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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemampuan Membaca Al-Qur’an

1.Pengertian Kemampuan

Menurut Robbins, seperti yang dikutip Asnawir menyatakan bahwa

Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas

dalam suatu pekerjaan.1 Menurut Gordon, seperti kutipan selanjutnya bahwa

kemampuan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.2 Adapun kemampuan yang

dimaksudkan dalam tulisan ini adalah penguasaan, kemampuan siswa dalam

mengenal huruf dan tanda baca dalam membaca Al-Qur’an melalui card sort.

2. Pengertian Membaca

Menurut Rahim mengatakan bahwa pengertian membaca adalah

menerjemahkan symbol (huruf) ke dalam suara yang dikombinasikan dengan

kata-kata.3 Adapun menurut Hartati dalam Rahim membaca adalah kegiatan

mental dan fisik untuk menemukan makna dari tulisan walaupun dalam kegiatan

ini terjadi pengenalan huruf-huruf.4

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “membaca, diartikan:

a) Melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan
atau hanya dalam hati);

b) Mengeja atau melafalkan apa yang tertulis;
c) Mengucapkan;
d) Mengetahui, meramalkan;

1 Asnawir, Media Pembelajran: (Jakarta, Ciputat Press, 2002), h.65
2 Ibid
3 Farida Rahim. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).h. 73
4 Ibid
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e) Memperhitungkan.5

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca

merupakan proses mengenal bacaan yang dilakukan secara terprogram..

Sedangkan dalam penelitian ini, membaca yang dimaksud adalah kemampuan

anak dalam mengucapkan bunyi huruf, membedakan huruf, menyebutkan hurut

yang mempunyai suara huruf awal sama, memahami hubungan bunyi dan huruf

(dengan menghubungkan tulisan dengan simbol yang melambangkannya),

menyebutkan kata yang mempunyai huruf awal sama, dan melafalkan kata dengan

jelas.

3. Pengertian Al-Qur’an

Menurut Ali bin Muhammad Al Jarjani dalam Yakub Alquran adalah kitab

yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf-

mushaf dinukil secara mutawatir tanpa keraguan.6 Menurut Lutfi Alquran adalah

kalam Allah SWT yang diturunkan olehNya dengan perantara Malaikat Jibril ke

dalam hati Rasulullah SAW dengan bahasa Arab dan dengan makna yang benar

agar menjadi hujjah Rasulullah Saw dalam pengakuannya sebagai utusan Allah.7

Alquran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran

islam menjadi petunjuk kehidupan umat manusia yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad Saw melalui perantara Malaikat Jibril, sebaga rahmat yang tak ada

taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul Wahyu Ilahi yang menjadi

5Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 2002).
h.643

6Ali Mustofa Yaqub,. Nasihat Nabi kepada Pembaca dan Penghafal Qur’an. (Jakarta: Gema
Insani.1990), h. 25

7Ahmad Lutfi, , Pembelajaran Al-qur’an an Hadits, (Jakarta, Derektoral Pendidikan Islam
Departemen Agama Republik Indonesia,2009), h.86
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petunjuk, pedoman hidup dan pelajaran bagi siapa yang mempercayai dan

mengamalkannya .Alquran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah

SWT yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam

kitab kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu setiap orang yang

mempercayai Alquran akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk membaca,

mempelajari dan memahami serta mengamalkannya.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al-Qur’an

Dalam kegiatan belajar iqro‟ haruslah memperhatikan akan berbagai

faktor. Diharapkan keberadaan faktor-faktor ini akan sangat menentukan dan

memberi pengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Untuk itulah

apabila salah satu faktor kurang mendukung, maka segera dicarikan jalan

keluarnya atau diperbaiki, karena semua itu akan memberikan pengaruh terhadap

keberhasilan pendidikan. Kemudian kalau ada faktor yang sudah memenuhi syarat

atau cukup menunjang akan pencapaian terhadap kemampuan membaca Al-

Qur‟an, maka yang demikian itu harus dipertahankan dan ditingkatkan, agar

peranan dan fungsinya berjalan terus. Dan pada gilirannya proses belajar mengajar

berjalan dengan lancar serta tujuan akan kemampuan membaca Al-Qur‟anpun

diharapkan dapat tercapai dengan baik. Menurut Haris faktor-faktor yang

mempengaruhi terhadap kesulitan belajar anak adalah faktor murid, guru, sarana

dan lingkungan,”8 sebagaimana yang yang diuraikan sebagai berikut :

8 Haris Hermawan, Fislafat Pendidikan Islam, (Jakarta, Direkorat Pendidikan Islam, Departemen
Agama RI, 2009), h. 78-92
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a. Faktor Murid / Peserta Didik

Ada lima prinsip dasar yang perlu diperhatikan saat proses belajar

berlangsung yang berhubungan dengan peserta didik sebagai berikut:

a). Adanya persiapan anak untuk belajar.

