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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
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Sebelum mengajarkan membaca pada anak, dasar-dasar kemampuan 

membaca kemampuan kesiapan membaca perlu dikuasai anak terlebih dahulu. Hal ini 

agarkita dapat mengetahui apakah anak sudah siap diajarkan membaca. 

Kemampuanmembaca yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan membedakan auditorial.
Anak-anak harus memahami suara-suara umum di lingkungan mereka. 
Mereka harus memahami suara yang dihasilkan oleh konsonan atau vokal.

b. Kemampuan diskriminasi visual.
c. Kemampuan membuat hubungan suara-simbol.
d. Kemampuan perseptual motoris.
e. Kemampuan bahasa lisan.
f. Membangun sebuah latar belakang pengalaman.
g. Interpretasi gambar.
h. Progesi dari kiri ke kanan.
i. Kemampuan merangkai.
j. Penggunaan bahasa mulut.
k. Pengenalan melihat kata.
l. Lateralisasi.
m. Koordinasi gerak.3

Tanda-tanda kesiapan membaca:

a. Anak sudah dapat memahami bahasa lisan

b. Anak sudah dapat mengujarkan kata-kata dengan jelas

c. Anak sudah dapat mengingat kata-kata

d. Anak sudah dapat mengujarkan bunyi huruf

e. Anak sudah menunjukkan minat membaca

f. Anak sudah dapat membedakan bunyi dengan baik

                                                          
3Ibid.
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Secara khusus, Flood dan Laap , mengidentifikasi tahapan-

tahapanperkembangan kemampuan membaca pada anak yakni: “(1) tahap fantasi 

(magical stage), (2) tahap pembentukan konsep diri (self concept stage), (3) tahap 

membaca gambar (bridging reading stage), (4) tahap pengenalan bacaan (teke-off 

reader stage), dan (5) tahap membaca lancer (independent readerstage)”. Tahapan-

tahapan tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

1. Tahap Fantasi (magical stage)
Pada tahap ini anak mulai menggunakan buku, mulai berpikir bahwabuku ini 
penting, melihat atau membolak-balikkan dan kadang-kadang 
anakmembawa buku kesukaannya. Pada tahap pertama, orang tua atau 
gurudapat memberikan atau menunjukkan model/contoh tentang 
perlunyamembaca, membacakan sesuatu pada anak, membicarakan buku 
pada anak.

2. Tahap Pembentukan Konsep Diri (self concept stage)
Pada tahap kedua, orang tua atau guru memberikan rangsangan denganjalan 
membacakan sesuatu pada buku-buku yang diketahui anak-anak. Orangtua 
atau guru juga hendaknya melibatkan anak membacakan berbagai buku.

3. Tahap Membaca gambar (bridging reading stage)
Pada tahap ketiga, orang tua dan guru membacakan sesuatu padaanak-anak, 
menghadirkan berbagai kosa kata pada lagu dan puisi,memberikan 
kesempatan menulis sesering mungkin.

4. Tahap Pengenalan Bacaan (take-of reader stage)
Pada tahap keempat, orang tua dan guru masih harus membacakan 
sesuatuuntuk anak-anak sehingga mendorong anak membaca sesuatu pada 
berbagaisituasi. Orang tua dan guru juga jangan memaksa anak membaca 
huruf secarasempurna.

5. Tahap Membaca Lancar (independent reader stage)
Pada tahap ini, orang tua dan guru masih tetap membacakan berbagai 
jenisbuku pada anak-anak. Tindakan ini mendorong anak agar 
dapatmemperbaiki bacaannya. Membantu menyeleksi bahan-bahan bacaan 
yangsesuai serta mengajarkan cerita yang berstruktur.4

                                                          
4Flood, Laap, Quantum Learning.Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 1981) h. 350
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Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang dipakai dalam bahasa arab. Al-

Qur’an menggunakan bahsa arab, Al-Qur’an ditulis dengan huruf Hijaiyah. Jumlah 

huruf hijaiyah ada 29 buah. Huruf hijaiyah ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri. 

