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KAJIAN TEORI 

2.1 Keterampilan Membaca 

2.1.1 Pengertian Keterampilan 

Setiap orang memiliki keterampilan yang merupakan suatu talenta dari yang 

Maha Kuasa. Sebagian orang menyadari akan keterampilan yang dimilikinya, akan 

tetapi sebagian lagi belum atau tidak menyadari keterampilan dalam dirinya sendiri. 

Definisi keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah sesuatu hal 

menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. Menggunakan keterampilan bisa saja 

dengan pikiran, akal dan kreatifitas jika keterampilan itu di asah, tidak menutup 

kemunginan akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. 

Satumahati dalam http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2054773-

kemampuan-wawasan, bahwa setiap para ahli memiliki pandangannya sendiri 

mengenai definisi keterampilan, berikut pengertian menurut beberapa para ahli: 

a) Menurut Gordon keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam 

mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Definisi 

keterampilan menurut Gordon ini cenderung mengarah pada aktivitas 

psikomotor. 

b) Menurut Dunette keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang 

didapatkan melalui training an pengalaman dengan melaksanakan beberapa 

tugas. 

BAB II 

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2054773-kemampuan-wawasan
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2054773-kemampuan-wawasan
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c) Menurut Iverson keterampilan tidak hanya membutuhkan training saja, 

tetapi kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang yang dapat membantu 

menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan lebih cepat. 

d) Menurut Robbins keterampilan dibagi 4 kategori yaitu: 

1) Basic literacy skill (keahlian dasar): keahlian dasar yang sudah pasti 

harusdimiliki oleh setiap orang membaca, menulis, berhitung sserta 

mendengarkan. 

2) Technical skill (keahlian secara tekkhnis): keahlian secara tekhnis 

yang ddidapat melalui pembelajaran dalam bidang tekhnis seperti 

mengoperasikan computer dan alat digital lainnya. 

3) Interpersonal skill (keahlian secara perorangan): keahlian setiap 

orang dalam melakukan komunikasi satu samalain seperti 

mendengarkan seseorang, member pendapat dan bekerja secara 

tim/kelompok. 

4) Problem solving (pemecahan masalah): keahlian seseorang alam 

memecahkan masalah dengan menggunakan logikanya. 

Dari pendapat para ahli yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan setiap orang harus diasah melalui program training atau 

bimbingan lain. Training dan sebagainyapun di dukung oleh kemampuan dasar yang 

sudah dimiliki seseorang dalam dirinya. 

2.1.2 Pengertian  Membaca 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membaca adalah melihat 

serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati). 
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Sri Pratisi (2009) dalam Crawley dan Montain membaca pada hakikatnya adalah suatu 

yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan tetapi 

juga melibatkan aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai 

proses visual membaca merupakan poses menerjemahkan symbol tulis (huruf) 

kedalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berfikir, membaca mencakup aktivitas 

pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis dan pemahaman 

kreatif. 

Membaca merupakan proses memahami dan merekontruksi makna yang 

terkandung dalam bahasa bacaan. Pesan atau makna yang terkandung dalam teks 

bacaan merupakan interaksi timbale balik, interaksi aktif, dan interaksi dinamis antara 

pengetahuan dasar yang dimiliki pembaca dengan kalimat-kalimat, fakta dan informasi 

yang tertuang dalam sebuah bacaan. Informasi yang terdapat dalam bacaan merupakan 

informasi yang kasat mata atau dapat disebut dengan sumber informasi visual. 

Berdasarkan pendapat tentang membaca diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan pembaca 

untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata 

bahasa tulis. Dari segi linguistik, membaca merupakan suatu proses penyandian 

kembali dan pembaca sandi (menghubungkan kata-kata yang mempunyai makna 

bahasa lisan yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang 

bermakna). Jadi membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran 

tertulisnya. 
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2.1.3 Pengertian Keterampilan Membaca 

Sebagaimana Sri Pratisi (2009) Keterampilan membaca merupakan dasar bagi 

peserta didik yang harus mereka kuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena 

seseorang yang membaca dengansuatu tujuan cenderung lebih memahami 

dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan.  

Farida Rahim (2008) Dalam konteks pembelajaran di atas, peran guru dalam 

proses membaca antara lain menciptakan pengalaman yang memperkenalkan, 

memelihara atau memperluas kemampuan peserta didik untuk memahami teks. 

Tarigan (2008) Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptis bahasa 

tulis, memca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau 

makna yang terkandung dalam bahasa tulis, membaca sebagai suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembacauntukmemperoleh pesan yang hendakdi 

sampaikan melalui media kata-kata/bahasa atau tulis. 

