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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki fungsi yang sangat 

penting bagi anak hingga kelak tumbuh menjadi dewasa. Pendidikan 

Agama Islam merupakan tuntunan agar anak dalam menghadapi 

kehidupan di dunia ini mempunyai pegangan sumber hukum yang kuat. 

Karena itu Pendidikan Agama Islam harus diberikan sejak usia dini. 

Apabila orang tua dan guru di sekolah  benar-benar serius memberikan 

perhatian terhadap Pendidikan Agama Islam ini insya Allah  akan memetik 

buah dari usaha  ketika anak telah dewasa.   

Di antara keistimewaan manusia adalah fitrah beragama yang 

hanya dikhususkan oleh Allah hanya kepada manusia. Fitrah beragama ini 

telah di bawanya sejak lahir ke dunia. Zakiyah Derajat menyatakan 

Kondisi keagamaan anak berkembang sejalan dengan perkembangan 

kejiwaannya. Pada usia empat sampai lima tahun misalnya, anak dengan 

kemampuan bahasanya telah memulai bertanya tentang surga, neraka, 

bagaimana cara menuju kesana juga tentang Tuhan. Anak akan menerima 

semua jawaban yang diberikan tanpa membantahnya. Baru nanti ketika 

menginjak usia baligh ia mulai kritis mencari jawaban secara rasional.
1 

Menurut Amani AR Rahmadi yaitu anak merupakan pondasi yang 

paling mendasar bagi terbentuknya sebuah bangunan masyarakat. Apabila 
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orang tua meletakkannya dalam posisi yang benar, bangunannya secara 

utuh akan bisa lurus kendati bangunan tersebut besar dan mencakar langit. 

Dapat pula di ibaratkan bahwa anak merupakan bibit tumbuhnya suatu 

pohon generasi yang besar, yang darinya akan tumbuh cabang-cabang dan 

ranting-rantingnya. Jika selama ini kita sangat memperhatikan kesehatan 

fisiknya, kita pun semestinya juga memberikan perhatian lebih pada 

kelurusan cara berpikir dan cara pandangnya.
2 

Mengingat  betapa pentingnya  Pendidikan Agama bagi anak-anak, 

maka peran Guru PAI yang professional sebagai ujung tombak didunia 

pendidikan sangat diharapkan untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan Pendidikan Agama kepada peserta didiknya dengan 

berbagai metode dan media yang efektif dalam pembelajaran Agama 

Islam, salah satunya penggunaan media kartu dalam pembelajaran Huruf 

Hijaiyah bagi anak-anak kelompok bermain As-Sakinah I Dau. Media 

kartu belum banyak diterapkan oleh guru terutama pada pelajaran PAI 

sehingga dengan media kartu Huruf Hijaiyah anak akan merasa senang, 

mereka aktif dalam pembelajaran dan mudah menerima materi huruf 

hijaiyah.   

  Mengenal Huruf Hijaiyah adalah salah satu cara untuk anak 

nantinya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana cara 

pengucapan huruf dan lafaz yang ada didalam Al-Quran secara tepat, serta 

menghindari kesalahan, sehingga lafaz dan maknanya terpelihara. 

Membaca Al-Quran dengan menerapkan aturan dan kaidah tajwid 
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hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Seseorang yang membaca Al-

Quran dengan tanpa tajwid maka ia berdosa, karena Allah menurunkan Al-

Quran dengan tartil dan tajwid, sebagaimana tersebut dalam firmanNYA 

“dan kami membacakannya secara tartil “ (QS.Al-Furqon:32) 
3
 

Siswa KB As-Sakinah I Dau berumur antara dua tahun sampai 

dengan empat tahun, dilihat dari umur anak-anak tersebut bisa kita 

simpulkan bahwa mereka masih senang bermain. Dunia anak adalah dunia 

bermain, maka jangan pernah melepaskan dunia yang seharusnya dimiliki 

anak.  

Kehilangan dunia bermain dalam diri anak merupakan masalah 

serius yang dapat mengganggu kejiwaannya. Kalaupun harus belajar maka 

pembelajaran itu tidak selayaknya dilakukan dengan sistem pembelajaran 

yang terlalu ketat dan disiplin yang tinggi. Oleh sebab itu kalaupun anak 

harus belajar maka pembelajaran itu harus dilakukan dalam bentuk 

permainan.
4
  

Maka penulis melakukan penelitian dengan judul  penggunaan 

media kartu dalam pembelajaran huruf hijaiyah di KB As-Sakinah I Dau 

agar anak-anak tidak jenuh dan suka dengan pembelajaran huruf hijaiyah. 

