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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dewasa ini memasuki era pembangunan yang semakin 

berat, semakin disadari akan artinya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai 

modal dasar pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

 Konsekuensinya dari  pendekatan sumber daya manusia ialah bahwa segala 

potensi atau sumber yang ada pada manusia harus dapat dibina atau dikembangkan 

secara optimal seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 

setiap orang diharapkan menjadi manusia yang produktif yang mampu meningkatkan 

kualitas taraf kesejahteraan hidupnya.

 Namun  kendala  utama  yang  dihadapi  dalam  meningkatkan  sumber  daya 

manusia adalah belum seluruhnya potensi manusia dapat didaya gunakan semaksimal 

mungkin, karena berbagai sebab antara lain faktor kecacatan yang dialami anak .



           Pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi yang normal saja, akan tetapi anak 

luar  biasapun  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan.  Dalam 

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV Pasal 5 Ayat 1 menyatakan: "setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu"[1]. 

Selanjutnya ditegaskan pada ayat kedua  bahwa: warga negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual dan / atau sosial  berhak memperoleh pendidikan 

yang khusus[2].

           Pendidikan  luar  biasa  adalah  pendidikan  yang  khusus  diselenggarakan  bagi 

peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental. Salah satu jenis anak 

luar  biasa  adalah  anak  tunadaksa,  yaitu  mereka  yang  mengalami  hambatan  pada 

fungsi intelektualnya dan juga fisiknya sehingga untuk mengembangkan potensi yang 

masih dimilikinya diperlukan pelayanan khusus di dalam pendidikannya.

           Berbicara tentang pendidikan dan pengajaran maka dapat diambil  pengertian 

bahwa pendidikan dan pengajaran adalah kegiatan-kegiatan praktis yang berlangsung 

pada  masa  ter-entu  terikat  dalam  suatu  situasi  serta  terarah  pada  tujuan.  Dalam 

pendidikan dan pengajaranlah, kita dapat menggunakan bahasa. 

           Bahasa adalah alat komunikasi utama antara individu dengan individu, individu 

dengan  kelompok  dan  sebagainya.  Salah  satu  bidang  pengajaran  untuk  anak 

tunadaksa adalah membaca.  Tanpa memiliki  kemampuan membaca yang memadai 

anak akan mengalami kesulitan belajar dalam setiap bidang studi termasuk pendidikan 

agama Islam yang berkaitan dengan Alquran sebagai bahan utama pelajaran. 

           Sebagai  pendidik  anak-anak  tunadaksa tidaklah  hanya  pasrah  terhadap 

kecerdasan yang mereka alami melainkan kita harus berusaha membimbing mereka 

sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki agar mereka dapat mengembangkan 



potensinya secara maksimal. Mengingat bahwa setiap manusia memiliki potensi dan 

potensi ini akan terus berkembang atau teraktualisasi.

           Kemampuan membaca menjadi dasar utama untuk dapat mempelajari segala 

bidang ilmu, karena itu upaya menumbuhkan minat baca pada  masa kanak-kanak 

menjadi  suatu  hal  yang  penting,  demikian  juga  halnya  dengan  keluarga  sebagai 

lembaga masyarakat terkecil turut serta  menentukan keberhasilan upaya tersebut.

           Psikolog paedagogik mengatakan:  "Minat  baca akan tumbuh sejalan dengan 

proses  pertumbuhan  dan  perkembangan  minat  pada  masa  bayi,  diawali  dengan 

kematangan  organ  pendukung  dalam  hal  membaca,  yakni  kesiapan  mata  dalam 

melihat hal-hal indah pada lambang kata atau huruf, kesiapan otak dalam menghafal,  

menyambung kata,  mengeja  dan hal  lain  yang  berkaitan"[3].Teori  tersebut  ternyata 

tidak berbeda dengan pendapat pengamat sosial  Ny.  Berry c. Syamwil,  "Orang tua 

hendaknya  menanamkan kebiasaan membaca kepada putra-putrinya  sejak  mereka 

mulai bisa diajak berkomunikasi".[4]

           Cara yang baik untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca pada anak 

adalah dengan memberikan pelatihan tidak terlalu pagi pada usia bermainnya tetapi  

pada usia belajarnya, sejalan dengan pelajaran membaca dan merupakan dasar untuk 

anak memahami pelajaran-pelajaran lainnya.

