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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran wajib

dalam kurikulum pendidikan nasional. Dalam undang-undang Sisdiknas Nomor

20 tahun 2003 pasal 30 BAB IV dirumuskan bahwa ”pendidikan keagamaan

berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu

agama”.1

Ketentuan perundang-undangan di atas jelas mengamanatkan

pendidikan agama Islam di sekolah dimaksudkan untuk membentuk siswa

menjadi pribadi yang beragama dan ahli dalam ilmu agama. Pribadi yang

beragama artinya pribadi yang mengerti dan memahami ajaran-ajaran agama

serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pribadi yang

ahli dalam ilmu agama artinya pribadi yang memiliki pemahaman luas tentang

ilmu agama dan dapat memberi penerangan kepada orang lain di sekitarnya.

Dengan kata lain, seorang yang ahli dalam ilmu agama bukan sekedar memiliki

pengetahuan agama, melainkan pengetahuannya tersebut juga bermanfaat bagi

orang lain.

1 Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional pasal 30 BAB IV Nomor 2 tahun 2003
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Dalam rangka mempersiapkan siswa untuk dapat mempelajari agama

islam secara intensif dan mendalam, maka salah satu kompetensi dasar yang

harus dikuasai oleh siswa adalah kemampuan membaca huruf hijaiyah atau huruf

arab. Kemampuan membaca huruf hijaiyah begitu penting dan mendasar dalam

mata pelajaran pendidikan agama islam. Hal itu berkenaan dengan kenyataan

bahwa sumber-sumber pokok ajaran islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah

ditulis dalam bahasa Arab. Begitupula, banyak literatur-literatur klasik yang

memuat banyak sekali khazanah keilmuan islam, sebagian besar ditulis

menggunakan bahasa arab. Karena itu bagi umat islam, kemampuan membaca

huruf hijaiyah tidak dipandang sekedar kompetensi dasar berbahasa arab, tetapi

juga merupakan kompetensi dasar untuk belajar agama islam. Untuk dapat

mempelajari islam secara luas dan mendalam, siswa harus dapat berinteraksi

dengan sumber-sumber pokok ajaran islam. Untuk itulah, maka kemampuan

membaca huruf hijaiyah merupakan prasyarat utama.

Pelajaran membaca huruf hijaiyah di sekolah dasar termasuk pelajaran

awal yang mulai diajarkan pada siswa kelas rendah, tepatnya dimulai pada siswa

kelas 2. Di kelas 2 siswa mulai diperkenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah dan

secara bertahap dilatih untuk dapat melafalkan bunyi huruf-huruf tersebut dalam

pengucapan yang jelas dan fasih.

Dalam prakteknya pembentukan kompetensi membaca huruf hijaiyah

memang tidak bisa instan, bahkan harus melalui usaha sungguh-sungguh serta

berproses. Sungguhpun bacaan Al-Qur’an sangat akrab di telinga orang
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indonesia, namun bahasa Al-Qur’an tetaplah bahasa asing (bukan bahasa ibu),

begitupun dengan tulisannya yang menggunakan huruf hijaiyah. Kenyataan ini

membawa implikasi tersendiri bagi siswa –karena belajar membaca huruf

hijaiyah sesungguhnya belajar bahasa asing– dimana siswa harus mempelajari

tata aturan baik grafem (tata tulis) maupun fonem (tata bunyi) yang harus sesuai

dengan tata bahasa arab itu sendiri.

Sementara itu, bahasa arab merupakan bahasa yang dibangun atas

prinsip-prinsip fonem yang kuat sehingga fonem-fonem arab harus diucapkan

dengan jelas dan fasih. Kesalahan dalam mengucapkan fonem dari huruf tertentu

dalam sebuah kata arab dapat berakibat fatal karena mempengaruhi makna dari

kata yang diucapkan. Dibutuhkan ketelitian dan kejelian dalam mempelajari

fonem (bunyi) huruf-huruf hijaiyah terutama untuk huruf-huruf tertentu yang

memiliki kemiripan dalam pengucapannya. Hal inilah yang seringkali menjadi

masalah bagi siswa yang baru belajar membaca huruf hijaiyah. Sering terjadi

siswa mendapat kesulitan dalam membedakan fonem dari huruf-huruf tertentu,

seperti: pengucapan antara huruf   ( ,ص ,ش س ) atau ( ,ظ ,ذ ز ) atau ,ك) -dan lain ,(ق