Kesiapan anak merupakan metode dasar bagi berlangsungnya proses belajar

mengajar. Namun perlu disadari banyak hal yang membuat anak didik tidak

secepatnya menyiapkan segala sesuatu baik fisik maupun mental untuk belajar,

sehingga proses belajar tidak berlangsung dengan baik. Kesiapan fisik yang

dimaksud adalah sarana dan prasarana yang diperlukan dalam belajar.

Sedangkan kesiapan mental dalam bentuk pengarahan segenap perhatian untuk

menerima pelajaran Al-Qur‟an, karena keteraturan adalah pangkal dari

keberhasilan.

b). Adanya minat yang besar untuk belajar.

Kesiapan peserta didik terhadap pelajaran ditunjang oleh adanya minat anak

terhadap suatu pelajaran. Minat belajar membaca Al-Qur’an dapat timbul dari

berbagai sumber antara lain dari perkembangan insting, fungsi-fungsi

intelektual, pengaruh lingkungan, pengalaman, kebiasaan, pendidikan dan

sebagainya. Sukardi, menjelaskan bahwa:

Minat merupakan salah satu penentu lancar tidaknya proses belajar
mengajar dan khususnya pada pelajaran membaca Al-Qur‟an. Karena
minat merupakan sumber yang mampu membangkitkan semangat dan
motivasi untuk belajar.9

9 Sukardi, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar. (Bandung: Tarsito, 1998), h. 61
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c). Adanya keaktifan dalam proses belajar mengajar.

Untuk melibatkan anak dalam proses belajar mengajar, juga perlu dipupuk

sikap anak dalam bentuk belajar yang menimbulkan semangat yang disertai

perasaan senang . Pada sisi lain dapat dikatakan bahwa belajar itu hanya dapat

berhasil bila melalui berbagai macam kegiatan. Kegiatan tersebut dapat

digolongkan menjadi keaktifan jasmani dan rohani. Jadi, masalah keaktifan dan

keterlibatan anak dalam proses belajar mengajar ini amat besar peranannya.

Karena itu guru harus memberikan kesempatan kepada anak didik untuk

mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya.

d). Adanya kemampuan dan kemauan untuk membaca.

Tingkat kemampuan seseorang dalam membaca juga merupakan faktor

penentu sukses tidaknya ia dalam belajar. Anak didik yang lancar membaca

berarti ia tidak banyak mengalami kesulitan dalam pekerjaan sekolah. Oleh

karena itu keberhasilan seorang anak dalam studi tidak akan tercapai dengan

baik, apabila ia tidak mampu membaca dengan baik. Jadi pada prinsipnya,

kemampuan dan kemauan membaca merupakan modal dasar yang harus

dimiliki setiap anak yang sedang belajar, terutama yang dikehendaki disini

adalah belajar membaca al-Qur’an.

b. Faktor guru

Menurut Muhibin menyatakan bahwa peran seorang guru “adalah

pemimpin belajar dan fasilitator belajar.”10 Mengajar bukanlah menyampaikan

pelajaran, melainkan suatu proses membelajarkan murid, Tidak akan terjadi suatu

10 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan; (Bandung, P.T. Remaja Rosdakarya, 2008), h.87
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proses kegiatan pendidikan tanpa adanya guru. Guru adalah semua orang yang

berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid , baik di sekolah

maupun di luar sekolah . Menurut Undang Undang Guru dan Dosen No. 15 tahun

2005 dalam profesionalitas guru menjelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan

sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini. Prinsip

profesionalitas guru dinyatakan pada pasal 7 yaitu :

(1)Memiliki bakat.minat, panggilan jiwa dan idealisme,
(2)Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,

ketakwaan dan akhlak mulia,
(3)Memiliki kualifikasi pendidik dan latar belakang pendidikan sesuai

bidang tugas,
(4)Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas,
(5)Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan,
(6)Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
(7)Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat,
(8)Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan dan ,
(9)Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur

hal- hal yang berkaitan dengan keprofesionalan bagi guru.11

c. Faktor alat dan sarana

Dalam kegiatan proses belajar mengajar Al-Qur‟an khususnya dalam

bidang belajar membaca Al-Qur‟an yang baik dan benar diperlukan alat bantu

yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar tersebut. Dewasa ini pengertian alat-alat

pendidikan sudah berkembang sejalan dengan majunya ilmu pengetahuan dan

teknologi, yang dahulu hanya mengenal sebatas apa yang dapat dipergunakan

dalam proses belajar mengajar saja. Tetapi sekarang orang mengenalnya dengan

istilah media pendidikan dan alat peraga, misalnya papan tulis, radio, film, atau

11www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akses 28 April 2016
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gambar hidup, televisi pendidikan dan sebagainya. Hal yang demikian sering

disebut Audio Visual kids, yaitu mencakup segala alat yang dapat membantu

terhadap kelancaran proses belajar. Alat yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Alat-alat lama yang masih dapat dipergunakan, papan tulis, kapur, buku
tulis, bangku belajar, buku iqro, dan alquran.