           Mengingat pentingnya peranan membaca bagi perkembangan siswa, maka cara 

guru  mengajar  membaca  yang  benar  sangatlah  diharapkan.  Dalam  pengajaran 

membaca,  kita  mengenal  bermacam-macam  metode  antara  lain;  metode  abjad, 

metode eja, metode suku kata, metode lembaga, metode kata lembaga, metode kata 

global, metode struktural analisis sintetis (SAS) dan sebagainya.

          Metode apapun sebenarnya baik, metode yang baik adalah metode yang dapat 

mendorong anak untuk belajar dengan baik, salah satu upaya untuk membantu anak 



luar  biasa,  khususnya  anak  tunadaksa dalam  mengembangkan  potensi  yang 

dimilikinya maka peranan guru dalam menggunakan metode mengajar yang baik tidak 

kalah pentingnya. Metode yang baik hendaklah didukung oleh media yang baik pula 

karena media sangat berperan dalam memperjelas dan mempertegas bahan ajar.

           Pengalaman penulis di lapangan bahwa dengan metode dan media seadanya 

kemampuan  anak  mengenal  huruf  hijaiyah  sangat  terbatas  dan  lambat  sekali, 

sehingga  tidak  heran  jika  anak  sudah  kelas  5  masih  banyak  ang  belum  lancar 

menyebutkan huruf hijaiyah. Dengan mengajar bunyi huruf hijaiyah melalui suara guru 

anak sudah terbiasa, sehingga daya tarik mereka belajar, kesungguhan mereka belajar 

dan juga hasil  mereka belajar jauh dari  harapan, karena itu penulis ingin mencoba 

melakukan penelitian,  dengan mengangkat  judul  ”upaya  meningkatkan kemampuan 

mengenal huruf hijaiyah melalui permainan kartu pada anak  tunadaksa kelas III SLB 

D.D1 YPAC  Palembang”

 

B.    Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat penulis ramukan rumusan masalah 

yang  akan  diteliti,  yaitu;  Apakah  dengan  permainan  kartu  dapat  meningkatkan 

kemampuan mengenal huruf hijaiyah pada anak tunadaksa kelas III SDLB D1 YPAC  

Palembang?

 

 

 

 

C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian 



      1. Tujuan penlitian

           Untuk mengetahui  peningkatan kemampuan mengenal huruf hijaiyah siswa kelas III 

SDLB D1 YPAC  Palembang melalui permainan kartu.

     2. Kegunaan Penelitian

           a.Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan informasi kepada pihak-

pihak  yang  berkepentingan  terutama  guru  dalam  mensupport  siswa  terutama 

siswa berlatarbelakang tunadaksa untuk mempelajari belajar huruf hijaiyah melalui 

media. 

          b.Dapat  memberikan  manfaat  serta  masukan  bagi  para  pembaca guna mencari 

solusi  lain  untuk  memudahkan  serta  membangkitkan  minat  pembaca  dalam 

mempelajari Alquran melalui pengenalan awal dengan fasih tentang huruf hijaiyah, 

trutama bagi siswa yang cacat ringan seperti tunadaksa.  

 

D.    Kajian Pustaka

Farhanah,  yang  melakukan  penelitian  dengan  judul  skripsi  “Studi  Tentang 

Kemampuan  Membaca  Al-Qur’an  Siswa/Siswi  MTS  di  Ponpes  Nurul  Iman  Seri 

Bandung Kec.Tanjung Batu Kab.OKI” di dalam skripsinya sebagai hasil penelitiannya 

Farhanah menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa membaca 

Al-Quran, di antaranya; 

