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1.1 Latar Belakang  

Pendidikan di suatu daerah bukan hanya mengawetkan kebudayaan dan 

meneruskannya begitu saja, dari generasi ke generasi, akan tetapi juga diharapkan 

dapat mengubah dan mengembangkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya 

menyampaikan keterampilan yang sudah dikenal, tetapi juga harus dapat meramalkan 

berbagai jenis keterampilan dan kemahiran yang akan datang, dan sekaligus 

menemukan cara yang tepat, cepat agar dikuasai oleh subjek pendidikan. 

Pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia baik dari kehidupan seseorang, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara.Sejarah peradaban manusia telah membuktikan 

bahwa hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan 

pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya baik secara 

personal maupun kelompok sehingga pendidikan menjadi suatu yang mutlak 

yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh manusia.Pendidikan saat ini telah 

menjadi sistem yang dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup manusia dan 

segala aspek kehidupan baik pada aspek agama, ekonomi, sosial dan budaya. 

(Dian Faradilah, 2019, h. 1). 

 

Munir (2017) menyatakan bahwa untuk itu pendidikan menjadi salah satu 

bagian penting bagi peserta didik. Pendidikan yang diberikan pada waktu kanak-kanak 

akan membentuk kepribadiannya, dan apabila kepribadian ini telah terbentuk, maka 

sulit untuk merubahnya. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan segenap 

potensi manusia, sehingga dapat memberi manfaat dan perubahan yang positif. 

Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan 
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yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Tujuan pendidikan 

nasional tersebut tercantum dalam UU Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yaitu: 

Pemerintah Republik Ind 

onesia (2003) “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggungjawab 

kemasyarakatan” (h. 3) 

 

Mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah khususnya di SDN 1 

Popalia Kec.Togo Binongko Kab.Wakatobi dalam pelaksanaannya masih 

menunjukkan berbagai permasalahan yang kurang menyenangkan. Seperti halnya 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) mengenai huruf hijaiyyah di 

sekolah tersebut saat ini. 

Melihat kenyataan yang ada di lapangan, sebagian besar metode dan media 

serta suasana pengajaran yang digunakan guru tampaknya lebih banyak menghambat 

untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Banyak ditemukan peserta didik yang 

kurang dalam memperhatikan penjelasan guru. Bagaimana tidak, dalam pembelajaran 

PAI terkhusus huruf hijaiyyah guru hanya menggunakan spidol dan papan tulis, 

sehingga peserta didik bosan dalam belajar. Sebab peserta didik hanya disiapan 

sebagai seorang anak yang harus mau mendengarkan, mau menerima informasi dan 

mentaati seluruh perlakuan gurunya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan menyikapi sulitnya peserta didik dalam 

memahami huruf hijaiyyah, maka diperlukan suatu media pembelajaran yang menarik 

dan bermakna agar peserta didik aktif terlibat dalam memahami materi pembelajaran 

menggunakan media kartu. Media ini melibatkan langsung peserta didik dalam proses 
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pembelajaran dan melatih kemampuan berfikir peserta didik. Media kartu ini juga 

sangat membantu peserta didik dalam mempelajari huruf hijaiyyah melalui bimbingan 

yang diberikan oleh gurunya. 

Penggunaan media kartu ini dapat membuat guru dan peserta didik bersama-

sama aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan akan terjalin komunikasi yang 

baik antar keduanya. Peserta didik juga akan lebih antusias dan termotivasi karena 

dengan mereka dapat mendemonstrasikan huruf hijaiyyah melalui media kartu, 

sehingga pada akhirnya keefektifan dalam pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Penggunaan media kartu ini akan membantu guru dalam meningkatkan kemampuan 

memahami huruf hijaiyyah. 

Sejalan dengan itu, Sekolah Dasar yang merupakan sebagai lembaga 

pendidikan dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang 

keberadaannya merupakan dasar dari pendidikan pada jenjang di atasnya. Pendidikan 

di Sekolah Dasar sangatlah penting bagi peserta didik karena hal ini merupakan dasar 

perkembangan pengetahuan yang diperoleh peserta didik. 