2. Alat-alat baru yang diusahakan; seperti kaset, alat peraga huruf hijaiyah,
OHP (Over Head Proyektor)

3. Alat- alat administrasi; seperti buku, absen, buku hasil evaluasi dan lain-
lain.12

Demikian juga berbagai sarana penunjang dalam mempermudah

pencapaian tujuan pendidikan atau belajar al-Qur‟an seperti kitab suci al-Qur‟an,

ruang belajar yang lengkap dengan meja kursi serta lampu penerang ruang kelas

dan sebagainya.

d. Faktor lingkungan masyarakat

Pada faktor lingkungan masyarakat inipun juga ikut mempengaruhi dan

perlu mendapat perhatian karena kondisi obyektif masyarakat sangat menentukan

pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak didik adalah bagian dari masyarakat

tersebut kebiasaan itu yang bersifat positif atau sesuai dengan ajaran al-Qur‟an

dan ada juga yang negatif atau bertentangan dengan ajaran al-Qur‟an. Oleh karena

itu, perlu diciptakan suasana masyarakat yang membantu kelancaran pencapaian

tujuan pendidikan. Pengenalan anak terhadap alam lingkungan sekitarnya dimulai

setelah ia pandai berjalan dan telah menguasai bahasa. Alam sekitar bagi diri anak

seolah-olah merupakan tantangan untuk melakukan eksplorasi atau penjelajahan.

Dengannya akan menambah kekayaan pengetahuan mengenai berbagai benda

yang berlainan jenis, warna bentuk dan sifatnya.

12 Muhibin syah, Op.cit h.55
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Sehubungan dengan uraian di atas John Locke berpendapat bahwa “setiap

anak yang baru lahir tak ubahnya sebagai kertas putih yang bersih dimana proses

aktivitas pendidikan lah yang menulisnya.”13 Ajaran ini berpendapat bahwa

perkembangan setiap kepribadian anak ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan,

terutama pengaruh pendidik.

5. Karakteristik Membaca

Dalam pandangan Dewi mengatakan pengajaran membaca yang paling

baik adalah pengajaran yang didasarkan pada kebutuhan anak dan

mempertimbangkan apa yang telah dikuasai anak. Lebih jelasnya sudah mampu

mengikuti kegiatan-kegiatan pengajaran membaca seperti di bawah ini, yaitu:

1) Peningkatan Ucapan
Pada kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan anak
mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Anak yang mengalami kesulitan
dalam mengucapkan bunyi tertentu perlu dilatih secara terpisah.

2) Kesadaran Fonemik (Bunyi)
Pada kegiatan ini difokuskan untuk menyadarkan anak bahwa kata
dibentuk oleh fonem atau bunyi yang membedakan.

3) Hubungan antara Bunyi-huruf
Syarat utama untuk dapat membaca adalah mengetahui tentang hubungan
bunyi-bunyi. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan
menghubungkan tulisan dengan simbol atau gambar yang
melambangkannya. Anak yang mengalami kesulitan dalam hal hubungan
bunyi huruf maka pengajaranya secara terpisah.

4) Membedakan Bunyi-bunyi
Membedakan bunyi-bunyi merupakan kemampuan yang penting dalam
pemerolehan bahasa, khususnya membaca.

5) Kemampuan Mengingat
Kemampuan mengingat yang dimaksud lebih mengarah pada
kemampuan untuk menilai apakah dua bunyi atau lebih itu sama atau
berbeda.

6) Membedakan huruf
Membedakan huruf adalah kemampuan membedakan huruf-huruf
(lambang bunyi). Jika anak masih kesulitan membedakan huruf, berarti ia
belum siap untuk membaca.

13 Ibid,
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7) Orientasi dari Kiri ke Kanan
Anak perlu disadarkan bahwa kegiatan membaca dalam bahasa Indonesia
menggunakan sistem dari kiri ke kanan.

8) Keterampilan Pemahaman
Anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan kognitifnya juga
mengalami kesulitan dalam membaca, sebab membaca pada dasarnya
merupakan kegiatan berpikir.