1) .Latar belakang pendidikan siswa; 2)  Minat siswa; 3) .Metode mengajar; disamping 

itu Farhanah menemukan tip untuk anak dapat meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an dengan mengoptimalkan Langkah-langkah yang bisa di tempuh guru untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa, antara lain; a). Menanamkan 

kesadaran pada diri anak didik untuk belajar membaca Al-Qur’an,            b) Membuat 

situasi  persaingan  (Kompetisi),  dan  c).  Mengadakan  kegiatan  ekstrakurikuler, 



perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika Farhanah memfokuskan pada faktor 

yang mempengaruhi membaca       Al-Quran, sedangkan penulis bahwa penelitian ini 

bersifat  tindakan  dan  melihat  apakah  terjadi  peningkatan  atau  tidak  kemampuan 

mengenal  huruf  hijaiyah  oleh  siswa  tunagrahita  kelas  III  melalui  pembelajaran 

menggunakan media kumputer.

 

E. Metode Pembelajaran dengan Kartu Permainan.

Metode  pembelajaran  di  kalangan  guru  dan  praktisi  pendidikan  lainnya  bahwa 

metode  dalam  mengajar  menduduki  posisi  yang  amat  penting,  metode  dikatakan 

sebagai  cara  untuk  mencapai  sesuatu,  pentingnya  metode  dalam mengajar  sudah 

sangat lama dan banyak pakar yang menyatakan demikian, bahkan berulang-ulang 

dikemukakan  di  buku-buku  referensi  kependidikan,  jurnal  pendidikan,  karya  ilmiah 

populer  bidang  pendidikan,  Nurhadi  seperti  dikutif  oleh  Kasinyo  “salah  satu  aspek 

penting  yang  harus  dilakukan  dalam  konteks  pembaruan  pendidikan  adalah 

pembaruan  dalam  efektifitas  metode  pembelajaran,  kurikulum  dan  model 

pembelajaran”[5].

           Bicara tentang metode pembelajaran banyak diantara guru terarah pada metode 

ceramah,  padahal  banyak  metode  lainnya  yang  dapat  dikembangkan  dan 

dipergunakan sepanjang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, bahan yang 

akan disajikan. 

Metode  merupakan  cara  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  untuk 

memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi kepada siswa sehingga dapat 

diterima dengan mudah oleh siswa , melalui metode sesungguhnya ikut serta dalam  

meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar.

           Sangatlah  banyak  metode  yang  dapat  dipersembahkan  untuk  pembelajaran 



antara lain; 

a.      Metode proyek,  yaitu  cara  penyajian  pelajaran yang  bertitik  tolak  dari 
suatu  masalah,  kemudain  dibahas  dari  berbagai  segi  yang  berhubungan 
sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna.

b.      Metode eksprimen, yaitu cara penyajian pelajaran dengan menempatkan 
siswa  untuk  melakukan  percobaan  dengan  mengalami  dan  membuktikan 
sendiri sesuatu yang dipelajari.

c.      Metode  pemberian  tugas  (resitasi),  yaitu  cara  menyajikan  pelajaran 
dimana siswa diberi tugas tertentu oleh guru.

d.      Metode  diskusi,  yaitu  cara  penyajian  pelajaran  dengan  menghadirkan 
masalah berupa pertanyaan atau pernyataan yang brsifat problematik, lantas 
dibahas oleh siswa secara berdiskusi dengan temannya (dalam kelompok 
besar atau kecil).

e.      Metode  sosiodrama  dan  role  playing,  yaitu  cara  menyajikan  pelajaran 
dengan  mendramatisasikan  tingkah  laku  dalam  hubungannya  dengan 
masalah sosial.

f.        Metode  demonstarsi,  yaitu  cara  menyajikan  pelajaran  dengan  
memperagakan  atau  mempertunjukkan suatu  proses  kepada  siswa suatu 
situasi atau benda tertentu yang dipelajari baik benda sungguhannya atau 
turuan yang diikuti dengan penjelasan.

g.      Metode  problem  solving,  yaitu  penyajian  bahan  pelajaran  dengan 
pemecahan masalah dengan melibatkan metode lainnya, yang dimulai dari 
pengumpulan data sampai kepada penarikan kesimpulan.