Sesuai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan/infomasi 

yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. 

2.1.4 Tujuan Membaca Huruf Hijaiyyah 

Seseorang dapt berhasil dengan mudah mendapatkan apa yang diharapkannya 

apabila sebelumnya sudah memastikan tujuan yang hendak dicapai untuk mendapat 

sesuatu yang ingin dicapainya. Tujuan dalam konteks pendidikan sebagaimana yang di 

katakan oleh Harjanto bahwa tujuan pembelajaran harus spesifik.Artinya kalau isi 

pokok bahasan sudah dipilih dan sudah spesifik, sudah tentu tujuanpun harus sesuai 
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dengan pokok bahasan yang telah dipilih tersebut. Tujuan pembelajaran mengarahkan 

peserta didik kemana harus pergi, atau apa yang perlu dipelajari. Sebaliknya tujuan 

pembelajaran menjadi pedoman bagi pengajar untuk menargetkan peserta didik, 

sehingga setelah selesai pokok pembahasan tersebut diajarkan peserta didik dapat 

memiliki kemampuan yag telah ditentukan sebelumnya. (Setianingsih, 2016, h. 15) 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Setianingsih (2016) Tujuan dalam 

proses belajar mengajar merupakan komponen pertama yang harus di tetapkan 

sehingga berfungsi sebagai indicator keberhasilan pengajaran. Dalam tujuan ini 

terhimpun sejumlah norma yang ditanamkan dalam diri peserta didik. Sehingga 

berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat diketahui dari penguasaan peserta 

didik terhadap bahan yang telah diberikan selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

2.2 Media Kartu 

2.2.1 Media 

2.2.1.1 pengertian Media 

 Arsyad (2006) Kata media berasal dari Bahasa latinmedius yang berarti 

"tengah", "perantara" atau "pengantar". Dalam Bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Associationof 

Education and Communication Technology (AECT, 1977) media merupakan segala 

bentuk saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi.(h. 3). 

 Menurut Gerlach dan Ely bahwa media secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi peserta didik memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap.Secara lebih khusus, pengertian media dapat 
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diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual dan verbal.Sadiman dkk. (2006) memberikan 

pengertian media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi (h. 56). 

 Zaman dkk.(2008) media instruksional atau media pembelajaran selalu terdiri 

dari dua unsur pokok yaitu unsur peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur 

pesan yang yang dibawanya (message/software). Unsur pesan adalah informasi atau 

bahan ajar dalam tema/topik tertentu yang akan disampaikan atau dipelajari. 

Sedangkan unsur perangkat keras adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan tersebut. Dengan demikian, sesuatu baru dapat dikatakan sebagai 

media pembelajaran jika sudah memenuhi dua unsur tersebut (h. 4-5) 

 Dari berbagai definisi dari media di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

media adalah segala sesuatu dalam lingkungan peserta didik dan merupakan non 

personal (bukan manusia) yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi 

pelajaran sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi, media pembelajaran adalah media 

yang digunakan pada proses pembelajaran sebagai penyalur pesan antara guru dan 

peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Media pembelajaran yang baik harus 

memenuhi beberapa syarat.Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan 

motivasi kepada peserta didik. 
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 Selain itu juga harus merangsang peserta didik mengingat apa yang sudah 

dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan 

mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga 

mendorong peserta didik untuk melakukan praktik dengan benar. 

2.2.1.2 Manfaat Media 

 Daryanto (2010) secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran 

adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran 

akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara khusus ada beberapa manfaat media yang 

lebih rinci. Badru zaman dan dkk, mengidentifikasikan beberapa manfaat media dalam 

pembelajaran yaitu: 

2.2.1.2.1 Anak dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya 

2.2.1.2.2 Keseragaman pengamatan atau persepsi belajar pada masing-

masing anak 

2.2.1.2.3 Membangkitkan motivasi belajar anak 

2.2.1.2.4 Menyajikan informasi secara konsisten sesuai kebutuhan 

2.2.1.2.5 Menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak 

2.2.1.2.6 Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu 

2.2.1.2.7 Mengontrol arah dan kecepatan belajar anak (h. 5) 

2.2.1.3 Fungsi Media 

 Menurut Suryabrata (1997) media memiliki kemampuan sebagai berikut: 

2.2.1.3.1 Konsep yang abstrak menjadi konkrit 

2.2.1.3.2 Konsep berbahaya menjadi tidak berbahaya 

2.2.1.3.3 Menampilkan objek yang besar menjadi kecil 
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2.2.1.3.4 Mengamati gerakan yang sangat cepat 

2.2.1.3.5 Untuk membangkitkan motivasi 

2.2.1.3.6 Memungkinkan siswa memilih kegiatan belajar sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minatnya. (h. 17). 