Bentuk huruf hijaiyah berbeda-beda. Beberapa huruf hijaiyah berbentuk sama yang 

membedakan adalah titiknya. Huruf hijaiyah bertitik satu, dua, atau tiga. Tempat titik 

juga bisa berbeda, ada yang di atas, di dalam, dan di bawah.5Berikut ini materi huruf 

Hijaiyah :

Tabel 2.1 Daftar Huruf Hijaiyah

No. Huruf Cara Membacanya

1 ا Alif
2 ب Ba

3 ت Ta

4 ث Tsa
5 ج Jim

6 ح Ha

7 خ Kho
8 د Dal

9 ذ Dzal

10 ر Ra’
11 ز Za

12 س Sin
13 ش Syin

14 ص Shod

15 ض Dhah
16 ط Tho’

17 ظ Dzo

18 ع ‘Ain
19 غ Ghain

                                                          
5 Manasikana, Baca Tulis Al Quran 1 (Jogjakarta : Insan Mandani, 2007), h.7
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20 ف Fa

21 ق Qof

22 ك Kaf
23 ل Lam

24 م Mim

25 ن Nun
26 و Wau

27 Ha’

28 ء Hamzah
29 ي Ya

Berdasarkan pengertian tersebut, maka tingkat kemampuan membaca huruf  

Hijaiyah menurut peneliti dapat diartikan sebagai kecakapan,keahlian melafalkan dan 

membaguskan huruf satu persatu dengan terang,teratur,perlahan dan tidak terburu-

buru sesuai dengan hukum tajwid.

2. Perkembangan Kemampuan Membaca Huruf  Hijayah.

Pada dasarnya tingkat kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak secara 

garis besar mengalami perkembangan. Dinamika tingkat kemampuan membaca huruf  

hijaiyah dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

a. Dinamika tentang pengetahuan membaca huruf hjaiyah yang meliputi 
kemampuan ,mengenal,memahami dan membaca huruf.

b. Dinamika tentang sikap membaca huruf hijaiyah yang meliputi sikap ketika 
membaca,apakah serius atau tidak.

c. Dinamika tentang keterampilan huruf hijaiyah yang meliputi ketrampilan 
membaca huruf,membaca penggabungan huruf.6

Kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui penguasaan metode membaca 

yang dimiliki anak didik,memberikan jaminan kualitas bagi anak didik,antara lain: 

                                                          
6 Moh.Zaini dan Moh. Rais Hat, Belajar Mudah Membaca Al Quran dan Tempat Keluarnya 

Huruf, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2003) h 35
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a. Anak didik mampu membaca huruf hijaiyah dengan lancar.

b. Anak didik mampu membenarkan bacaanhuruf hijaiyah yang salah.

c. Ketuntasan belajar secara kelompok 80%.

Namun demikian,dinamika kemampuan membaca huruf hijaiyah masing-

masing anak didik tersebut secara umum dipengaruhi oleh beberapa hal,yaitu:

a. Kemampuan guru.
b. Kemampuan anak didik.
c. Kondisi lingkungan.
d. Materi pelajaran.
e. Metode dan alat pelajaran.
f. Himmah atau keteguhan dari tujuan yang hendak dicapai.7

Evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca huruf hijaiyah anak 

didik sebagai bentuk dari sarana untuk memberikan penilaian kepada para anak didik

atas proses belajar yang telah diampuh memiliki tiga obyek yaitu ranah 

kognitif,efektif dan ranah psikomotor.8 Maka ketiganya akan diuraikan secara 

spesifik dalam pemaparan berikut:

a. Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah mencakup kegiatan mental ( otak).9Kognitif ini 

dapat,dikonsepsikan sebagai sikap.Pilihan atau srategi yang secara stabil menentukan 

cara seseorang yang khas dalam menerima,mengingat,berpikir dan memecahkan 

masalah. 

                                                          
7 Ibid, h. 
8 Sofchah Sulisyowati, Cara Belajar Efektif dan Efisien(Pekalong:Cinta Ilmu,2001), h. 48
9Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengarhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h. 

160
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Sebagaimana dikatakan oleh Benjamin S.Bloom, bahwa segala yang 

menyangkut masalah otak adalah termasuk dalam ranah kognitif.dalam ranah kognitif 

ini terdapat enam jenjang proses berpikir ,mulai dari jenjang terendah sampai jenjang 

tertinggi.Keenam jenjang yang dimaksudnya ialah:

1) Pengetahuan hafalan/ingatan(knowledge)

Dalam praktisnya,pada jenjang ini adalah mengacu kepada kemampuan 

mengenal atau mengingat materi yang disampaikan  oleh guru.10

2) Pemahaman(comprehension).