h.     Metode karya wisata, yaitu cara mengajar dengan membawa anak untuk 
mengunjungi suatu tempat di luar sekolah  untuk mempelajari atau meninjau 
sesuatu yang sedang dipelajari, umpama pabrik sepatu, musium .

i.        Metode tanya jawab, yaitu cara memberi pelajaran engan bertanya pada 
siswa  dan  siswa  menjawab  atau  sebaliknya  siswa  bertanya  dan  guru 
menjawab.

j.        Metode  latihan,  yaitu  cara  mengajar  untuk  menanamkan  kebiasaan-
kebiasaan tertentu.

k.      Metode ceramah, yaitu cara mengajar  dengan memberikan penjelasan 
atau informasi pada siswa secara lisan.

l.        Metode  pemberian  tugas,  yaitu  cara  memberi  pelajaran  dengan 
menugaskan siswa terhadap suatu yang dijadikan bahan pelajaran[6]

 

Selain metode tersebut di atas, masih banyak lagi metode mengajar yang apat 

diterapkan, umpamanya metode brain storming (curah pendapat) yaitu siswa atau guru 

menyampaikan pendapat  secara lisan di  tengah forum atau kelas tentang masalah 

topik yang sedang dipelajar, metode  metode moderasi yaitu siswa memberi argumen 



dan pendapat dengan menuliskan pendapat terebut di lembar kertas selanjutnya kertas 

tersebut ditempelkan di papan tulis  atau plif chart.

           Suatu hal  yang perlu diingat oleh guru  dalam mengajar bahwa tidak semua 

metode  di atas diterapkan sekaligus, akan tetapi disesuaikan dengan pokok bahasan 

atau indikator dan SK-KD  yang hendak dicapai.

           Metode  permainan  kartu  penulis  ambil  inspirasi  dari  active  learning yang 

menggunakan dua istilah 1) pemilahan kartu, dan 2) pencocokan kartu indek,[7] serta 

mempelajari permainan kartu remi yang banyak dimainkan oleh banyak orang, penulis 

berkesimpulan  bahwa  mengajarkan  anak  tunadaksa  untuk  mudah  mengenal  huruf 

hijaiyah dapat dilakukan dengan permainan kartu. 

 

F.  Hipotesa Penelitian

           Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesa penelitian sebagai jawaban 

sementara atas masalah yang akan diteliti, dan hipotesa ini akan diuji secara kualitaif,  

hipotesa yang dimaksud adalah, “kemampuan mengenal huruf hijaiyah bagi anak SLB 

akan membaik melalui pengajaran dengan permainan kartu”.

 

 

G. Metodologi Penelitian

1.  Rencana Penelitian

a.  Subjek Penelitian

Subjek  penelitian  ini  adalah  siswa  tunadaksa  kelas  III  SLB  D1  YPAC 

Palembang,  yang  berjumlah  empat  (4)  orang  siswa  dengan  pertimbangan 

bahwa kelas III merupakan kelas yang peneliti hadapi sendiri dan masalah yang 



dihadapi di kelas III merupakan tanggung jawab peneliti selaku wali kelas.

b.  Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  SLB  D1  YPAC  Palembang,  dengan 

pertimbangan bahwa penelitian tindakan kelas ini harus dilakukan di kelas dan 

sekolah dimana guru yang melakukan penelitian melaksanakan tugas karena 

memang masalah  yang  aktual  dan  perlu  diselesaikan  adalah  masalah  yang 

terjadi di kelas yang diajari di tempat tugasnya. 

c.   Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama tiga (3) bulan, yaitu bulan April, Mei dan 

Juni tahun 2010, dan jadwal disajikan tersendiri.

d.  Mata Pelajaran

Sementara mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian 

ini  adalah pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  dengan aspek Al-Qur’an, 

dengan memperhatikan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Al-Qur’an yang terdapat dalam kurikulum kelas III SDLB semester genap.