2.2.1.4 Tujuan Penggunaan Media 

 Menurut Sadiman dkk. (2006) mengatakan proses belajar mengajar pada 

hakikatnya adalah proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan 

melalui saluran/media tertentu ke penerima pesan adalah komponen-komponen proses 

komunikasi. (h. 12). Suryabrata (1997) Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi 

ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Isi ajaran dan didikan yang ada di 

kurikulum dituangkan oleh guru atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi 

secara verbal ataupun non verbal. Secara umum media mempunyai kegunaan seperti: 

2.2.1.4.1 Memperjelas penyajian pasanagar tidak terlalu verbalistis,  

2.2.1.4.2 Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera,  

2.2.1.4.3 Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap 

pasif anak,  

2.2.1.4.4 Sifat unik anak dan lingkungan berbeda penggunaan media untuk 

memberi perangsang yang sama mempersamakan pengalaman, 

menimbulkan persepsi sama. (h. 12-18). 

 Fungsi dari media tersebut adalah sebagai daya tarik sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lebih menarik, peserta didik lebih bergairah dan 

termotivasi dalam menjalani proses pembelajaran, serta materi yang disampaikan pun 

dapat diserap oleh peserta didik dengan baik. 
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 Menurut Hamalik (1986) bahwa guru harus memiliki pengetahuan tentang 

media yaitu adalah sebagai berikut: 

2.2.1.4.4.1 Media sebagai alat komunikasi proses belajar mengajar lebih 

efektif. 

2.2.1.4.4.2 Fungsi media yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan 

2.2.1.4.4.2 Pengetahuan media tentang proses-proses belajar 

2.2.1.4.4.3 Metode mengajar mempunyai hubungan yang erat dengan 

media pendidikan 

2.2.1.4.4.4 Manfaat media pendidikan dalam pembelajaran 

2.2.1.4.4.5 Memilih dan menggunakan media 

2.2.1.4.4.6 Jenis-jenis alat dan teknik media 

2.2.1.4.4.7 Media dalam setiap mata pelajaran 

2.2.1.4.4.8 Inovasi dalam media. (h. 15). 

  

 Dalam penelitian ini media berperan penting sebagai daya tarik dalam kegiatan 

proses belajar mengajar, dan media akan mempermudah guru dalam memberikan 

pemahaman kepada anak tentang sesuatu hal. Dengan adanya media akan diperoleh 

hasil optimal, dan pembelajaran akan lebih efektif dan menyenangkan. 

2.2.1.5 Manfaat Media Pembelajaran 

Kemp and Dayton (2010) dalam Daryanto menyebutkan bahwa media 

pembelajaran mempunyai beberapa manfaat, antara lain: 

2.2.1.5.1 Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar, 

2.2.1.5.2 Pembelajaran dapat lebih menarik, 

2.2.1.5.3 Pembelajaran dapat lebih interaktif dengan menerapkan teori 

belajar, 

2.2.1.5.4 Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, 

2.2.1.5.5 Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, 

2.2.1.5.6 Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan 

dimanapun diperlukan, 

2.2.1.5.7 Sikap positif terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

2.2.1.5.8 Peran guru mengalami perubahan ke-arah positif. (h. 5) 

  

 Daryanto (2010) manfaat media secara umum: 

2.2.1.5.8.1 “Memperjelas pesan agar tidak tetlalu verbalistis, 

2.2.1.5.8.2 Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra, 
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2.2.1.5.8.3 Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

peserta didik dengan belajar, 

2.2.1.5.8.4 Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya, 

2.2.1.5.8.5 Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama, 

2.2.1.5.8.6 Proses pembelajaran mengandung lima komponen 

komunikasi, guru (komunikator), bahan pembelajaran, media 

pembelajaran, peserta didik (komunikan), dan tujuan 

pembelajaran” (h. 6). 