Dengan pembelajaran melalui kartu huruf hijaiyah ini anak-anak lebih 

aktif dan mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru karena 

mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan informasi yang di 

dapat tidak hanya dari guru tetapi juga dari pengalaman mereka sendiri. 
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Pembelajaran Huruf Hijaiyah dengan menggunakan  kartu ini sebenarnya 

sudah bisa diajarkan sejak bayi karena anak dibawah usia lima  tahun bisa 

dengan mudah menyerap banyak informasi, menangkap informasi dengan 

kecepatan luar biasa, semakin banyak informasi yang diserap makin 

banyak pula yang diingatnya, anak usia dibawah lima tahun mempunyai 

energi yang sangat besar dan mempunyai keinginan belajar yang sangat 

besar. Dari uraian di atas terurai fakta bahwa semakin dini mengajarkan 

anak-anak membaca adalah semakin baik.
5 

Mengingat usia anak di bawah lima tahun masih senang bermain 

maka media kartu yang dipergunakan untuk sumber pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah adalah kartu yang harus berpenampilan menarik 

perhatian anak, dan mudah dimengerti oleh anak.  

sumber pembelajaran yang memiliki penampilan menarik perhatian 

akan mudah dikenal dan di ingat dengan baik oleh anak. Bahkan sering 

kali hal ini memunculkan kecanduan alam bawah sadar anak untuk 

memiliki. Ketertarikan anak pada sumber pembelajaran menjadi salah satu 

nilai positip yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Anak usia prasekolah memiliki daya pikir yang 

sederhana dan cenderung simple (singkat). Oleh sebab itu mereka tidak 

suka pada sesuatu atau penjelasan yang bersifat panjang lebar. Mereka 

senang pada sesuatu yang ketika pertama kali mereka lihat, mereka 

langsung dapat memahaminya. Karena daya pikirnya yang mengalami 
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masa pertumbuhan maksimal, kemampuan berimajinasi mereka meningkat 

pesat. Oleh sebab itu, mereka akan mudah tertarik pada sesuatu yang 

bersifat unik atau berbeda dibandingkan yang lain. Dari hal-hal yang 

bersifat beda dan unik ini  mereka mendapatkan inspirasi untuk 

berimajinasi. Dengan imajinasi ini mereka mendapatkan kepuasan dan 

kesenangan psikologi sebagai seorang anak.
6
 

Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa bila anak 

sudah merasa senang dengan media pembelajaran maka pembelajaran itu 

akan mudah diterima oleh anak-anak karena media kartu ini bentuknya 

lebih menarik dari pada media lainnya seperti buku iqro’. Pembelajaran 

juga lebih efektif karena anak-anak lebih cepat mengenal dan menghafal 

Huruh Hijaiyah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik 

untuk meneliti lebih jauh bagaimana penggunaan media kartu dalam  

pembelajaran Huruf Hijaiyah dan bagaimana hasil belajar huruf Hijaiyah 

siswa KB As-Sakinah I Dau dengan media kartu. Untuk itu penulis 

mengangkat masalah ini dengan judul “Penggunaan Media Kartu dalam 

Pembelajaran Huruf Hijaiyah di KB As-Sakinah I Dau”  

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah bertujuan untuk mempertegas dan membatasi 

permasalahan yang diteliti serta mempermudah pelaksanaan penelitian. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan 

masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana penggunaan media kartu dalam pembelajaran Huruf 

Hijaiyah pada siswa KB As-Sakinah I Dau? 

2. Bagaimana hasil belajar Huruf Hijaiyah siswa KB As-Sakinah I Dau 

dengan media kartu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan dalam kegiatan penelitian merupakan langkah yang 

sangat penting. Tujuan ini dijadikan landasan dan diharapkan dapat 

menunjang kualitas dan hasil penelitian serta digunakan sebagai pedoman 

dalam mengoreksi kegiatan penelitian agar tidak menyimpang dari rencana 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti 

dapat mengemukakan tujuan diadakannya penelitian ini di antaranya 

adalah : 

1. Mendiskripsikan pembelajaran Huruf Hijaiyah dengan menggunakan 

media kartu pada materi Huruf Hijaiyah untuk siswa KB As-Sakinah I 

Dau. 

2. Mendiskripsikan hasil belajar siswa KB As-sakinah I Dau melalui 

pembelajaran dengan menggunakan media kartu pada materi Huruf 

hijaiyah.   
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa KB As-Sakinah I Dau dapat menghafal dengan mudah dan 

menyukai pelajaran pada materi Huruf hijaiyah. 