e.  Kelas dan Karakteristik Siswa

Adapun kelas yang dijadikan objek penelitian ini adalah kelas III semester 

genap Tahun Pempelajaran (TP) 2009/2010 yang berjumlah empat (4) orang, 

yang  terdiri  atas  tiga  (3)  siswa  dan  satu  (1)  siswi.  Dalam  penelitian  ini 

diharapkan dari empat (4) siswa ini dapat mencapai nilai kemampuan mengenal  

huruf  hijaiyah  dengan  baik  dan  benar  yaitu  90  %  dari  subjek  penelitian 

mendapat skor 75 ke atas.

f.   Teknik Analisa Data

Langkah awal data yang terkumpul terlebih dahulu diediting, koding dan 



klasifikasi data, selanjutnya dianalisa secara deskripsi kualitatif. 

a).  Reduksi Data dan Triangulasi

                        Reduksi  data  adalah  suatu  proses  penyederhanaan  dan 

transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan  tertulis  di  lapangan. 

Sementara triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu  yang lain  di  luar  data itu  sendiri  untuk  keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu,[8] kegiatan yang 

dilakukan  adalah  membandingkan  hasil  wawancara/observasi  dengan 

dokumen  yang  ada,  membandingkan  pandangan  orang  di  depan  umum 

dengan pandangan secara  pribadi  atau  sebaliknya,  membandingkan data 

hasil wawancara dengan hasil pengamatan.

b). Penyajian Data

            Penyajian  data  adalah  penampilan  sekumpulan  informasi  tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengampilan 

tindakan,  dengan melihat  penyajian data  kita  dapat  memahami apa yang 

sedang terjadi dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya dapat dianalisis 

berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c). Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

                  Verifikasi adalah kegiatan terakhir dari analisa kualitatif, yaitu memberi 

arti dari data berupa catatan, pola, penjelasan, konfigurasi, sebab akibat dan 

proposisi, lalu membuat kesimpulan final, dan kesimpulan final ini diverifikasi 

atau ditinjau ulang dengan melihat  makna yang terdapat pada data yang 

disajikan.[9]

Berdasarkan  hasil  evaluasi  oleh  guru  tentang  kemampuan  siswa 

mengenal  huruf  hijaiyah,  dibandingkan  dengan  hasil  pengamatan  oleh 



observer  dalam aspek  motivasi  belajar  siswa,  serta  kesesuaian  skenario 

pembelajaran yang dirancang guru dengan aplikasi di kelas.

Selain  teknik  analisa  kualitatif  tesebut  di  atas,  juga  dipergunakan 

analisa statistik  sederhana,  yaitu  dengan menggunakan prosentase untuk 

melihat secara presentatif kemampuan huruf hijaiyah siswa, serta kenaikan 

kemampuan  huruf  hijaiyah  dari  tidak  menggunakan  permainan  kartu  ke 

penggunaan permainan kartu, rumus prosentase adalah:

 

P =      f      x 100%
            N
 

      Keterangan:

                  f      =   frekuensi yang sedang dicari persentasenya

                  N    =   Banyaknya individu

                  P    =   Angka persentase

 

2.  Deskripsi Per siklus

                        Dalam deskripsi per siklus ini akan diuraikan prosedur penelitian yang 

akan dilewati  penulis yaitu akan melalui  (direncanakan) tiga siklus, dan masing-

masing siklus aktivitas yang dilakukan adalah;

a.  Siklus I

a). Perencanaan

            Sebelum pelaksanaan penelitian terlebih dahulu disiapkan materi atau 

bahan konsep huruf-huruf hijaiyah.



(1). Menyiapkan bahan ajar berupa;

(a). Huruf hijaiyah yang utuh,

(b). Bacaan huruf hijaiyah yang utuh,

(c). 15 potongan kertas untuk 15 huruf hijaiyah dan 15 potong kertas 

untuk bunyi atau lafal huruf hijaiyah.

(2). Menyiapkan Rencana Pembelajaran (RP)

b). Pelaksanaan

                  Pelaksanaan kegiatan pada siklus I dapat dilihat dari skenario 

tindakan sebagai berikut:

(1). Kegiatan pendahuluan

(a).  Siswa diajak berdoa.