 

2.2.2 Kartu  

2.2.2.1 Pengertian Kartu 

 Anwar (2002) menyatakan bahwa “kartu adalah kertas tebal yang berbentuk 

persegi panjang untuk berbagai keperluan” (h. 184).Dalam buku Arsyad (1994) 

“media kartu yang penulis buat tarmasuk dalam media papan kantong, karena 

pembuatannya dan alat bahannya hampir sama dalam buku yang ditulis Azhar Arsyad 

yang berjudul media pembelajaran” (h. 125). Dalam penggunaan media ini cara 

penggunaannya bisa menggunakan metode permainan dimana fungsi permainan kartu 

huruf hijaiyah membuat suasana belajar menjadi senang, bahagia, santai, dan gembira 

tanpa ada tekanan. Tujuan permainan kartu huruf hijaiyah yaitu untuk menumbuhkan 

daya ingat anak, karena anak akan lebih mudah menginagt benda yang dilihat secara 

langsung, walaupun dalam hal ini beberapa huruf saja. media kartu adalah media 

visual yang merupkan bagian dari media sederhana. Jadi berdasarkan uraian diatas 

dapat disimpulkan bahwa media kartu adalah media visual yang terbuat dari kertas 

berwarna yang berbentuk persegi yang bertuliskan huruf/kata. 

2.2.2.1.1 Kelebihan Media Kartu 

Menurut Aryani (2007) kelebihan media kartu adalah: 
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2.2.2.1.1.1 Permainan kartu huruf hijaiyyah dapat dilaksanakan di luar 

atau didalam kelas 

2.2.2.1.1.2 Permainan kartu huruf hijaiyyah biayanya murah. 

2.2.2.1.1.3 Permainan kartu huruf hijaiyyah dapat menumbuhkan daya 

ingat. 

2.2.2.1.1.4 Media kartu dapat dibuat sendiri tampa bantuan guru. 

2.2.2.1.1.5 Media kartu praktis dan dapat dibawa kemana saja. 

 Disamping kelebihan yang dijelaskan di atas, media kartu juga memiliki 

beberapa kekurangan, antara lain: 

2.2.2.1.2 Kekurangan Media Kartu 

Menurut khairunnisak (2015) menyatakan bahwa:   

2.2.2.1.2.1 Mudah rusak 

2.2.2.1.2.2 Hanya berbentuk visual saja, tidak ada audionya. 

2.2.2.1.2.3 Cepat membosankan jika pengajarannya kurang menarik. (h. 

74). 

 Suyadi (2010) menyatakan dalam buku Elizabet Hurlock “dalam penerapan 

media kartu ini, penulis menerapkan sebuah metode permainan.Elizabeth Hurlock 

mendefinisikan bermain atau permainan sebagai aktivitas-aktivitas untuk memperoleh 

kesenangan.Lebih lanjut, Hurlock menegaskan bahwa bermain merupakan lawan dari 

kerja. Jika bermain dilakukan dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan, bekerja 

belum tentu dilakukan dengan harus bahagia, jika bermain bisa dilakukan tampa 

beban, bekerja dilakukan dengan beban kewajiban tertentu. jika bermain dilakukan 

tampa tujuan atau hasil, bekerja selalu beriorentasi pada hasil. Dari uraian diatas dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa bermain adalah aktivitas yang sangat menyenangkan dengan 

diserta gelak tawa oleh peserta didik yang melakukannya” (h. 283-284). 

 Hariyati (2018) ”permainan edukatif berbasis media adalah aktivitas bermain 

peserta didik yang menggunakan benda, bahan, ataupun intruksi dan tekhnik yang 

merangsang anak untuk belajar. Keberhasilan belajar melalui permainan edukatif 

berbasis media ditentukan oleh seberapa banyak permainan tersebut melibatkan alat 

indra anak. Semakin banyak alat indra yang digunakan (penglihatan, penciuman, 

pendengaran, emosi, dan intelektualnya) dalam bermain, semakin berhasil belajar 

anak. Terdapat beberapa keunggulan antara bermain dengan menggunakan media dari 

pada yang tidak. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

2.2.2.1.2.3.1 Bermain dengan menggunakan media dapat membangkitkan 

motivasi dan menarik perhatian lebih baik. 

2.2.2.1.2.3.2 Media dapat digunakan berulangkali, sehingga anak akan 

memperoleh kepuasan psikologi secara memadai. 

2.2.2.1.2.3.3 Permainan yang menggunakan media akan berlangsung secara 

interaktif, minimal selalu terjadi umpan balik atau feedback. 

2.2.2.1.2.3.4 Media bermain dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga, 

sehingga lebih efektif dan efisien. 

2.2.2.1.2.3.5 Media bermain dapat meningkatkan daya abstrak atau otak. 

Demikian pula sebaliknya, anak dapat memahami hal-hal abstrak 

secara lebih konkrit” (h. 23). 

 Hariyati (2018) “dari beberapa manfaat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

permainan edukatif berbasis media dapat membangkitkan motivasi, menarik minat, 
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melakukan interaksi dan umpan balik, serta meningkatkan daya tahan bermain 

disamping itu, permainan edukatif dengan menggunakan media dapat mencerdaskan 

aspek tertentu pada anak, karena anak akan lebih banyak melibatkan alat indranya 

untuk menggunakan media dalam permainan tersebut” (h. 290). 