9) Penguasaan Kosa Kata
Pengenalan kata merupakan proses yang melibatkan kemampuan
mengidentifikasi simbol tulisan, mengucapkan dan menghubungkan
dengan makna.14

Seefald & Wasik, anak anak pada usia sekolah yaitu sudah mahir dengan

bahasa dan mempunyai akses ke pengalaman bahasa dan baca tulis. Tiga

kemampuan bahasa/membaca pada anak yaitu:

a. Kesadaran fonemik/bunyi, Yaitu tanda untuk memahami bunyi huruf
dalam kata. Anak yang memiliki pemahaman fonemik mengerti bahwa
kata dibentuk oleh bunyi-bunyi serta mampu menggunakan bunyi-bunyi di
dalam kata.

b. Pengetahuan tentang huruf, Anak mampu mengetahui bunyi dan bentuk-
bentuk huruf. Pengetahuannya ini diperoleh dari pengalaman anak.

c. Memahami huruf cetak, Garis besar yang dimiliki seorang anak yang telah
mengembangkan pemahaman tentang konsep mengenai huruf cetak antara
lain mengerti bahwa buku itu untuk dibaca, mengerti bahwa huruf
cetak/bukan gambar memiliki pesan, dan membaca dari kiri ke kanan.15

Dhieni, mengatakan bahwa anak usia SD sudah memiliki kesiapan

membaca sehingga pada usia anak sudah bisa diajarkan untuk membaca. Lebih

lanjut Dhieni menganggap bahwa, anak SD seharusnya sudah mampu untuk dan

sudah dapat diajarkan membaca seperti:

a. Mampu memahami bahasa lisan, dalam hal ini anak mampu memahami
kalimat sederhana dalam konteks komunikasi dan sesuai perkembangan
bahasa anak.

14 Dewi Ratna Arini. Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan melalui Media Kartu
Bergambar pada Anak Kelompok A di TK Masyitoh Kedungsari Kulon Progo. Skripsi. (Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h.17

15 Seefeld, Carol & Wasik, Barbara,Pendidikan Anak Usia Dini Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat,
dan Lima Tahun Masuk Sekolah. (Alih Bahasa: Pius Nasar). (Jakarta: PT INDEKS. 2006) h. 323
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b. Melafalkan kata dengan jelas, anak mampu dengan jelas mengatakan
kata dan dapat dimengerti oleh orang lain.

c. Mengingat kata yang didengar, anak mampu mengulang atau mengingat
kata yang telah didengarnya, sehingga apabila ia ditanya kembali anak
mampu mengingat dan menjawabnya.

d. Mampu melafalkan bunyi huruf, anak mampu melafalkan huruf huruf
abjad dengan baik setelah orang tua/ pendidik memberinya contoh.

e. Mampu membedakan bunyi dengan baik, kemampuan yang dimaksud
yaitu penglihatan dan pendengaran. Anak dapat membedakan bunyi
huruf karena anak mengetahui bentuk huruf. 16

Dalam persepsi yang hampir senada Aulia menyatakan bahwa

kemampuan membaca yang dimiliki anak usia SD menurut, yaitu:

a. Mampu membedakan ukuran dan bentuk huruf, dalam hal ini anak
mampu membedakan bentuk huruf dan memahami bahwa setiap huruf
mempunyai bentuk yang berbeda.

b. Mampu membedakan bunyi, anak mampu membedakan bunyi dengan
cara mendengar dari setiap huruf dan melihat huruf dari segi bentuknya.

c. Mampu mengingat apa yang dilihat, anak mengingat bentuk huruf
dengan melihat huruf-huruf tersebut.

d. Mengingat bunyi, dalam hal ini anak mampu mengingat bunyi dari setiap
huruf dengan melihat huruf dan mendengar huruf melalui
pengalamannya.17

6. Indikator Kemampuan Membaca

Peneliti menggunakan acuan dari beberapa pendapat di atas untuk

menentukan indikator dalam penelitian. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa

membaca Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan anak dalam mengucapkan bunyi huruf,

b. Membedakan huruf,

c. Menyebutkan benda yang mempunyai suara huruf awal sama,

d. Memahami hubungan bunyi dan huruf (menghubungkan tulisan dengan simbol

yang melambangkannya),

16 Nurbiana Dhieni. Metode Pengembangan Bahasa. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), h 54
17 Aulia. Mengajarkan Balita Anda Membaca. (Yogyakarta: Intan Media, 2011), h.43
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e. Menyebutkan kata yang mempunyai huruf awal sama,

f. Melafalkan kata dengan jelas.

Kemampuan inilah yang akan digunakan peneliti sebagai indikator atau

standar serta kategorisasi tingkat kemampuan anak SD Negeri Bajo Indah yang

akan dinilai dalam penelitian

B. Konsep Dasar Metode Pembelajaran

1. Konsep Metode Pembelajaran

Menurut Surakhman metode adalah cara yang memberikan jaminan

tertinggi akan tercapainya tujuan itu sebaik-baiknya.18 Jadi metode adalah cara

yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik

agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Metode harus menunjang tujuan pembelajaran. Dengan demikian guru

sebaiknya menggunakan metode yanng dapat menunjang kegiatan belajar

mengajar, sehingga dapat dijadikan alat yang efektif untuk mencapai tujuan

pengajaran. Setiap metode memilliki sifat masing-masing baik kelebihan maupun

kekurangan. Winarno Surakhman mengatakan bahwa pemilihan dan penentuan

metode dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu latar belakang anak didik, tujuan

yang ingin dicapai situasi yang ada, fasilitas yang tersedia dan kualitas guru.19

Seorang guru harus mengetahui berbagai metode, karena dengan memilki

berbagai pengetahuan tentang metode maka seorang guru akan lebih mudah

menetapkan metode yang paling tepat dengan situasi dan kondisi murid.