Pemahaman(comprehension) adalah kemampuan seseorang  untuk mengerti 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau di ingat.11

3) Penerapan(aplication) 

Penerapan(aplication) adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 

menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-

prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan 

konkret metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan 

sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkret.12

4) Analisis (analysis)

Analisis(analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih 

                                                          
10E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h.36
11Anas Sudijono, Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 50
12Ibid., h. 51
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kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-

faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. 13

5) Sintesis (synthesis)

Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan 

dari proses berpikir analisis.

6) Penilaian (evaluation)

Penilaian/penghargaan/evaluasi adalah merupakan jenjang berpikir paling 

tinggi dalam rana kogitif.

b. Ranah Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri 

hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, 

seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan akidah akhlak, 

kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran akidah akhlak di sekolah, motivasinya 

yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran akidah akhlak yang 

diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru akidah akhlak, dan 

sebagainya.

c. Ranah Psikomotor

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan ketrampilan (skill) 

atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu.14Hasil belajar psikomotor ini merupakan kelanjutan dari hasil belajar 

                                                          
13Ibid., h. 51
14Ibid., h. 57
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kognitif (memahami sesuatu) dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam 

kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku).

Pada ranah psikomotor, terdapat 5 kategori, yaitu: peniruan, manipulasi, 

ketetapan, artikulasi, pengalaman.15

3. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca huruf Hijaiyah

Seseorang yang belajar membaca huruf Hijaiyah memiliki kemampuan

berbeda-beda antara satu anak didik dengan anak didik yang lainnya. Kemampuan 

belajarmembaca huruf Hijaiyah setiap anak didik tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal.16Adapun  faktor-faktor tersebut 

yaitu:

a. Faktor-faktor yang berasal dari luar (eksternal) anak didik, diklasifikasikan 

menjadi 2 , yaitu:

1) Faktor-faktor non sosial 

Faktor non sosial adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan dan keberhasilan belajar yang bukan berasal dari pengaruh 

manusia. Faktor ini diantaranya adalah keadaan udara, cuaca, waktu (pagi 

hari, siang hari atau malam hari) letak gedung, alat-alat yang dipakai dan 

sebagainya. Semua faktor yang telah disebutkan di atas dan faktor lain yang 

belum disebutkan, harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu 

proses belajar.

                                                          
15E. Mulyasa,op.cit., h. 36
16Moh. Zaini, dan Moh. Rais Hat, op.cit., h. 32
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2) Faktor-faktor sosial 

Faktor sosial disini adalah faktor manusia atau semua manusia, baik 

manusia itu ada atau hadir secara langsung maupun tidak langsung kehadiran 

orang lain pada waktu sedang belajar sering kali mengganggu aktifitas belajar, 

misalnya seseorang sedang belajar dikamar belajar, tetapi ada orang yang hilir 

mudik keluar masuk kamar belajar itu, maka akan mengganggu belajarnya. 

Kecuali kehadiran yang langsung seperti dikemukakan di atas, mungkin juga 

orang itu hadir melalui radio, TV, tape recorder dan sebagaimana. Faktor-

faktor yang telah dikemukakan di atas, pada umumnya bersifat mengganggu 

proses belajar dari prestasi belajar yang dicapai. 17

b. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri (internal) anak didik, yang dapat 

diklasifikasikan lagi menjadi 2 yaitu:

1) Faktor-faktor fisiologis

Keadaan jasmani akan mempengaruhi proses belajar seseorang karena 

keadaan jasmani yang optimal akan berbeda pengaruhnya bila dibandingkan 

dengan keadaan jasmani yang lemah dan lelah. Kekurangan kadar makanan 

atau kekurangan gizi makanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh fisik. 

Akan mengakibatkan menurun, merosotnya kondisi jasmani. Hal ini 

menyebabkan seseorang dalam kegiatan belajarnya akan cepat megantuk, 

lesu, lekas lelah dan secara keseluruhan tidak adanya kegairahan untuk 

belajar.
                                                          

17Ibid., h. 33
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2) Faktor-faktor Psikologi    

Faktor psikologi adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejiwaan atau (psikis) seseorang. Termasuk faktor-faktor ini adalah: 

intelegensi, bakat, minat, perhatian, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut 

harus diperhatikan agar proses belajar  mengajar dapat berhasil dengan baik, 

karena intensif tidaknya faktor-faktor psikologis tersebut akan mempengaruhi 

prestasi kemampuan anak didik dan prestasi hasil belajarnya.