Salah satu wujud realitas pengabdian manusia kepada Allah SWT yaitu dengan 

membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an sebagai wahyu Allah atau 

firman Allah untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

Huruf hijaiyyah merupakan salah satu materi Pendidikan Agama Islam yang 

sangat penting untuk dipahami oleh manusia sebagai bekal hidup mereka untuk 

membaca, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an dimasa mendatang. 
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Huruf hijaiyyah adalah aturan yang digunakan untuk membaca Al-Qur’an, 

orang yang tidak bisa membaca huruf hjaiyyah, maka otomatis orang tersebut tidak 

akan bisa membaca ak-Quran. Sementara yang kita ketahui bahwasanya Al-Qur’an 

merupakan pedoman hidup atau kitab suci yang umat Islam yang harus di pelajari dan 

di amalkan. 

Dalam proses belajar mengajar perlu dilakukan tindakan kelas untuk 

mempermudah penyampaian materi dan mudah dimengerti peserta didik. Sehingga apa 

yang telah direncanakan bisa diraih dengan baik dan semudah mungkin. Karenanya 

terdapat suatu prinsip yang umum dalam menfungsikan metode, yaitu prinsip agar 

pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, 

penuh dorongan dan motivasi sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah 

untuk diterima peserta didik. 

Dalam usaha meningatkan kemampuan memahami huruf hijaiyyah pada 

peserta didik juga tidak terlepas dari upaya guru. Terlebih peserta didik yang dimaksud 

adalah anak-anak sekolah dasar, yang notabene masih banyak sekali yang belum 

mampu dan memerlukan bimbingan yang ekstra dari guru agama untuk meningkatkan 

kemampuan memahami huruf hijaiyyah mereka. Karena kemampuan membaca dan 

memahami huruf hijaiyyah termaksud keterampilan yang harus dipakai dengan 

sengaja. Tidak sama halnya dengan belajar berbicara, kemampuan mendengarkan dan 

berbicara termaksud kemampuan yang diperoleh dengan sewajarnya, maksudnya anak 

mempelajari fungsi itu dengan sendirinya. 

Hariati (2018) Guru memiliki posisi dalam menentukan keberhasilan 

pembelajaran karena fungsi guru adalah merancang, mengelola, malaksanakan, 
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mengevaluasi pembelajaran. Guru mengemban tugas berat untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Guru yang efektif adalah guru yang menemukan cara dan selalu 

berusaha agar peserta didiknya terlibat secara tepat dalam suatu mata pelajaran tama 

menggunakan tekhnik yang memaksa, negative atau hukuman. Selain itu juga guru 

mampu menciptakan lingkungan kelas yang penuh perhatian, memiliki rasa cinta 

belajar, menguasai bidang studi dan dapat memberi motivasi bekerja dan belajar, tidak 

hanya mencapai prestasi saja. 

Asmawati (2019) (hasil observasi pribadi pada 19 April) SDN 1 Popalia adalah 

salah satu sekolah di Kelurahan Popalia Kecamatan Togo Binongko. Sekolah tersebut 

merupakan sekolah umum yang ada di tempat tersebut, melihat kondisi yang ada di 

lapangan, bahwa pembelajaran PAI terkhusus materi huruf hijaiyyah media yang 

digunakan sangatlah terbatas, sehingga pembelajaran PAI terkhusus mareri huruf 

hijaiyyah tidak efektif di ajarkan oleh guru kepada peserta didiknya, terlebih waktu 

yang membatasi dan media yang digunakan masih sangat sederhana yaitu papan tulis 

dan spidol. Melihat dari prestasi-prestasi belajar peserta didik dalam berbagai mata 

pelajaran termaksud juga pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.Maka peneliti 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di SDN 1 Popalia terkait dengan 

meningkatkan kemampuan memahami huruf hijaiyyah pada peserta didiknya. 