2.2.3 Cara Membuat Media Kartu 

 Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat media kartu antara lain: 3 kertas 

manila 1 karton tebal dan lebar, lem, penggaris, gunting, spidol, tali, sampul plastic. 

Cara mendapatkan gambar huruf hijaiyyah bisa digambar dengan tangan atau bisa 

mendownload gambar di internet. 

 Hariyati (2018) “Tiga kertas manila di potong menjadi 112 bagian.Kemudian 

menulis huruf hujaiyyah sebanyak huruf hijaiyyah dengan ukuran agak besar agar 

peserta didik mampu melihat dari jarak jauh. Pada kertas karton yang masih utuh 

temple dengan sampul plastic sehingga menyerupai sebuah kantong untuk menyimpan 

kartu-kartu huruf hijaiyyah, buat sebanyak jumlah kartu huruf hijaiyyah kemudian 

hiasi karton utuh yang telah dipasang kantong agar tampilan lebih menarik: (h. 23-24). 

2.2.4 Langkah-Langkah Penggunaan Media Kartu 

 Hariyati (2018) meyatakan “berikut ini adalah langkah-langakah penggunaan 

media kartu dalam kegiatan pembelajaran dikelas: 

2.2.4.1 Pengenalan tentang materi huruf hijaiyyah dan cara membacanya. 

2.2.4.2 Pengenalan tentang media kartu kepada peserta didik beserta 

penjelasan aturan mainnya. 
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2.2.4.3 Melakukan pemanasan kepada peserta didik dengan beberapa huruf 

yang ditunjukkan oleh guru. 

2.2.4.4 Untuk memulai permainan di awal guru mengajak peserta didik 

memainkan permainan sederhana untuk mendapatkan peserta didik 

yang akan memulai permainan pertama. 

2.2.4.5 Setelah mendapat peserta didik yang pertama akan memulai 

permainan, peserta didik diminta untuk melempar sebuah dadu, 

ketika dadu dillempar akan muncul angka dari dadu, kemudian 

peserta didik berjalan di huruf hijaiyyah sesuai hitungan dadu yang 

muncul. 

2.2.4.6 Kemudian peserta didik meletakkan tanda ketempat ia berhenti dan 

mengambil kartu huruf hijaiyyah yang sudah tertulis sebuah 

pertanyaan dibelakang huruf hijaiyyah. 

2.2.4.7 Kemudian peserta didik menjawab sebuah pertanyaan yang telah ia 

dapat” (h. 24-25). 

2.2.5 Menurut Rahadi Ansto menyebutkan dalam Astuti (2012) 

menyebutkan ada beberapa karakteristik media kartu: 

2.2.5.1 Harus autentik, artinya dapat menggambarkan objek tau peristiwa 

seperti jika peserta didik melihat langsung. Misalnya, peserta didik 

akan mempelajari gunung meletus, setelah diberi gambaran 

bagaiman gunung meletus, maka akan tahu bahwa pada saat gunung 

meletus mengeluarkan larva dan debu panas dari kawahnya, dan hal 

tersebut bisa berbahaya. 
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2.2.5.2 Sederhana, komposisinya cukup jelas menunjukkan bagian-bagian 

pokok dalam gambar tersebut. 

2.2.5.3 Ukuran gambar proposional, sehingga peserta didik mudah 

membayangkan ukuran yang sesungguhnya benda atau objek yang 

digambar. 

2.2.5.4 Memadukan antara keindahan dengan kesesuaiannya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2.2.5.5 Gambar harus message. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan 

media yang bagus. Sebagai media yang baik, gambar hendaknya 

bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

2.2.2.5 Manfaat Menggunakan Media Kartu Antara Lain: 

  Menurut Chuzpa (2013) mengemukakakn manfaat media sebagai 

berikut:  

2.2.2.5.1 Anak akan dapat membaca sedini mungkin. 

2.2.2.5.2 Meningkatkan daya ingat otak kanan. 

2.2.2.5.3 Melatih kemampuan konsentrasi anak. 

2.2.2.5.4 Memperbanyak perbendaharaan kata. 

Menurut Agroedupolitin (2017) selain ke empat kegunaan media kartu di atas, ada 

beberapa manfaat lain dari kegunaan media kartu, antara lain: 

2.2.2.5.5 Untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis. 

2.2.2.5.6 Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra. 
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2.2.2.5.7 Menimbulkan kegairahan dalam belajar. 

2.2.2.5.8 Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik 

dengan lingkungan dan kenyataan. 