Masih ada faktor lain yang penting dan mendasar yang ikut memberi 

kontribusi bagi keberhasilan anak didik mencapai hasil belajar yang baik. Faktor 

tersebut menurut Merson Sangalang terdiri dari kecerdasan, bakat, minat, dan 

perhatian, motif, cara belajar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan 

sekolah dan sarana pendukung belajar. 18

Penggunaan metode membaca  yang diterapkan oleh ustadz atau guru dan 

diikuti oleh anak didik, pada dasarnya juga tergantung pada diri seseorang tersebut 

baik pada guru maupun pada anak didik. Hal ini dikarenakan hasil yang akan 

diperoleh nantinya juga bergantung pada implementasi pembelajaran  itu sendiri.

Usaha yang dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran  khususnya oleh guru 

merupakan kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran tersebut. Sehingga apabila 

pembelajaran oleh guru di  dilaksanakan dengan tidak baik atau kurang baik, niscaya 

hasilnya pun tidak baik atau kurang baik pula.

                                                          
18Ibid.,h. 34



18

Mempelajari cara membaca huruf  hijaiyah  tidak hanya melalui satu tahapan 

metode saja, namu  juga di dalamnya terdapat beberapa metode yang dilalui untuk 

memahami dan memperlancar dalam pengucapan lafal  huruf hijaiyah. Metode 

membaca huruf  hijaiyah pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca 

huruf hijaiyah yang dapat diterapkan secara teknis kepada anak didik. Menurut 

pendapat Kailany, metode-metode pembelajaran membaca huruf hijaiyah telah 

banyak berkembang di Indonesia sejak lama, hanya saja tiap-tiap metode 

dikembangkan berdasarkan karakteristiknya. Metode apapun yang berkembang, 

masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Efektifitas, efisiensi, cepat 

mudahnya sebuah metode pengajaran berbeda-beda ditiap daerah. Banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Penggabungan beberapa metode pengajaran belum tentu 

membuahkan hasil yang baik. Perlu konsistensi bagi pembina dalam menerapkan 

sebuah metode pengajaran belum tentu membuahkan hasil yang baik.. Perlu 

konsistensi bagi pembina dalam menerapkan sebuah metode apabila telah dipilih, 

sebab ganti-ganti metode dapat menyebabkan kebingungan bagi pembina, terlebih 

lagi bagi anak didik.

Seorang pengajar membaca , tidak serta mengadopsi metode yang baru 

dikenalnya, jika hanya mendapatkan informasi saja tentang metode tersebut. Para 

pembina harus melakukan kajian yang mendalam, sebelum menetapkan metode apa 

yang akan dipakai dalam mengajarkan membaca kepada anak didik.

Beberapa pertimbangan dalam pemilihan metode pengajaran antara lain:
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a. Mudah dan murahnya mendapatkan pelatihan-pelatihan/pembelajaran bagi 
para anak didik.

b. Mudah dikuasai oleh mayoritas anak didik.
c. Siswa mudah dan murah mendapatkan panduan.
d. Guru mudah dan sederhana pengelolaan pengajarannya kepada siswa. 19

Jika beberapa metode lolos pertimbangan di atas, maka ditentukan pemilihan 

berdasarkan skala prioritas. Namun demikian, pada dasarnya tingkat kemampuan 

membaca anak didik secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga golongan, 

yaitu:

a. Pengetahuan membaca huruf hijaiyah, yang meliputi kemampuan mengenal, 
memahami, dan membaca huruf.

b. Sikap membaca, yang meliputi sikap ketika membaca apakah dilakukan 
dengan serius atau tidak.

c. Keterampilan membaca , yang meliputi keterampilan membaca huruf, dan 
kelancaran membaca huruf  hijaiyah20

Evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca anak didik sebagai 
bentuk dari sarana untuk memberikan penilaian kepada para anak didik atas 
proses belajar yang telah ditempuh, memiliki tiga obyek yaitu ranah kognitif, 
ranah afekti dan ranah psikomotor.21