Berdasarkan wawancara Musfiana (Guru Kelas I SD Negeri I Popalia, 

wawancara pribadi, 29 Januari 2020) awal yang dilakukan penulis, guru kelas 1 

menyatakan bahwa saat ini peserta didik kelas 1 hanya mampu membaca huruf 

hijaiyyah yang berharakat atau ya ng disertai tanda baca. Berdasarkan wawancara awal 

dengan guru kelas 1 hal tersebut dikarenakan pembelajaran di TK langsung dikenalkan 
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dengan huruf hijaiyyah yang sudah berharakat. Sedangkan mata pelajaran PAI di kelas 

1 SD terdapat materi tentang melafalkan huruf-huruf hijaiyyah sebelum dan sesudah 

disertai tanda baca.Hal tersebut menyulitkan guru kelas 1 ketika mengajarkan materi 

tentang huruf hijaiyyah yang berharakat.Pada dasarnya anak sudah terbiasa mengenal 

huruf hijaiyyah yang berharakat sejak TK. 

Machin (2017) Berdasarkan akar permasalahan yang di kemukakan, maka 

perlu di carikan solusi, sehingga penulis mencoba untuk menggunakan media kartu 

dalam pembelajaran PAI kelas I SD Negeri I Popalia. Pembelajaran mengenal dan 

membaca huruf hijaiyyah lebih berkesan melekat difikiran peserta didik sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan peserta didik akan memperoleh informasi baru dalam 

pikirannya. Selain itu penggunaan media kartu dengan permainan dalam pembelajaran 

tidak hanya meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial, tetapi juga 

mengembangkan bahasa, emosi, disiplin dan kreativitas. Melalui bermain, 

perkembangan sosial peserta didik dapat berkembang, seperti belajar berkomunikasi, 

mengorganisasi peran, menghargai orang lain dan menaati peraturan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang diajukan dalam skripsi ini yaitu 

“Meningkatkan Keterampilan Membaca Materi Huruf Hijaiyyah Dengan 

Menggunakan Media Kartu Mata Pelajaran PAI Kelas I SD Negeri I Popalia 

Kecamatan Togo Binongko”. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  
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1.1.1 Bagaimana penerapan media kartu dalam upaya meningkatkan 

keterampilan membaca materi huruf hijaiyyah mata pelajaran PAI pada 

peserta didik kelas I SD Negeri I Popalia kecamatan Togo Binongko? 

1.1.2 Bagaimana peningkatan keterampilan membaca materi huruf hijaiyyah 

mata pelajaran PAI melalui media kartu pada peserta didik kelas I SD 

Negeri I Popalia? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, peneliti menentukan 

tujuan penelitian, yaitu: 

1.2.1 Untuk mengetahui penerapan media kartu dalam upaya meningkatkan 

keterampilan membaca materi huruf hijaiyyah mata pelajaran PAI pada 

peserta didik kelas I SD Negeri I Popalia 

1.2.2 Untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca pada materi 

huruf hijaiyyah mata pelajaran PAI melalui media kartu pada peserta 

didik kelas I SD Negeri I Popalia. 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain: 

1.3.1 Secara Teoritis: 

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan dalam memahami 

huruf hijaiyyah melalui penggunaan media kartu pada peserta didik di SD Negeri I 

Popalia. 

1.3.2 Secara Praktis: 

1.3.2.1 Bagi Peserta Didik 
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Bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, 

keterampilan dan kerja sama dalam membangun rasa percaya diri sehingga 

dapat meningkatkan keterampilan belajarnya. 

1.3.2.2 Bagi Guru 

Bagi guru diharapkan dapat membantu untuk menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai kondisi peserta didik dan meningkatkan mutu 

pendidikan di kelasnya serta mendorong guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang aktif, inovatif dan kreatif. 

1.3.2.3 Bagi Sekolah 

Bagi sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

perbaikan proses pembelajaran secara umum pada tahap berikutnya. 

1.3.2.4 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti mengembangkan wawasan pengalaman peneliti dalam 

menerapkan pembelajaran PAI melalui penggunaan media kartu huruf 

hijaiyah. 

1.3.2.5 Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

referensi dalam penelitian yang sama. 

 

 

 

 

 