Penggunaan metode belajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Syarat-

18 Winarno Surakhman,.. Pengantar Interaksi Mengajar Belajar. (Bandung: Tarsito. 1995), h.58
19 Ibid
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syarat yang harus diperhatikan oleh guru dalam penggunaan metode pembelajaran

adalah sebagai berikut :

a. Metode yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi, minat
atau gairah belajar murid.

b. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan murid untuk belajar
lebih lanjut.

c. Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi murid
untuk mewujudkan hasil karya.

d. Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan
kepribadian murid.

e. Metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik
belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi.

f. Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan
nilai dan sikap murid dalam kehidupan sehari-hari.20

Jadi sebelum menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan,

seorang guru harus memperhatikan terlebih dahulu apakah metode pembelajaran

yang akan diterapkan nanti dapat menumbuhkan semangat murid untuk lebih giat

belajar atau bahkan sebaliknya menjadikan murid lebih malas untuk belajar.

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah metode , metode atau prinsip

pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari

pada suatu metode , metode atau prosedur. Model pembelajaran memiliki empat

ciri khusus yang tidak dimiliki oleh metode atau metode tertentu yaitu :

a. Rasional teoritik yang logis disusun oleh perancangnya.
b. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat

berhasil.
d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat

tercapai.21

20Ahmad Sabri. Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching. (Jakarta: Quantum Teaching. 2009),
h.53

21Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1986), h.26
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Jadi ciri khusus dari model pembelajaran adalah teorinya rasional, tujuan

pembelajaran, langkah-langkah pelaksanaan serta lingkungan belajarnya sudah

dirancang oleh guru sebelum melaksanakan model pembelajan tersebut.

2. Fungsi Metode Pembelajaran

Penggunaan metode mengajar dalam metode pembelajaran ditinjau dari

segi prosesnya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran.
b. Sebagai gambaran aktifitas yang harus ditempuh oleh murid dan guru

dalam kegiatan pembelajaran.
c. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan alat penilaian

pembelajaran karakteristik pembelajaran dapat dijadikan pertimbangan
untuk penilaian.

d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bimbingan dalam
kegiatan pembelajaran, apakah dalam kegiatan pembelajaran tersebut
perlu diberikan bimbingan secara individu atau kelompok.22

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari metode

pembelajaran adalah sebagai gambaran aktifitas yang harus ditempuh oleh guru

dan peserta didik dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai.

C. Tinjauan Metode Card Sort

1. Pengertian Metode Card Sort

Metode Card Sort adalah sebuah metode pembelajaran yang merupakan

kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep,

karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang obyek atau mereview informasi. Gerakan

fisik yang dominan dalam metode ini dapat membantu mendinamiskan kelas

yang jenuh atau bosan. Jadi metode Card Sort adalah salah satu metode

22 Winarno Surakhman,.. Pengantar Interaksi Mengajar Belajar. (Bandung: Tarsito. 2000), h.34
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pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mengaktifkan murid yang

jenuh dengan proses pembelajaran.23 Metode card sort adalah metode yang

digunakan pendidik untuk mengajak peserta didik menemukan konsep dan fakta

melalui klarifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran24

Pada pembelajaran card sort terdapat saling ketergantungan positif di

antara siwa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap murid mempunyai

kesempatan yang sama untuk sukses. Metode pembelajaran card sort beranjak

dari dasar pemikiran “getting better together”, yang menekankan pada pemberian

kesempatan belajar yang lebih luas dan suatu yang kondusif dimana murid dapat

memperoleh, dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta ketrampilan

sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Pembelajaran card sort

dikenal dengan pembalajaran secara kelompok. Melalui metode belajaran card

sort, murid bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru

dalam PBM, melainkan dapat pula belajar dari murid lainnya., dan sekaligus

mempunyai Kesempatan untuk membelajarkan murid yang lain.25

2. Prinsip Penerapan Metode Card sort

Prinsip metode card sort dalam pembelajaran kelompok (cooperative

learning) disebutkan bahwa terdapat 3 komponen penting yaitu belajar aktif,

pendekatan konstruktif, dan koperatif,26 untuk lebih jelasnya maka dapat diuraikan

sebagai berikut:

23Hisyam Zaini, dkk. Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta, CTSD, 2008), h.50
24Faith Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang UIN press, 2008), h. 185
25Masitoh, Strategi Pembelajaran (Jakarta, Derektorat Jendral Pendidikan Agama Islam Departemen

Agama Islam RI 2009), h. 232
26Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Jakarta, Derektoral Pendidikan Islam Departemen Agama

Republik Indonesia, 2009), h. 260-268
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a. Belajar Aktif