B. Metode Indeks Card Match

1. Pengertian Metode Indeks Card Match

Pengertian tentang metode index card match dapat diartikan sebagai satu 

strategi pembelajaranactive learning dan sebagai metode pembelajaran active 

learningyang merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi 

pembelajaran yang komprehensif yang meliputi berbagai cara untuk membuat anak 

                                                          
19Ainur Rafiq Shalih Tamhid, Apa Itu Al Qur’an, ter. Imam As Suyuthi, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002), h. 15 
20Bambang Saiful Ma’rif, Teknik Menghafal Al-Qur’an,Terj. Abdurrab Nawabuddin 

(Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 19
21Ibid., h. 51
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didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok 

dan dalam waktu singkat membuat peserta didik berpikir tentang materi pelajaran.22

Metodeindex card match atau dapat diterjemahkan sebagai suatu metode 

“mencari pasangan kartu” merupakan salah satu metodepembelajaran yang cukup 

menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah 

diberikan sebelumnya.23

2. Tujuan metodeindex card match

Metode yang dipilih oleh pendidik tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

pembelajaran. Metode harus mendukung ke mana kegiatan interaksi edukatif 

berproses guna mencapai tujuan. Tujuan pokok pembelajaran adalah 

mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa menyelesaikan segala 

permasalahan yang dihadapinya.

Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan 

untuk memberi jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan 

operasional pembelajaran. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan 

data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Dalam hal ini, metode 

bertujuan untuk lebih memudahkan proses dan hasil pembelajaran sehingga apa yang 

telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pada intinya metode bertujuan 

mengantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan tertentu yang ideal dengan tepat 

                                                          
22Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 79
23E. Mulyasa, Op.Cit, h. 92
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dan cepat sesuai yang diinginkan. Karenanya, terdapat suatu prinsip agar 

pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, mengembirakan, 

penuh dorongan dan motivasi sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah 

untuk diterima sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk diterima 

peserta didik. Banyaknya metode yang ditawarkan oleh para ahli sebagaimana 

dijumpai dalam buku-buku kependidikan lebih merupakan usaha untuk 

mempermudah atau mencari jalan yang paling sesuai dengan perkembangan  jiwa  

peserta  didik  dalam  menjalani  sebuah pembelajaran.

Dengan  demikian, jelaslah  bahwa  metode  sangat berfungsi dalam 

menyampaikan materipembelajaran. Perlu juga menjadi pertimbangan bahwa materi 

yang berkenaan dengan dimensi afektif dan psikomotor, dan ada materi yang 

berkenaan dengan dimensi afektif, yang kesemuanya itu menghendaki pendekatan 

metode yang berbeda-beda.24

3. Prinsip-prinsip metode index card match

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika guru menerapkan index card 

match adalah sebagai berikut:

a. Memahami sifat peserta didik
Pada dasarnya peserta didik memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. 
Kedua sifat ini merupakan dasar bagi berkembangnya sikap/berpikir krisis dan 
kreatif. Untuk itu kegiatan pembelajaran harus dirancang menjadi lahan yang 
subur bagi berkembangan kedua sifat tersebut.

b. Mengenal peserta didik secara perorangan

                                                          
24Ismail, Op.Cit, h. 17-18.
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Peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. 
Perbedaan individu harus diperhatikan dan garis tercermin dalam 
pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas tidak harus selalu 
mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda dengan kecepatan 
belajrnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan 
untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya)

c. Memanfaatkan perilaku peserta didik dalam berorganisasi belajar.
Peserta didik selaim alami bermain secara berpasangan atau kelompok. 
Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru dalam 
pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan mempermudah mereka 
untuk berinteraksi atau bertukar pikiran.

d. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mampu memecahkan 
masalah
Pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah, untuk itu peserta didik 
perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisi 
masalah, dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah, dan 
kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Jenis pemikiran 
tersebut sudah ada sejak lahir, guru diharapkan dapat mengembangkannya.

e. Menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik
Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam index card match. Hasil 
pekerjaan peserta didik sebiknya dipajang di dalam kelas, karena dapat 
memotivasi peserta didik untuk bekerja labih baik dan menimbulkn inspirasi 
bagai peserta didik yang lain. Selain itu pajangan dapat juga dijadikan bahan 
ketika membahas materi pelajaran yang lain.

f. Memanfaatkan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik
Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam kelas, karena dapat 
memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih dan menimbulkan inspirasi bagi 
peserta didik yang lain.

g. Memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar 
Lingkungan (fisik, sosial, budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk 
bahan belajar peserta didik. Lingkungan dapat berfungsi sebagai media 
belajar serta objek belajar peserta didik.

h. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan
Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik merupakan suatu 
interaksi antar guru dengan peserta didik. Umpan balik hendaknya lebih 
mengungkapkan kekuatan dan kelebihan peserta didik dari pada 
kelemahannya. Umpan balik juga harus dilakukan secara santun dan elegan 
sehingga tidak meremehkan dan menurunkan motivasi.

i. Membedakan antara aktif-fisik dengan aktif mental.
Dalam pembelajaran index card match, aktif secara mental lebih diinginkan 
dari pada aktif fisik. Karena itu, aktifitas sering bertanya, mempertanyakan 
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gagasan orang lain, mengemukakan gagasan merupakan tanda-tanda aktif 
mental.25

Dari uraian tentang indikasi dan prinsip-prinsip penerapan index card 

match(pembelajaran aktif, inovatif , kreatif dan menyenangkan) tersebut dapat digaris 

bawahi bahwa secara praktis tingkat keberhasilan pembelajaran dapat  diketahui  

melalui  uji  coaba  yang  berulang-ulang dari seorang pendidik, sekaligus perlu terus 

dilakukan evaluasi proses dari tahap ketahap.26

4. Penggunaan Metode Index card Match

Guru dalam mengajar kepada anak didiknya adalah dalam rangka mendidik 

dan mengajar melalui transformasi ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga 

anak didik mengetahui dan memahami materi-materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru. Sebab komunikasi yang baik dalam interaksi dapat membuat 

aktivitas menjadi lebih menarik, sebagaimana yang dikatakan oleh J. Brian 

Mcloughlin “The communications enable the various activities to interest” 

Komunikasi yang dapat membuat aktivitas menjadi lebih menarik. 27

Terlebih lagi pada materi pendidikan agama Islam, anak didik dituntut untuk 

benar-benar memahami ilmu yang ada dalam agama Islam dan kemudian 

mengamalkannya sebagai pedoman dalam hidup. Sehingga komunikasi yang baik 

dari guru agama Islam melalui implementasi metode pengajar guru agama 

                                                          
25Zulaikah, http://eprints.walisongo.ac.id/4088/3/103911085_bab2.pdf
26Ismail,op cit,h.54-56.
27Brian Mcloughlin, Urban, dan Regioanal Planing a Sistem Approach  (London: Western 

Printing Servies, Ltd.1997) h. 78
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Islamtersebut dapat membuat anak didik lebih tertarik untuk belajar materi pelajaran 

agama Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Anis Kurniawan mengatakan bahwa 

“Islamis a faith that demands unconditional surrender to wisdom of Allah. It 
nvolves total commitment to way of life, philosophy and law “ Islam merupakan 
aturan yang mengharuskan pelaksanaan keputusan Allah.Hal tersebut 
menyangkut keseluruhan komitmen pada jalan hidup, filosofi, dan hukum.28

Pada sisi yang lain, guru harus memberikan materi pelajaran dengan metode 

mengajar yang benar dan sesuai dengan kompetensinya. Sebab, perilaku individu 

murid sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian. Sedangkan kepribadian 

tersebut bukanlah merupakan pembawaan, namun merupakan sesuatu yang dipelajari 

dan terbentuk karena seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Semakin luas dan berkualitas interaksi tersebut, pengalaman seseorang 

akansemakin mantap membentuk kepribadian yang lebih rinci dan spesifik. Carl 

Roger dalam teori phenomenologinya menyatakan:

Children learn to need the approval, or positive regard, of other. As a result, 
evaluation by parent, teachers,and others begin to affect children’s self 
evaluation. When evaluation by others agree with a child’s own evaluation. 
When evaluation by others agree with a child’s own evaluation, the child’s 
genuine reaction mathces, or is congruent with, self-experience29

Anak belajar untuk mendapatkan izin, atau dianggap baik oleh orang lain. 