lain.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SD Negeri 5 Landawe,

peneliti menemukan banyak siswa yang belum memiliki kemampuan membaca

Al-Qur’an dengan baik, terutama dalam melafalkan bacaan-bacaan Al-Qur’an

dengan bacaan yang benar dan fasih. Bahkan, beberapa kasus ditemukan ada

siswa yang sudah kelas IV namun belum mengenal huruf hijaiyah sama sekali.
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Beberapa siswa yang sudah kelas tinggi belum mampu membedakan bunyi

huruf-huruf tertentu dari huruf hijaiyah seperti bunyi huruf (ز) dengan (ظ) yang

seringkali dibaca dengan bunyi yang sama. Begitupun dengan beberapa huruf

lainnya yang memiliki kemiripan fonem.

Bertolak dari hasil pengamatan tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa

metode pembelajaran pada materi pengenalan huruf hijaiyah masih menyisakan

sejumlah permasalahan yang belum tuntas. Pengenalan kemampuan membaca

huruf hijaiyah seyogianya telah tuntas diajarkan pada saat siswa di kelas 2. Sejak

kelas 2, siswa sudah diajarkan untuk mengenal huruf dan dilatihkan untuk dapat

mengenal perbedaan bunyi huruf-huruf tertentu dengan fasih. Bila ternyata siswa

SD Kelas tinggipun masih belum dapat mengenal perbedaan bunyi dari huruf-

huruf tertentu, berarti metode pembelajaran yang diterapkan selama ini masih

perlu untuk diperbaiki.

Lebih lanjut, dari hasil pengamatan peneliti di Kelas 2 SD Negeri 5

Landawe terungkap bahwa metode mengajar guru sangat konvensional dan

belum banyak berkembang. Dalam mengajarkan materi pengenalan huruf-huruf

hijaiyah, guru melakukannya dengan cara menuliskan huruf demi huruf di papan

tulis lalu menyebutkannya satu persatu sambil diikuti oleh siswa. Selain itu, guru

juga tidak menggunakan media sebagai alat bantu sekaligus untuk merangsang

minat dan perhatian siswa terhadap materi pelajaran. Akibatnya, pembelajaran

terasa sangat monoton dan membosankan.
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Fenomena pembelajaran seperti digambarkan di atas menyisakan

sekelumit permasalahan bagi siswa dan berakibat pada penguasaan materi

pelajaran yang rendah. Penyajian materi pelajaran yang tidak menarik dan

monoton membuat siswa jenuh belajar, sehingga perhatian mereka mudah

teralihkan pada hal-hal lain di luar pelajaran. Akibatnya, banyak siswa yang

fisiknya berada di kelas, namun pikiran dan perasaannya berada di luar. Beberapa

siswa bahkan ditemukan tertidur pada saat guru menerangkan di depan kelas.

Karena itu, untuk dapat mengentaskan masalah pembelajaran agama Islam di SD

Negeri 5 Landawe harus dilakukan perubahan dalam paradigma pengelolaan

pembelajaran yang lebih menempatkan siswa sebagai central pembelajaran.

Menempatkan siswa sebagai central pembelajaran artinya siswa harus

menjadi fokus dan orientasi pembelajaran. Pembelajaran harus benar-benar

dirancang untuk membelajarkan siswa. Segala bentuk interaksi dalam

pembelajaran ditujukan untuk menarik minat dan perhatian siswa,

membangkitkan semangat dan gairah belajar, serta mendorong mereka untuk

terlibat aktif dalam pembelajaran. Metode mengajar harus didesain sedemikian

rupa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang harmonis dan interaktif. Dan

yang tidak kalah pentingnya, guru perlu mempertimbangkan penggunaan media

pembelajaran sebagai alat bantu mengajar untuk memudahkan siswa memahami

secara konkrit materi pelajaran.