Belajar aktif, ditunjukkan dengan adanya ketertiban intelektual dan

emosional yang tinggi dalam proses belajar, tidak sekedar aktivitas fisik

semata. Murid diberi kesempatan untuk berdiskusi, melakukan eksplorasi

terhadap materi yang sedang dipelajari serta menafsirkan hasilnya secara

bersama-sama di dalam kelompok. Murid diberi kebebasan untuk mencari

berbagai sumber belajar yang relevan. Kegiatan demikian memungkinkan

murid utnuk berinteraksi aktif dengan lingkungan dan kelompoknya,

sebagai media untuk mengembangkan pengetahuannya.

b. Pendekatan Konstruktif

Pendekatan konstruktivistik dalam pembelajran card sort dapat mendorong

murid untuk mampu membangun pengetahuannya secara bersama-sama di

dalam kelompok. Mereka didorong untuk menemukan dan

mengkonstruksikan materi yang sedang dipelajari melalui diskusi,

observasi, atau percoabaan. Dengan cara demikian materi pelajaran dapat

dibangun bersama-sama, pengetahuan dibentuk berdasarkan pengalaman

serta interaksinya dengan lingkungan di dalam kelompk belajar, sehingga

terjadi saling memperkuat diantara anggota kelompok, ini berarti murid

didorong untuk membangun makna dari pengalamnya, sehingga

pemahaman terhadap fenomena yang sedang dipelajari meningkat. Mereka

didorong untuk memunculkan berbagai sudut pandang terhadap materi atau

masalah yang sama, untuk kamudian membangun sudut pandang atau
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konstruksi pengetahuannya secara bersama pula. Hal ini merupakan realisasi

dari hakikat konstruktivistik dalam pembalajaran.

c. Pendekatan Kooperatif

Pendekatan kooperatif mendorong dan membari kesempatan kepada murid

untuk terampil berkomunikasi, artinya, murid didorong untuk mampu

menyatakan pendapat, meminta feed back setra mangujakan pertanyaan-

pertanyan dengan baik. Murid juga mampu membangun dan mejaga

kepercayaan, terbuka utnuk meneriam dan memberikan pendapat serta ide-

idenya, mau berbagi informasi dan sumber, mau membari dukungan pada

orang lain dengan tulus. Murid juga mampu memimpin dan terampil

mengola kontroveri (managing controvercy), menjadi situasi problem

solving, mengkritisi ide bukan pesona arangnya. Kegiatan pembelajaran

dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru dengan sedar

berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi peserta didik.

Dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki guru, bagaimana

mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis.27 Salah

satu usaha yang harus diperhatikan guru adalah bagaimana memahami

kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian

bagi keberhasilan proses pembelajaran, kerangka berfikir demikian

bukanklah suatu suatu hal yang aneh, tetapi nyata dan memang harus betul-

betul dipikirkan oleh seorang guru, tidak ada suatuun kegiatan belajar

27Masitoh, Strategi Pembelajaran (Jakarta, DerektoratJendral Pendidikan Agama Islam Departemen
Agama Islam RI 2009) h 260
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mengajar yang tidak mengunakan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik

dalam kegiatan pembelajaran.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Card Sort

Dalam menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran maka

merupakan hal yang tidak tabu lagi mengenai dampak atau kelebihan dan

kekurangang pada metode yang diterapkan dalma pembelajaran tersebut

sebagaimana disebutkan bahwa beberapa kelebihan yang diperoleh dalam

penerapan metode pembelajaran card sort adalah sebagai berikut:

a. Dapat membantu menggairahkan murid yang merasa penat terhadap
pelajaran yang telah diberikan.

b. Dapat membina murid untuk bekerja sama.
c. Mengembangkan sikap saling menghargai pendapat.
d. Pelaksanaanya sangat sederhana.28

Dari beberapa uraian di atas maka sudah sangat jelas bahwa penerapaan

pembelajaran dengan metode card sord dapat memberikan manfaat yang baik

terutama kepada murid yang bersangkutan dimana selain menumbukan jiwa social

maka dapat melahirkan motivasi kepada murid untuk belajar dan yang terpenting

adalah sangat mudah dalam penerapannya. Sedangkan kekurangan atau

kelemahan Metode Card Sort dalam pebelajaran adalah :

a. Kelas sulit dikelola.

b. Memerlukan waktu banyak dalam penerapannya.

c. Suasana kelas menjadi gaduh.29

28Susilo, Herawati, Husnul Chotimah, & Yuyun Dwita Sari. Penelitian Tindakan Kelas Sebagai
Sarana Pengembangan Keprofesionalan Guru dan Calon Guru. (Malang: Bayumedia Publishing.,
2009), h. 56

29 Ibid
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Dengan tidak betolak dari dampak yang ditimbulkan dalam penerapan

pembelajaran card sort maka secara detail telah disebutkan bahwa terdapat

beberapa criteria yang dapat ditempuh dalam penerapannya sehingga dapat

meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ditimbulkan antara lain:

1) Perlu adanya motivasi (dorongan) yang kuat untuk bekerja sama pada
setiap anggotanya.