Akibatnya penilaian orang tua, guru dan yang lain mulai mempengaruhi anak dalam 

                                                          
28Anis Kurniawan, Introductionto The Enchanment of The Religious City of Demak With Its 

TouritsObjects, Skripsi D III AKABA Semarang, (Semarang: Presented of D III AKABA, 2003), h 6, 
t.d

29Dauglas A. Bernstein and Peggy W. Nash, Essential of Psichology, (Boston USA,      
Houghton Mifflin Company, 1999), h. 424
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menilai dirinya. Ketika penilaian oleh orang lain menyetujui dengan penilaian anak, 

maka anak yang baik reaksinya sesuai atau sama dengan pengalaman dirinya.

Demikian pentingnya pelaksanaan metode mengajar, sebab mengajar ialah 

“memberikan pengetahuan atau melatih kecakapan-kecakapan atau keterampilan-

keterampilan kepada anak-anak”30Oleh karena itu diperlukan metode mengajar yang 

baik dan benar dan sesuai dengan kompetensinya sehingga metode mengajar yang 

baik dan benar dan sesuai dengan kompetensinya sehingga metode mengajar tersebut 

digunakan secara tepat sesuai dengan nilai fungsionalnya, dan hal tersebut sangat 

penting sekali bagi guru untuk mengetahui dan memahami perihal metode mengajar 

yang tepat tersebut.

Adapun langkah-langkah penerapan metode index card match dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah anak didik yang ada di 
dalam kelas.

b. Bagian kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama
c. Pada separu bagian, tulis pernyataan tentang materi yang akan dijabarkan. 

Setiap keertas berisi satu atau pernyataan.
d. Pada separu kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dibuat.
e. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban.
f. Setiap anak didik diberi satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang 

dilakukan berpasangan. Separuh anak didikakan mendapatkan soal dan 
separuh yang lain akan mendapat jawaban.

g. Mintalah kepada anak didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 
yang sudah menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk duduk 
berdekatan.Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka 
dapatkan kepada teman yang lain.

                                                          
30Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h. 

150
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h. Mintalah kepada anak didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 
yang sudah menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk duduk 
berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka 
dapatkan kepada teman yang lain.

i. Setelah semua anak didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan, 
mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal 
yang diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya 
soal tersebut dijawab oleh pasangannya.

j. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan.31

Fenomena yang terjadi di masyarakat kita, terutama di rumah-rumah keluarga 

muslim semakin sepi dari bacaan ayat-ayat suci Al Qur’an. Hal ini disebabkan karena 

terdesak dengan munculnya berbagai produk sains dan tehnologi serta derasnya arus 

budaya asing yang semakin menggeser minat untuk belajar membaca hijaiyah

sehingga banyak anggota keluarga tidak bisa membaca Al Qur’an.32 Akhirnya 

kebiasaan membaca Al Qur’an ini sudah mulai langka apun yang ada adalah suara-

suara radio, TV, Tape recorder, atau yang lainnya. Keadaan seperti ini adalah 

keadaan yang sangat memprihatinkan.Belum lagi masalah akhlak, akidah dan 

pelaksanaan ibadahnya, yang semakin hari semakin jauh dari tuntunan Rasulullah

SAW.Maka sangat diperlukan kerjasama dari semua pihak yang mengatasinya yaitu 

mengembalikan kebiasaan  membaca  Al Qur’an  di  rumah-rumahkaum muslimin 

dan membekali kaum muslimin dengan nilai-nilai Islam, sehingga bisa hidup secara 

Islami demi kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Pada dekade belakangan ini telah banyak metode pengajaran membaca huruf 

hijaiyah dikembangkan, begitu juga buku-buku panduannya telah banyak disusun dan 

                                                          
31Sofchah Sulistyowati, op cit., h. 93
32Bambang Saiful Ma’arif, op.cit., h 19.
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dicetak. Para pengajar huruf hijaiyah tinggal memilih metode yang paling cocok 

baginya, paling efektif dan paling murah. Dunia pendidikan mengakui bahwa suatu 

metode pengajaran senantiasamemiliki kekuatan dan kelemahan.Keberhasilan suatu 

metode pengajaran sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Kemampuan guru
b. Anak didik
c. Lingkungan 
d. Materi pelajaran
e. Alat pelajaran
f. Tujuan  yang hendak dicapai.33

Dalam mengajarkan membaca huruf Hijaiyah harus menggunakan metode. 

Dengan menggunakan metode yang tepat akan menjamin tercapainya tingkat 

keberhasilan yang lebih tinggi dan merata bagi anak didik.