2.2.2.5.9 Memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

2.2.6 Kartu Huruf Hijaiyyah 

 Kartini (2011) menyatakan bahwa “kartu huruf hijaiyyah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah alat peraga atau media yang digunakan untuk proses 

belajar mengajar dalam rangka mempermudah atau memperjelas penyampaian materi 

pelajaran. kartu huruf hijaiyyah yang berfungsi untuk mempermudah peserta didik 

dalam pemahaman sustu konsep sehingga prestasi pembelajaran lebih menyenangkan 

dan lebih efektif” (h. 10). Sarah (2016) “mengemukakan bahwa media atau alat peraga 

adalah sesuatu yang dapat diindrakan yang berfungsi sebagai perantara (sarana atau 

alat untuk proses komunikasi/proses belajar mengajar). Kerumitan bahan pembelajaran 

yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan bahkan keabtrakan 

bahan dapat dikonkritkan dengan bantuan alat peraga seperti kartu huruf. Dengan 

demikian anak didik dengan mudah mencerna bahan pembelajaran” (h. 35). 

 Huruf-huruf yang digunakan sebagai dasar pembelajaran membaca Al-qur'an. 

Dalam Bahasa Indonesia, huruf hijaiyyah sama dengan huruf-huruf alphabet yang 

menjadi dasar pengenalan bagi mereka yang sedang belajar membaca. Anak kesulitan 

dalam belajar menghafal huruf hijaiyyah kurang maksimal.Maka dari itu diperlukan 

media yang menarik dan medode belajar yang menyenangkan agar kesulitan anak 

dalam memahami dan menghafal huruf hijaiyyah dapat terealisasi dengan baik. 
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Berbicara mengenai kemampuan membedakan, maka kaitannya dengan pengetahuan 

yang dimiliki oleh peserta didik. Piagat Suparno (2001) meyatakan bahwa “membagi 

pengetahuan menjadi tiga jenis yang berdasarkan sumber-sumber pengetahuan 

pertama, pengetahuan fisik (Physical knowledge).Sumber dari pengetahuan fisik 

berasal dari lingkungan fisik disekitar anak, berupa bentuk, warna, rasa, suara, gerak, 

dan sebagainya. Pengetahuan fisik dibangun pada saat anak menggunakan asosiasi 

antara benda dengan perlakuan yang diberikan kepada benda tersebut” (119-121). 

2.2.8 Huruf Hijaiyyah pada Pembelajaran PAI 

2.2.8.1 Pengertian Huruf Hijaiyyah 

  Sa’adah (2006) menyatakan bahwa “Huruf hijaiyyah adalah adalah 

huruf-huruf Arab yang digunakan untuk menulis Al-Qur’an.Untuk bisa membaca Al-

Qur’an kita terlebih dahulu harus hafal huruf-huruf hijaiyyah, huruf hijaiyyah itu 

berjumlah 30” (h. 7). 

 Huruf hijaiyyah merupakan salah satu materi pendidikan ilmu agama yang 

sangat penting untuk dipahami oleh manusia sebagai bekal hidup mereka untuk 

membaca, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an dimasa mendatang. 

 Ningsih (2016) “huruf hijaiyyah dipakai dalam bahasa Arab.Sedangkan Al-

Qur’an menggunakan bahasa Arab, Al-Qur’an ditulis dengan huruf hijaiyyah yang 

jumlahnya ada 30 buah.Menurut Otory Surasman huruf hijaiyyah merupakan kunci 

dasar mampu membaca Al-Qur’an.Sedangkan menurut Sirojuddin menyatakan bahwa 

huruf hijaiyyah merupakan alfabeta Arab yang di sebut dengan hruf al-hija (iyah) dan 

huruf al-tahajji artinya huruf ejaan. Ahli gramatika Arab menamakannya huruf al-

‘Arabiyyah atau huruf al-lugah al-‘Arabiyyah naksudnya huruf Arab atau hruf yang 
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bertanda baca atau bertitik (huruf al-Mu’jam) baik dalam bentuk terpisah-pisah yang 

belum dipahami sehingga menjadi sebuah rangkaian kata ataupun karena beberapa 

bagian darinya atau seluruhnya ditambahi tanda baca”  