(b).  Guru  menyampaikan  kegiatan  belajar  mengajar  yang  akan 

dilewati bersama selama dua jam pelajaran.

(c).  Melakukan tes kemampuan mengenal huruf hijaiyah tanpa 

menggunakan permainan kartu.

(2). Kegiatan Inti

(a). Menyajikan materi (menjelaskan huruf hijaiyah, berikut bunyinya 

melalui tulisan di karton yang telah ditempel di papan tulis.

(b).Guru menjelaskan cara bermain kartu huruf hijaiyah.

(c).Siswa memperhatikan secara seksama.

(d).Guru  membagikan  kartu  permainan  yang  berisikan  tulisan  bahasa 

Indonesia  berupa  bunyi  huruf  hijaiyah  (kertas  dipotong  dan  setiap 

potong bertuliskan satu huruf hijaiyah), melalui memberi kesempatan 



bertanya pada anak.

(e).Guru  meminta  anak  untuk  bermain  kartu  secara  bergiliran  dengan 

jumlah huruf hijaiyah yang dimainkan 15 huruf saja.

(f). Guru melakukan evaluasi kemampuan, mengenal huruf hijaiyah siswa 

setelah mereka melakukan permainan kartu.

(g).Guru membuat kesimpulan bersama.

 

(3).  Kegiatan  penutup,  guru  menyimpulkan  pelajaran,  mereview  hasil 

kemampuan mengenal huruf hijaiyah siswa, guru memberi reward pada 

siswa yang kemampuan mengenal huruf hijaiyah/bacaannya dianggap 

sudah bagus dan memotivasi  siswa  yang belum bagus kemampuan 

mengenal huruf hijaiyah/bacaannya, dan pelajaran diakhiri dengan do’a 

akhir belajar.

c).  Pengamatan/pengumpulan data dan instrumen

   Sebagai  peneliti,  guru juga melakukan observasi  atau pengamatan 

dan  evaluasi  terhadap  tindakan  siswa  dan  kemudian  hasil  evaluasi  dan 

pengamatannya dimasukkan ke dalam belangko penilaian.

Sejak  diawalinya  kegiatan  tindakan  oleh  guru,  proses 

pengamatan/observasi dan pengumpulan data oleh satu orang kolaborator 

melalui lembar pengamatan dalam aspek;

(1).  Motivasi  belajar  siswa  selama  proses  tindakan  berlangsung,  dengan 

indikator  motivasi  adalah;  a).  Tingkat  perhatian  siswa  terhadap 

pembelajaran,  b).  Tingkat  relevansi  pembelajaran  dengan  kebutuhan 

siswa,  c).  Tingkat  keyakinan  siswa  terhadap  kemampuannya  dalam 



mengerjakan  tugas  pembelajaran,  dan  d).  Tingkat  kepuasan  siswa 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.[10]

(2). Turut memberi skor hasil kemampuan mengenal huruf hijaiyah/bacaan 

siswa.

(3). Kesesuaian skenario pembelajaran dengan tindakan yang dilaksanakan 

guru peneliti utama.

d).  Refleksi, pada tahap ini yaitu refleksi siklus I, guru peneliti utama bersama-

sama kolaborator berdiskusi untuk menganalisis data hasil evaluasi/latihan 

dan pemantauan selama proses tindakan untuk menemukan kelemahan-

kelemahan  dalam  rangka  merencanakan  perbaikan  kembali  untuk 

diterapkan pada siklus II.

 

b.  Siklus II

a). Perencanaan

            Sebelum pelaksanaan penelitian terlebih dahulu disiapkan materi atau 

bahan konsep huruf-huruf hijaiyah.

(1). Menyiapkan bahan ajar berupa;

(a). Huruf hijaiyah yang utuh,

(b). Bacaan huruf hijaiyah yang utuh,

(c). 30 potongan kertas untuk 30 huruf hijaiyah dan 30 potong kertas 

untuk bunyi atau lafal huruf hijaiyah.