Salah satu jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran

adalah media visual berupa gambar. Media gambar sangat relevan bila digunakan
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untuk mengembangkan kompetensi kemampuan membaca huruf hijaiyah pada

siswa. Media gambar dapat menampilkan bentuk huruf hijaiyah secara lebih jelas

dan terang. Media gambar juga dapat memberikan tampilan yang lebih menarik

sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa. Dengan demikian,

pembelajaran akan lebih berkesan dan siswa dapat mengingat lebih lama bentuk

huruf hijaiyah yang diperkenalkan.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan media gambar sebagai sarana

pengenalan huruf hijaiyah harus diaplikasikan melalui penerapan metode

pembelajaran yang divariasikan, terutama metode-metode yang mengandung

unsur-unsur permainan karena siswa yang menjadi subjek penelitian ini

merupakan siswa kelas rendah. Karena itu, peneliti tertarik untuk meningkatkan

kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui penggunaan media gambar pada

siswa Kelas 2 SD Negeri 5 Landawe Kabupaten Konawe Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi sejumlah

masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kemampuan membaca huruf hijaiyah siswa masih tergolong rendah

2. Kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran

3. Metode guru dalam mengajar bersifat konvensional

4. Rendahnya kreativitas guru dalam mengajar membuat siswa jenuh
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C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah seperti telah dikemukakan di

atas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada “peningkatan kemampuan

membaca huruf hijaiyah melalui penggunaan media gambar pada siswa kelas 2

SD Negeri 5 Landawe Kabupaten Konawe Utara”

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut: apakah penggunaan media gambar dapat

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah pada siswa kelas 2 SD

Negeri 5 Landawe Kabupaten Konawe Utara?.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui

peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui penggunaan media

gambar pada siswa kelas 2 SD Negeri 5 Landawe Kecamatan Landawe

Kebupaten Konawe Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

dalam menambah khazanah pengetahuan bagi civitas akademika terutama dalam
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memahami pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran PAI, khususnya

pada materi pengenalan huruf hijaiyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan

mengajar, terutama dalam penggunaan media gambar sebagai salah satu

alat bantu mengajar.

b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menstimulasi minat dan

motivasi untuk belajar membaca Al-Qur’an

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai informasi awal sekaligus sebagai bahan pembanding agar dapat

dikembangkan secara lebih komprehensip.

F. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kekeliruan dalam memaknai maksud dan

tujuan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan definisi operasional sebagai

berikut:

1. Kemampuan membaca huruf hijaiyah yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah kemampuan siswa mengenal dan melafalkan simbol-simbol

huruf hijaiyah sesuai tata bunyi (fonem) dalam bahasa arab. Indikator

kemampuan membaca huruf hijaiyah dalam penelitian ini meliputi:
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siswa mengenal huruf, mengenal tanda baca, fasih dalam penyebutan

huruf, kelancaran dalam membaca, dan kemantapan bacaan.

2. Media gambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat bantu

atau sarana komunikasi visual berupa gambar-gambar huruf hijaiyah

yang digunakan guru untuk memperkenalkan bentuk-bentuk huruf

hijaiyah pada siswa. Dalam pelaksanaannya, media gambar ini akan

dilaksanakan melalui teknik-teknik belajar sambil bermain, seperti

bermain tebak-tebakan huruf atau melalui kegiatan-kegiatan kreatif yang

disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Tentang Media Gambar

1. Pengertian Media Pembelajaran

Secara sederhana, media dapat diartikan sebagai alat yang berfungsi

sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada

penerima informasi. Pembelajaran sebagai suatu bentuk komunikasi

membutuhkan media untuk membantu menyampaikan pesan-pesan belajar

kepada peserta didik. Penggunaan media dalam pembelajaran juga dapat

mencegah agar tidak terjadi kekeliruan persepsi dalam memahami pesan. Lebih

jauh, penggunaan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan atensi peserta

didik karena media dapat membawa nuansa yang menarik dalam pengalaman

belajar peserta didik.

Menurut Hamijaya dalam Ahmad Rohani, “media adalah semua bentuk

perantara yang dipakai orang penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai

pada penerima”.1 Dalam pengertian ini media dipandang sebagai medium yang

digunakan untuk membawa suatu pesan, dimana medium ini merupakan jalan

atau alat yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan.

Pendapat lain dikemukakan oleh NEA (National Education Association)

dalam Rohani sebagai berikut: “media adalah segala benda yang

1 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), h. 2.