Setianingsih (h.13, 2016)menyatakan bahwa “huruf hijaiyyah digunakan sebagai 

ejaan untuk menulis kata atau kalimat dalam Al-Qur’an.Huruf hijaiyyah ditulis dan 

dibaca dari kanan ke kiri.Bentuk huruf hijaiyyah berbeda-beda. Beberapa huruf 

hijaiyyah berbentuk sama yang membedakan adalah titiknya. Huruf hijaiyyah bertitik 

satu, dua, atau tiga.Tempat titik juga bisa berbeda, ada yang di atas, bawah dan di 

dalam.Oleh karena itu yang dimaksud dengan huruf hijaiyyah adalah huruf-huruf ejaan 

bahasa Arab sebagai bahasa asli Al-Qur’an. Dengan kata lain huruf hijaiyyah adalah 

huruf yang digunakan dalam bahasa Arab untuk membaca Al-Qur’an” (h. 13-14) 

2.2.8.2 Bentuk dan Nama Huruf-Huruf Hijaiyyah 

 Adapun bentuk dan namahuruf-huruf hijaiyyah sebagai berikut: 

Tabel2.1 

Huruf Hijaiyyah 
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No.  Huruf Arab Huruf Latin Nama Huruf 

 a, i, u Alif ا 1

 'B Ba ب 2

 'T Ta ت 3

 'Ts Tsa ث 4

 J Jim  ج  5

 'H Ha ح 6

 'Kh Kha خ 7

 D Dal د 8

 Dz Dzal ذ 9

 'R Ra ر 10

 'Z Za ز 11

 S Sin س 12

 Sy Syin ش 13

 Sh Shad ص 14

 'Dh Dhad ض 15

 'Th Tha ط 16

 'Dzh Dza ظ 17

 a, 'i, 'u 'ain' ع 18

 Gh Ghain غ 19
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2.2.8 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

2.2.9.1 Pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) 

 Pembelajaran menurut Oemar Hamalik (1999) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran” (h. 57). 

 Pada hakikatnya pembelajaran terkait dengan bagaimna pembelajaran peserta 

didik atau bagaimana membuat peserta didik dapat belajar dengan mudah dan 

terdorong untuk kemampuannya sendiri untuk mencapai apa yang teraktualisasikan 

dalam kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. 

 'F Fa ف 20

 Q Qaf ق 21

 K Kaf ك 22

 L Lam ل 23

 M Mim م 24

 N Nun ن 25

 W Wau و 26

 'H Ha ه 27

 L Lam Alif ال 28

 Hamzah ' ء 29

 Y Ya ي 30
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 Anwar (2002) “adapun pengertian pendidikan agama Islam adalah usaha sadar 

yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kagiatan bimbingan pengajaran 

atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (h. 

183). 

 Zuhairimi (1981) “mengartikan pendidikan agama Islam sebagai asuhan-

asuhan secara sistematis dalam membentuk peserta didik supaya mereka hidup sesuai 

dengan ajaran agama Islam” (h. 25). 

 Sedangkan Drajat (1992) “dalam bukunya ilmu pengetahuan pendidikan agama 

Islam menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan 

asuhan terhadap peserta didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama serta menjadikannya pedoman sebagai 

pandangan hidup” (h. 86). 

 Abdul Majid dan Dina Andayani (2005) menyatakan bahwa dengan demikian 

pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai upaya membuat peserta 

didik dapat belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama 

Islam secara menyeluruh yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relative tetap 

dalam tingkah laku seseorang baik dalam kognitif, efektif dan psikomotorik.  

2.2.9.2 Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di SD/MI, yaitu: 

2.2.9.3 Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 
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manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya 

kepada Allah SWT. 

2.2.9.4 Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berahklak 

mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga 

keharmonisan secara personal dan social serta mengembangkan budaya 

agama dalam komunitas sekolah. 

2.3 Kajian Relevan 

2.5.1 Hariyati (2018) menyatakan bahwa "Peningkatan Kemampuan Membaca 

Siswa Materi Huruf Hijaiyyah Dengan Menggunakan Media Kartu Mata 

Pelajaran Al-Qur'an Hadits Kelas 1 MI Darussalam Sidodadi Taman Sidoarjo". 

Hasil penelitian yang dilaksanakan 2 siklus, menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan aktifitas guru dan aktifitas peserta didik dari siklus I ke siklus II. Pada 

siklus I aktifitas guru memperoleh 83,7 dengan kriteria baik, kemudian pada siklus 

ke II meningkat menjadi 96,65 dengan kriteria sangat baik. Aktifitas peserta didik 

pada siklus I memperoleh 81,25 dengan kriteria baik, dan siklus II meningkat 

menjadi 91,6 dengan kriteria sangat baik” (h.1). Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian di atas adalah terletak pada lokasi penelitian, mata pelajaran dan 

latar belakang penelitian. 