(2). Menyiapkan Rencana Pembelajaran (RP)

b). Pelaksanaan



                  Pelaksanaan kegiatan pada siklus II dapat dilihat dari skenario 

tindakan sebagai berikut:

(1). Kegiatan pendahuluan

(a).  Siswa diajak berdoa.

(b).  Guru  menyampaikan  kegiatan  belajar  mengajar  yang  akan 

dilewati bersama selama dua jam pelajaran.

(c).  Melakukan tes kemampuan mengenal huruf hijaiyah tanpa 

menggunakan permainan kartu.

(2). Kegiatan Inti

(a). Menyajikan materi (menjelaskan huruf hijaiyah, berikut bunyinya 

melalui tulisan di karton yang telah ditempel di papan tulis.

(b).Guru menjelaskan cara bermain kartu huruf hijaiyah.

(c).Siswa memperhatikan secara seksama.

(d).Guru  membagikan  kartu  permainan  yang  berisikan  tulisan  bahasa 

Indonesia  berupa  bunyi  huruf  hijaiyah  (kertas  dipotong  dan  setiap 

potong bertuliskan satu huruf hijaiyah), melalui memberi kesempatan 

bertanya pada anak.

(e).Guru  meminta  anak  untuk  bermain  kartu  secara  bergiliran  dengan 

jumlah huruf hijaiyah yang dimainkan 30 huruf saja.

(f). Guru melakukan evaluasi kemampuan, mengenal huruf hijaiyah siswa 

setelah mereka melakukan permainan kartu.

(g).Guru membuat kesimpulan bersama.

(3).  Kegiatan  penutup,  guru  menyimpulkan  pelajaran,  mereview  hasil 

kemampuan mengenal huruf hijaiyah siswa, guru memberi reward pada 



siswa yang kemampuan mengenal huruf hijaiyah/bacaannya dianggap 

sudah bagus dan memotivasi  siswa  yang belum bagus kemampuan 

mengenal huruf hijaiyah/bacaannya, dan pelajaran diakhiri dengan do’a 

akhir belajar.

c).  Pengamatan/pengumpulan data dan instrumen

   Sebagai  peneliti,  guru juga melakukan observasi  atau pengamatan 

dan  evaluasi  terhadap  tindakan  siswa  dan  kemudian  hasil  evaluasi  dan 

pengamatannya dimasukkan ke dalam belangko penilaian.

Sejak  diawalinya  kegiatan  tindakan  oleh  guru,  proses 

pengamatan/observasi dan pengumpulan data oleh satu orang kolaborator 

melalui lembar pengamatan dalam aspek;

(1).  Motivasi  belajar  siswa  selama  proses  tindakan  berlangsung,  dengan 

indikator  motivasi  adalah;  a).  Tingkat  perhatian  siswa  terhadap 

pembelajaran,  b).  Tingkat  relevansi  pembelajaran  dengan  kebutuhan 

siswa,  c).  Tingkat  keyakinan  siswa  terhadap  kemampuannya  dalam 

mengerjakan  tugas  pembelajaran,  dan  d).  Tingkat  kepuasan  siswa 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.[11]

(2).Turut memberi  skor hasil  kemampuan mengenal  huruf hijaiyah/bacaan 

siswa.

(3).Kesesuaian skenario pembelajaran dengan tindakan yang dilaksanakan 

guru peneliti, berikut format pengamatan oleh observer:

 

 

 



 

            1.    Pengamatan terhadap guru

   Mata Pelajaran            :  PAI 
   Kelas/semester           : III / II
   Hari / tanggal               :  
   Aspek yang di amati   :  Kegiatan guru 
   Observer                       :   

 

No

 

Aspek yang diamati

Kemunculan  

KtrYa Tidak

1 Menyiapkan RPP    

2 Siswa di ajak berdo’a mulai belajar    

3 Guru  menyampaikan  kegiatan  yang 
akan diikuti siswa

   

4 Guru menyajikan materi tentang huruf 
hijaiyah

   

5 Guru  menyajikan  kembali  materi 
dengan  menampilkan  kartu 
permainan  (menjelaskan  teknik 
bermain  kartu  mengenal  huruf 
hijaiyah)

   