2) Pemecahan masalah dapat dipandang satu unit, dipecahkan bersama atau
maslah dibagi- bagi untuk dikerjakan masing-masing individu.

3) Hal ini bergantung kompleks tidaknya maslah yang akan dipecahkan.
4) Persaingan antar kelompok biasnya mendorong untuk aktif belajar.
5) Situasi yang menyenangkan antar anggota banyak menentukan berhasil

tidaknya kerja kelompok.
6) Upayakan agar peserta didik memiliki ketrampilan memecahkan masalah

terkait materi pokok bahasan.30

Dengan beberapa penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam

penerapan metode card sort dalam pembelajaran maka merupakan hal yang

lumrah dalam pembelajaran, hal tersebut dapat diserahkan kepada guru untuk

untuk merealisasikan metode tersebut dengan harapan dapat menutupi kelemahan-

kelemahan penerapan metode tersebut.

4. Langkah-langkah Penerapan Metode Card Sort

Untuk menerapkan metode pembelajaran maka diperlukan beberapa

persiapan yang cukup detail agar memudahkan proses pembelajaran, untuk itu

maka langkah-langkah tersebut antara lain:

a. Guru membagi murid menjadi beberpa kelompok.
b. Guru membagikan potongan kartu yang berisi tentang potongan ayat

ataupun potongan surat kepada setiap kelompok.
c. Setiap kelompok yang sudah selesai diminta untuk mempresentasikan

hasil kelompoknya di depan kelas.31

30 Syaiful Djamaroh, Strategi Belajr Mengajar,(Jakarta; PT. Aneka Cipta; 2006), h.12
31 Asnawir; Media Pembelajran: (Jakarta, Ciputat Press, 2009) h, 11
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Sedangkan menurut Ismail yang membahas mengenai langkah-langkah

yang dapat ditempuh dalam penerapan pembelajaran metode card sort lebih dititik

beratkan kpada tenaga pendidik sebagai obyek fital dalam penerapan

pembelajaran tersebut untuk itu langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Guru menyiapkan kartu berisi tentang materi pokok bahasan yang
sesuai dengan SK/KD (sejumlah murid dikelas).

2) Seluruh kartu di acak / di kocok agar campur.
3) Guru membagikan kartu kepada peserta didik dan pastikan

masingmasing memperoleh satu kartu ( atau boleh dua kartu).
4) Guru memerintahkan setiap peserta didik bergerak mencari kartu

induknya dengan mencocokkan kepada teman sekelas.
5) Setelah kartu induk beserta seluruh kartu rinciannya katemu,

perintahkan masing-masing membentuk kelompok dan menempelkan
hasilnya secara urut.

6) Lakukan koreksi bersama-sama setelah semua kelompok menempelkan
hasilnya.

7) Mintalah salah satu penaggung jawab kelompok untuk menjelaskan
hasil sortir kartunya, kemudian mintalah komentar dari kelompok
lainnya.

8) Guru memberi apresiasi setiap hasil kerja peserta didik.
9) Guru melakukan klarifikasi, penyimpulan dan tindak lanjut pembetulan

bila ada yang salah.
10) Guru memberi tugas rumah kepada murid.32

Berdasarkan dari  rangkaian pelaksanaan pembelajaran card sort maka

secara umum sudah jelas bahwa metode tersebut merupakan salah satu bentuk

pembelajaran koperatif dan untuk lebih detailnya dijelaskan pula sebagai berikut:

a. Setiap peserta didik diberi potongan kertas yang berisi informasi atau
contoh yang tercakup dalam satu atau lebih kategori.

b. Mintalah peserta didik untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas
untuk menemukan kartu dengan kategori yang sama.

c. Peserta didik dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan
kategori masing-masing di depan kelas.

d. Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan poin-
poin penting terkait materi pelajaran.

e. Minta setiap kelompok untuk melakukan menjelaskan tentang kategori
yang mereka selesaikan.

32Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Semarang, Rasail Media Gruop,
2008), h 88
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f. Pada awal kegiatan bentuklah beberapa tim. Beri tiap tim satu set kartu
yang sudah diacak sehingga kategori yang mereka sortir tidak nampak.
Mintalah setiap tim untuk mensortir kartu-kartu tersebut kedalam
kategori-kategori tertentu. Setiap tim memperoleh nilai untuk setiap
kartu yang disortir dengan.33

Berdasarkan pada beberapa penjelasan mengenai langkah-langkah

pembelajaran card sort di atas maka langkah-langkah dalam penerapan metode

card sort yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuka pembelajaran

2. Mengadakan  Apersepsi

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran

4. Guru memotivasi murid

5. Menginformasikan model pembelajaran yang digunakan

6. Keseuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar

7. Menyampaikan kompetensi(tujuan) yang akan dicapai

8. Menyampaikan materi ajar sesuai dengan hierarki belajar

9. Guru memberikan potongan kartu kepada semua murid

10. Guru meminta peserta didik untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas

untuk menemukan kartu dengan kategori sendiri.