2.5.2 Mustofina (2015) "Peningkatan Kemampuan Mengenal Huruf 

Hijaiyyah Melalui Media Kartu Mata Pelajaran Al-Qur'an Dan Hadis Siswa 

Kelas I B MI Nyatnyono 02 Ungaran Barat Tahun Pelajaran 2015/2016". Hasil 

penelitian ini dilaksanakan II siklus menunjukkan bahwa (1) kemampuan kelas 1 
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B dalam mengenal huruf hijaiyah masih rendah. Hal ini terlihat dari nilai 

ketuntasan anak-anak yang belum mencapai kriteria nilai ketuntasan yaitu 70%. 

Dari 21 siswa yang mencapai target ketuntasan ada 7 siswa atau 33%. (2) Media 

kartu adalah media visual sederhana yang dibuat dari kertas berwarna warni yang 

bertuliskan Arab dan Latin. Cara penggunaan yaitu dengan ICM yaitu 

menjodohkan kartu yang bertuliskan Arab dan Lati. (3) Setelah diadakan 

penelitian tindakakn kelas dengan menggunakan media kartu dapat diketahui 

peningkatan keaktifan siswa serta peningkatan kemampuan siswa dalam mengenal 

huruf hijaiyah. Hal tersebut dapat terlihat dalam proses pembelajaran yang mana 

keaktifan siswa hanya mencapai 33%. Setelah diadakan penelitian tindakan kelas, 

pada siklus 1 mengalami peningkatan yaitu 57%. Pada siklus 2 keaktifan siswa 

mengalami peningkatan mencapai 80%. Sedangkan data kemampuan siswa 

menunjukkan bahwa pada tahap pra siklus peserta didik yang tuntas hanya 7 siswa 

atau 33% dari 21 siswa. Pada siklus 1 peserta didik yang tuntas menjadi 13 siswa 

atau 62% dari 21 siswa. Pada siklus 2 peserta didik yang tuntas 17 siswa atau 

80%. Hasil yang dicapai pada siklus 2 merupakan bukti bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan media kartu dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 

BMI Nyatnyono 02 Ungaran Barat dalam mengenal huruf hijaiyah” (h. 1). 

Adapun perbedaan penelitian sekarang dan penelitian di atas adalah terletak pada 

lokasi penelitian dan landasan teori, serta latar belakang di angkatnya judul 

penelitian ini. 
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2.4 Kerangka Pikir 

 Membaca adalah suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Proses 

yang dialami dalam membaca adalah berupa penyajian kembali dan penafsiran suatu 

kegiatan dimulai dari mengenal huruf, kata, ungkapan, frase, kalimat, serta wacana 

serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Bahkan lebih jauh dari itu 

dalam kegiatan membaca menghubungkannya dengan maksud penulis berdasarkan 

pengalamannya. 

 Criteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur 

pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan 

yang hipotesis. Jadi, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara 

variable yang disusun dari berbagai teori yag telah di deskripsikan. Selanjutnya di 

analisa secara kritis dan sistematis, sehingga mengahasilkan sintesa tentang hubungan 

antara variable penelitian.Sintesa tentang hubungan variable tersebut, selanjutnya 

digunakan untuk merumuskan hipotesis.Begitu juga dalam penelitian ini. Disini 

peneliti menggambarkan suatu alur pemikiran tentang perlunya media kartu dalam 

penerapan materi huruf hijaiyyahuntuk peserta didik kelas I. Adapun alur pemikiran 

peneliti gambarkan melalui bagan kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 :Kerangka Pikir 

 

2.5 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil rumusan hipotesis sebagai beikut: 

penggunaan media karu dapat meningkatkan kemampan membaca huruf hijaiyyah 

pada peserta didik kelas I SD Negeri I Popalia Kecamatan Togo Binongko. 

 

Peserta 

didik lebih 

aktif dan 

hasil 

belajar 

meningkat. 

Peserta 

didik 

kurang aktif 

dan hasil 

belajar 

peserta 

didik 

rendah. 

Penerapan Media Kartu: 

1.1 memberikan pengalaman yang nyata dan dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap 

peserta didik. 

1.2 Meletakkan dasar-dasar yang konkrit dari konsep yang 

abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang 

bersifat verbalisme. 

1.3 Lebih menarik dan tidak membosankan. 

Kondisi Awal: 

1.1 peserta didik kurang mempersiapkan dirinya dalam 

proses pembelajaran. 

1.2 Peserta didik kurang memahami materi pembelajaran. 

1.3 Kondisi kelas yang monoton dan membosankan. 

1.4 Penerapan metode pembelajaran yang kurang 

maksimal. 

1.5 Peserta didik belum terlibat aktif sepenuhnya dalam 

proses pembelajaran. 