6 Guru memberi kesempatan bertanya    

7 Guru  meminta  anak  untuk  bermain 
kartu  dengan  terlebih  dahulu 
membagikan karton /kartu yang telah 
disiapkan

   

8 Guru  melakukan  evaluasi 
kemampuan  anak  mengenal  huruf 
hijaiyah  setelah  mereka  bermain 
kartu

   

9 Guru menyimpulkan isi pelajaran    



10 Guru  memberi  reward  dan  motivasi 
pada siswa

   

11 Guru mengajak anak berdo’a sebagai 
tanda berakhirnya pelajaran

   

 

 

 

 

2.  Pengamatan terhadap siswa

Mata Pelajaran                     :  PAI 
Kelas/semester                    : III / II
Hari / tanggal                                    :  
Aspek yang di amati            :  Kegiatan siswa 
Observer                                :   

 

No Nama 
Siswa

L/P Motivasi siswa Ket.
 

  

 

 

 

 Perhatian 
siswa 
terhadap 
pembelajara
n

Relevansi 
pembelajara
n dengan 
kebutuhan 
siswa

Keyakinan 
siswa terhadap 
kemampuanny
a

Kepuasan 
siswa 
terhadap 
proses 
pembelajara
n

B

C

K

1        

2        

3        



4        

B= Baik       C= Cukup     K= Kurang
 

 

d).  Refleksi, pada tahap ini yaitu refleksi siklus II, guru peneliti utama bersama-

sama kolaborator berdiskusi untuk menganalisis data hasil evaluasi/latihan 

dan pemantauan selama proses tindakan untuk menemukan kelemahan-

kelemahan  dalam  rangka  merencanakan  perbaikan  kembali  untuk 

diterapkan pada siklus III.

c.  Siklus III

            Siklus ini akan diteruskan jika tingkat pencapaian standar hasil belum sesuai 

dengan apa yang telah dipatok terlebih dahulu di dalam kelas dan karakteristik 

siswa  penelitian  ini,  jika  belum  tercapai  maka  akan  dilaksanakan  kegiatan 

sebagai  berikut;  1)  Perencanaan,  2)  Pelaksanaan,  3) 

Pengamatan/pengumpulan data dan instrumen, 4) Refleksi, dan siklus ketiga ini 

akan diuraikan jika memang tindakan harus mencapai siklus tiga siklus serta 

setelah diperoleh hasil siklus ke-2.

 

H. Sistematika Pembahasan

        Dalam penulisan Skripsi hasil penelitian tindakan kelas ini akan disajikan secara 

berurutan;

        Bab  I  :  Pendahuluan,  yang  terdiri  dari  Latar  Belakang  Masalah,  Perumusan 

Masalah,  Tujuan  dan  Kegunaan  Penelitian,  Kerangka  teori,  Kajian 

Pustaka,  Metodologi  Penelitian,  deskripsi  per  siklus dan  Sistematika 

Pembahasan.



        Bab II   :   Landasan Teori,  terdiri  dari  Pengertian  kemampuan mengenal huruf 

hijaiyah, makharijul huruf, strategi pembelajaran huruf hijaiyah, 

 pendidikan luar biasa,  tujuan pendidikan luar biasa,  jenis kelainan,  

faktor penyebab kelainan, tunadaksa, meliputi  pengertian, kelompok 

tunadaksa. Metode pembelaran, pembelajaran dengan permainan 

kartu. 

   Bab  III  :    Keadaan  SD  LB.D  Yayasan  Pembinaan  Anak  Cacat  (YPAC)  

   Palembang,   Sejarah  SD  LB.D  Yayasan  Pembinaan  Anak  Cacat 

(YPAC)  Palembang, Data siswa SDLB.D YPAC Palembang,  Keadaan 

guru  SDLB.D YPAC Palembang,  subjek penelitian,  jadwal  penelitian, 

lokasi penelitan, mata pelajaran, kelas dan karakteristik siswa, analisis 

data, deskripsi persiklus.

      Bab IV :   Pelaksanaan Penelitian, hasil dan pembahasan.

      Bab V  :   Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.
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