    5.Kelebihan Dan Kekurangan Metode Index Card Match

Kelebihan dan kekurangan metode index card match dalam pembelajaran 

huruf hijaiyah :

a. Kelebihan metode index card match dalam pembelajaran huruf hijaiyah

Pembelajaran dengan metode index card match merupakan suatu strategi 
pembelajaran yang mengajak anak didik untuk belajar aktif dan berujuan agar 
siswa mempunyaijiwa kemandirian dalam belajar sertamenumbuhkan daya 
kreatifitas.34

Pembelajaran dengan metode index card match dalam pelaksanaannya 

memiliki unsur keunggulan atau kelebihan, diantaranya yaitu:

1. Pembelajaran dengan index card match dapat dijadikan  sebagai strategi 
alternatif yang dirasa lebih memahami karakteristik anak didik

                                                          
33Ibid., h. 27
34Ismail, Op.Cit, h. 54
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2. Pembelajaran dengan metode index card match dapat diterapkan untuk 
meningkatkan minat belajar anak didik.

3. Pembelajaran dengan metode index card match dapat dipakai untuk 
mengatasi kebosanan anak didik pada mata pelajaran atau proses 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan anak didik.

4. Sebagai model pembelajaran untuk mengaktifkan anak didik dan guru 
selama proses pembelajaran berlangsung.

5. Sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi guru dan anak didik sehingga 
pembelajaranakan lebih berkualitas.

6. Sebagai sarana yang tepat untuk mengulangi materi pembelajaranyang 
telah diberikan sebelumnya35

b. Kekurangan metode index card match dalam pembelajaran huruf Hijaiyah.

Metode index card match dikenal juga dengan istilah “mencari pasangan 

kartu”.Metode ini berpotensi membuat anak didik senang.Unsurpermainan yang 

terkandung dalam metode ini tentunya membuatpembelajarantidak 

membosankan.Tentu sajapenjelasan aturan permainan perlu diberikan kepada anak 

didik agar metode ini menjadi lebih efektif. Metode ini sangat tepat untuk 

mengulangi materi pembelajaran yangtelah    diberikan    sebelumnya.    Namun,    

demikian    dalam pelaksanaanya, metode index card match memiliki kekurangan 

yaitu:

1. Penggunaan metode memerlukan manajemen waktu yang cukup lama 
khususnya saat digunakan pada kelas dengan jumlah anak didik yang relatif 
basnyak.

2. Guru juga harus siap dengan soal yang bervariatif. Pembacaa soal dan jawaban 
yang dilakukan oleh tiap-tiap pasangan jika jumlah anak didik banyak akan 
memakan waktu tidak sedikit, disamping itu berpotensi mengakibatkan 
kebosanan pada anak didik.

                                                          
35Ibid., h.55
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3. Metode ini terkendala dilakukan jika jumlah siap tidak genap. Namun demikian 
dengan modifikasi dan menyesuaikan dengan kondisi anak didik dan materi 
pelajaran yang ada metode ini tetap merupakan metode aktif dalam 
pembelajaran.36

4. Metode index card match memerlukan keseriusan guru dalam 
melaksanakannya. Sebab guru harus mengamati terus pembelajaran yang 
tengah dilaksanakan mengingat pembelajarannya harus menyesuaikan  kartu
secara berpasangan.

37

                                                          
36Ibid., h 57
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BAB III

METODOLOGIPENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berbicara tentang urutan-urutan suatu penelitian 

dilakukan artinya dengan alat apa dan dalam prosedur bagaimana suatu penelitian 

dilakukan. Metode penelitian diperlukan untuk memecahkan suatu masalah yang 

diselidiki.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), yakni suatu penelitian yang melibatkan peneliti secara 

langsung kepada subjek penelitian untuk mengamati perkembangan kemampuan 

anak. Arikunto menyebutkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh guru didalam kelas bekerja sama peneliti yang menekankan 

pada penyempurnaan atau peningkatan proses pembelajaran. Dengan Penelitian 

Tindakan Kelas diharapkan keterampilan guru dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi di kelas akan semakin meningkat1.

Kemmis menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas bahwa : Penelitian 

tindakan  adalah sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan 

mengenai situasi sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningklatkan 

rasionalitas dan keadilan dari :

a. Kegiatan praktek social atau pendidikan mereka,
b. Pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini,
c. Situasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini.

                                                          
1Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006), h. 57 


