaiyah meialuimetodeindex card matchpadakelompok   B di 

TK Kuncup Pertiwi Kota Baubau.

E. ManfaatPenelitian

Penelitianinihasilnyamembawamanfaatbaiksecarateoritismaupunsecarapr

aktis.Manfaatteoritis yang diperolehantara lain:

1. Sebagaisalahsatubahaninformasibagimahasiswa, 

khususnyamahasiswafakultasTarbiyahsebagaicalon guru yang 

nantinya,akanmendidikanakdidiknya agar 

dapatmemberikanmetodepembelajaran yang 
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tepatuntukmeningkatkankemampuanmembacahurufHijaiyahpadaanakdidik

nya.

2. Sebagaibahankontribusidanpertimbanganpadapenelitian-

penelitianberikutnya yang membahastentangpenerapanmetodeindex card 

matchdankemampuanmembacahurufHijaiyahpadaanak.

3. HasilpenelitianinimemberikanmasukankepadaFakultasTarbiyahuntukmena

mbahbahanpustaka.

Adapun secarapraktis, manfaatnantinyaakandiperolehdiantaranyaadalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang upaya guru 

sebagai peneliti dalam meningkatkan kemampuan membaca huruf 

Hijaiyah melalui metode index card match di TK Kuncup Pertiwi Kota 

Baubau.

2. Memberikan gambaran pemikiran kepada generasi muda sebagai calon 

orang tua upaya meningkatkan kemampuan membaca huruf Hijaiyah

melalui metode yang tepat, salah satunya adalah index card match.

F. DefinisiOperasional

Untukmenghindarikesalahanpersepsidariberbagaimacamkalangandalamm

emaknaijudulpenelitianini, 

makapenelitiperlumemberikandefinisioperasional.Mengenalhal-hal yang 

terkaitdenganpenelitianiniyaitu:

1. Kemampuanmembaca huruf 

Hijaiyahadalahkemampuandalammelafalkanhuruf 
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Hijaiyahsatupersatudenganterang, teratur, 

perlahandansesuaidenganhukumtajwid.

2. Metode index card match adalah suatu cara pembelajaran aktif untuk 

meninjau ulang materi pembelajaran dengan teknik mencari pasangan 

kartu index yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suaasana yang menyenangkan.

G. HipotesisTindakan

Dari uraian latar belakang di atas, maka hipotesi penelitian ini adalah 

“Kemampuan membaca huruf Hijaiyah dapat meningkat melalui metode 

Index Card Match pada kelompok B TK Kuncup Pertiwi di Kota Baubau.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah

1. Pengertian Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 

mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat 

terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lainnya. 

Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Ada 

beberapa pendapat mengenai pengertian pembelajaran, salah satunya menurut Oemar 

Hamalik, pembelajaran adalah sebuah kombinasi yang tersusun dari unsur-

unsurmanusiawi, materiil, fasilitas, perlengakapan, dan prosedur yang 

salingmempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.1

Membaca adalah sebuah aktifitas belajar yang sering kita dengar, 

dimanamembaca adalah mengeja atau melafalkan apa-apa yang ditulis. 

Sedangkanmenurut Sudarso, membaca adalah proses melisankan paparan bahasa tulis 

melaluiaktivitas yang kompleks yakni harus menggunakan pengertian, 

hayalan,menghayati dan mengingat-ingat hasil bacaan.2

                                                          
1 Saiful Amien, “Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur’an” 

http:/saifulamien.staff.umm.ac.id diakses/24/06/2010,.
2Saiful Amien . “Pola Pembelajaran Baca Qur`an Luar Sekolah di Kota Malang”  

https://benramt.wordpress.com/2009/09/26/pola-pembelajaran-baca-quran-luar-sekolah-di-kota-
malang/ diakses pada tanggal 20 Agustus 2016