2. Bagi Guru PAI khususnya untuk menambah wawasan dalam mengajar 

agar tidak monoton yang menyebabkan anak bosan sehingga bermain 

sendiri di dalam kelas. 

3. Bagi peneliti, menambah wawasan serta mengetahui sejauh mana ilmu 

yang diperoleh selama bangku kuliah dapat di aplikasikan di dunia 

kerja sesungguhnya. 

 

E. Pengertian Istilah-Istilah 

1. Penggunaan Media Kartu 

Penggunaan menurut kamus Umum Bahasa Indonesia adalah hal 

(perbuatan dsb) mempergunakan sesuatu.
7
  

Media berasal dari kata jamak medium, yang memiliki arti 

perantara, selain itu media juga diartikan sebagai sesuatu yang terletak 

di tengah-tengah. Maksudnya adalah suatu perantara yang 

menghubungkan semua pihak yang membutuhkan terjadinya suatu 

hubungan, dan membedakan antara media komunikasi dan alat bantu 

komunikasi. Dalam konteks ini media erat kaitannya dengan dunia 

komunikasi karena memang media merupakan salah satu bentuk alat 
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untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Oleh karena itu 

dalam hal pembelajaran media merupakan alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi kepada peserta didik.
8
 

Kartu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kertas tebal 

yang tak seberapa besar, biasanya persegi panjang ubtuk berbagai 

keperluan.
9
  

Jadi penggunaan media kartu dalam penelitian ini adalah suatu alat 

dari kertas yang berbentuk segi empat yang bergambarkan Huruf 

Hijaiyah dengan warna-warna yang menarik yang sudah dilaminating  

digunakan untuk media pembelajaran bagi anak-anak. 

2. Pembelajaran Huruf Hijaiyah 

Makna Pembelajaran menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar.
10

 

Belajar tidak hanya menghafal fakta atau materi pelajaran tidak 

juga hanya latihan semata. Lebih dari itu, belajar sebagaimana 

dikatakan oleh para paedagog dan psikolog adalah suatu proses 

perubahan perilaku, yaitu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari 

tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak 

bisa bersikap menjadi bisa bersikap tertentu.
11
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Huruf Hijaiyah adalah merupakan huruf penyusunan kata dalam 

Al-Quran seperti halnya di Indonesia yang memiliki huruf alphabet 

dalam menyusun sebuah kata menjadi kalimat. Huruf Hijaiyah juga 

mempunyai peranan yang sama. Makna Huruf Hijaiyah dapat 

diketahui dengan jelas dalam sebuah riwayat. Hakim Al-Jarni 

meriwayatkan dari sanad Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. 

Seorang laki-laki yahudi mendatangi Rasulullah SAW seraya bertanya, 

“Apa makna Huruf Hijaiyah”? Rasulullah berkata kepada Imam Ali “ 

Jawablah pertanyaannya wahai Ali !” kemudian Rasulullah SAW 

berdoa “ Ya Allah jadikanlah dia berhasil dan bantulah dia” Amirul 

Mukminin Ali berkata “Setiap Huruf Hijaiyah adalah nama-nama 

Allah.
12

  

Dalam penelitian ini pembelajaran adalah proses belajar mengajar 

dimana guru dan siswa saling berinteraksi dengan dibantu media kartu 

sebagai sumber belajar sehingga anak yang dari tidak mengenal 

menjadi mengenal dan dari yang tidak bisa membaca Huruf Hijaiyah 

menjadi bisa membaca Huruf Hijaiyah. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika dalam penulisan ini peneliti uraikan 

sebagai berikut : 

Bab I Skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang 

mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah-istilah, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang 

landasan teori yang berisikan tema yang diangkat. Pertama 

tentang pengertian pembelajaran, kemudian Huruf Hijaiyah 

dan media kartu 

Bab III Tentang metode penelitian, yaitu menguraikan langkah-

langkah penelitian yang akan dilakukan secara rinci,mulai 

dari pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pngumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV Berisi tentang latar belakang obyek penelitian dan berisi 

tentang penyajian dan analisis data yang didalamnya 

terdapat hasil observasi, hasil wawancara, serta analisis data 

yang membahas tentang rumusan masalah. 

Bab V Penutup sebagai akhir dari penulisan ini yang berisi 

kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kemudian 

penulis sertakan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran 

yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 