11. Guru meminta peserta didik dengan katagori yang sama diminta

mempresentasikan katagori masing-masing di depan kelas.

12. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui murid

13. Guru bersama murid bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman

mamberikan penguatan dan penyimpulan

33 Zaini Hisyam, Opcit h. 50-51
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14. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan murid

15. Menyusun rangkuman dengan melibatkan murid

D. Penelitian Relevan

Untuk memberikan gambaran dan sebagai acuan dalam pelaksanaan

penelitian inik maka telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan

kajian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sulistiah, Tahun 2017,dengan Judul Meningkatkan Kemampuan Pengenalan

Huruf Abjad Melalui Media Kartu Kata Bergambar Pada Anak Kelompok B

TK Hati Mulya Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe

Selatan, Skripsi UMK Hasil penelitian  menyimpulkan bahwa media kartu kata

bergambar dapat meningkatkan kemampuan pengenalan huruf abjad pada anak

kelompok B di TK Hati Mulya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dan

dibuktikan dari adanya peningkatan persentase dari sebelum tindakan, setelah

dilakukan tindakan pada Siklus I dan setelah dilakukan tindakan pada Siklus II

dan ketercapaian indikator dalam KKM. Peningkatan dari pra tindakan ke

Siklus I sebesar 13,4% yakni dari 33.3% menjadi 46.6% pada siklus I. Siklus II

mengalami peningkatan sebesar 40%. Dari 46.6% menjadi 86.6%34

2. Nurhamida STAIN Salatiga 2011 Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca

Al-Qur’an dengan Metode Iqro’ pada Siswa Kelas III SD Negeri Kebumen 01

Kecamatan Banyubiru. Skripsi. Jurusan Tarbiyah. Hasil evaluasi belajar siswa

menunjukkan adanya peningkatan tersebut. Pada siklus pertama, presentase

ketuntasan belajar siswa adalah 63,3%, pada siklus kedua meningkat menjadi

34Sulistia, Skripsi UMK, Meningkatkan Kemampuan Pengenalan Huruf Abjad Melalui Media Kartu
Kata Bergambar Pada Anak Kelompok B TK Hati Mulya Desa Wadonggo Kecamatan Tinanggea
Kabupaten Konawe Selatan, 2017, h.87-89
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83,3% dan pada siklus ketiga menjadi 96,7%. Pada siklus pertama rata-rata

kelas adalah 61,4. Nilai tersebut meningkat pada siklus kedua menjadi 64,4.

Pada siklus ketiga meningkat kembali menjadi 77,7.35 Hal ini menunjukkan

bahwa metode Iqro’ yang penulis gunakan mampu meningkatkan kemampuan

membaca al-Qur’an siswa dalam mata pelajaran PAI.

Berdasarkan dari rujukan di atas maka terdapat perbedaan yang signifikan

terhadap penelitian ini baik dari segi lokasi dan waktu pelaksanaannya.

E. Hipotesis

Pembelajaran dengan menggunakan media card sort dapat meningkatkan

kemampuan membaca Al-Quran pada murid kelas V SDN Bajo Indah Kecamatan

Soropia Kabupaten Konawe

35Nurhamidah, Skripsi, STAIN Salatiga, Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an
dengan Metode Iqro’ pada Siswa Kelas III SD Negeri Kebumen 01 Kecamatan Banyubiru, 2011, h.
67-69
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitia adalah penelitian tindakan

kelas, artinya bahwa penelitian ini merupakan  penelitian yang secara langsung

menerapkan metode tertentu untuk melakukan perubahan dalam proses

pembelajaran. PTK atau classroom action research merupakan penentuan

rancangan penelitian didasarkan pada keinginan peneliti untuk meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an pada murid melalui metode card sort pada

murid kelas V SDN Bajo Indah. Menurut Hopkins dalam Arikunto PTK adalah:

Suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif, yang dilakukan oleh pelaku
tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dan tindakan-
tindakannya dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman
terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran.1

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam perbaikan pembelajaran ini

dilaksanakan dikelas V SDN Bajo Indah, pada semester Ganjil bulan Januari 2017

C. Tahapan Penelitian

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan

kemampuan membaca Al-qur’an murid maka peneliti mengembangkan rencana

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) berupa prosedur kerja yang dilaksanakan di

dalam kelas, dalam penelitian ini terdiri dari siklus satu dan siklus dua yang

diadopsi dari Arikunto yang masing- masing terdiri atas:

1 Arikunto, Suharsimi, dkk. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara. 200), h. 79


