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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum pengkaji menjabarkan 

pembahasan lebih lanjut serta mendetail, terlebih dahulu hendak 

dijabarkan istilah pada proposal ini guna menjauhi kekeliruan 

bagi pembaca yang tertuang pada penegasan judul. Oleh sebab itu 

dibutuhkan adanyaa pembatasan makna kalimat pada proposal 

ini, dengan target supaya memperoleh gambaran yang jelas dari 

makna yang diartikan. Kajian ini berjudul: “PENGGUNAAN 

MEDIA BALOK IQRA BERWARNA WARNI UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK 

KELAS 1 DI SD ROUDLATUL QURAN 04 JATI AGUNG 

LAMPUNG SELATAN”. Adapun istilah-istilah itu ialah: 

1. Media Pembelajaran
 

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

merupakan suatu susunan yang saling berhubungan dan tidak 

dapat dipisahkan dari dunia pendidikan.
1 

2. Balok Iqro Berwarna Warni Media balok adalah sebuah alat 

permainan yang terdiri dari berbagai bentuk ada yang segi 

empat, segitiga, lingkaran dengan berbagai warna atau 

berwarna polos yang digunakan sebagai media pembelajaran 

di Sd yang dicetak huruf hijaiyah pada sisinya.
2
 
 

3. Huruf Hijaiyah
 

Huruf adalah satuan terkecil dari ujaran yang membedakan 

arti. Dalam bahasa arab disebut huruf hijaiyah, yaitu satuan 

terkecil dari ujaran yang membedakan arti.
3  

 

4. Minat belajar
 

                                                         
1Nurul Hidayah, Refky Khumairo Ulva, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 

2Mayke S. Tedjasaputra, Bermain, Mainan, Dan Permainan Untuk 
Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT Gramedia Widiakusuma Indinesia, 2020), H. 

82.  

3 Abdul Aziz, Cara Mudah Belajar Tajwid, (Jakarta: Embun Publishing, 
2018), h.26. 
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Minat Belajar adalah suatu ketertarikan, rasa senang, 

keterlibatan siswa dan perhatian siswa terhadap sesuatu 

pelajaran yang kemudian mendorong setiap peserta didik 

untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut.
 

5. SD Roudlatul Quran 04 Jati Agung
 

SD Roudlatul Quran 04 Jati Agung ialah salah satu sekolah 

yang menerapakan pembelajaran mata pelajaran Al Quran 

Hadist. Dan wadah dimana pengkaji akan mengerjakan kajian. 

Berdasarkan paparan diatas maka bisa ditarik kesimpulan, 

yang dimaksut judul dengan keseluruhan ialah suatu aktivitas 

dan upaya yang mesti dikerjakan oleh pendidik pada 

meningkatan hasil belajar peserta didik memakai media balak 

iqro berwarna warni di SD Roudlatul Quran 04 Jati Agung. 

 

B. Latar Belakang Permasalahan 

Zaman makin berkembang teknologi makin meningkat 

membawa banyak perubahan pada hidup termasuk pendidikan. 

Pendidikan bagian penting bagi hidup hingga bisa memberi 

perbedaan bagi manusia dan mahluk hidup lainnya. Maju 

mundurnya suatu bangsa atau negara tidak terlepas dari peran 

pentingnya pendidikan yang ada pada negara itu. Di negara kita 

sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan. 

Hal ini tertuang pada UUD Pasal 31 ayat (1) menyebutkan 

“setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan ayat (3) 

menegaskan pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional yang menaikkan keimanan dan 

yakni salah satu target negara. Pendidikan formal ialah 

pendidikan yang sudah terstruktur dan berjenjang yang terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan 

tinggi.  

Peran pendidikan dalam kemajuan suatu bangsa dan 

masyarakat merupakan hal penting bagi proses peningkatan 

kemampuan dan daya saing suatu bangsa dimata dunia. Karena 

itu pendidikan termasuk investasi jangka panjang yang harus 

selalu ditingkatkan mutunya. Jika mutu pendidikan rendah, akan 

berdampak pada ketidaktepatan investasi pendidikan, bahkan 
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dapat menimbulkan masalah sosial baru kedepannya. Pendidikan 

merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan 

terhadap semua kemapuan dan potensi manusia. Pendidikan juga 

dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada 

dalam masyarakat. 

Pendidikan bertujuan membentuk manusia menjadi 

peserta didik yang memiliki sikap professional, sikap dewasa 

dalam spiritual, social, intelektual, emosional, serta dapat 

menyesuaikan diri dengan teknologi dan  perkembangan ilmu 

pengetahuan. Menurut UU No: 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 

menerangkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi 

mengembangkan kemapuan serta membentuk watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan 

mengembangkan potensi peserta didiks upaya menjadi manusiay 

ang mandiri, berilmu, kreatif, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, sehat serta 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pendidikan agama sangatlah penting dipelajari, karena 

agamaa dalah pedoman hidup dalam menghadapi dampak 

negative dari kemajuan era globalisasi yang semakin canggih. 

Untuk itu pendidikan agama wajib diberikan sejak dini secara 

benar karena dengan pendidikan agama yang tertanam sejak kecil 

akan membawa dampak yang positif. Kehidupan pertama anak 

dimulai dari lingkungan keluarga yaitu kedua orang tua, dimana 

berada ditengah-tengah ayah dan ibunya memberikan pendidikan 

secara alami untuk anak-anak dalam perkembangan awal 

kehidupannya.
4
 Perkembangan awal inilah lebih penting daripada 

perkembangan selanjutnya, perkembangan yang diperoleh pada 

usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap 

berikutnya, ilmu beserta pengalaman yang didapat anak ketika 

kecil akan sangat terekam dalam memori ingatannya. Anak usia 

dini memiliki potensi untuk menjadi lebih baik di masa yang 

akan dating, namun potensi tersebut hanya dapat berkembang 

apabila diberi rangsangan, bantuan, dan perlakuan yang sesuai 

                                                         
4 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2018), h. 60. 
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dengan tingkat pertumbuhan serta perkembangannya. 

Rangsangan ini diberikan melalui pendidikan anak usia dini. 

Pendidikan yang dimulai sejak dini akan berbeda, karena 

dengan pendidikan atau pembiasaan akan lebih merangsang otak 

anak untuk menerima pendidikan-pendidikan selanjutnya. 

Melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal atau 

diakui masyarakat. Hendaknya pendidikan juga memperhatikan 

lingkungan disekitarnya, sehingga tidak bertentangan dengan 

norma-norma yang ada didalam masyarakat. Setiap anak 

membutuhkan rangsangan pendidikan untuk mengoptimalkan 

potensinya. Melalui pendidikan anak juga diperkenalkan dengan 

lingkungannya agar dia dapat menyesuaikan diri di 

lingkungannya. Tingkat pencapaian perkembangan 

menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang 

diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu.   

Definisi tersebut dapat disimpukan bahwa pendidikan 

adalah proses menumbuh kembangakan seluruh kemampuan dan 

perilaku manusia melalui pengajaran dengan tujuan untuk 

mengembangkan kemapuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam  rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, dan mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa melalui proses belajar dan pembelajaran. 

Bahasa merupakan kunci pokok bagi kehidupan manusia 

di atas dunia ini, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi 

dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi 

kehidupan bermasyarakat. Perkembangan bahasa anak 

merupakan salah satu rangkaian kesatuan kegiatan ucapan dari 

yang sederhana menuju ucapan yang utuh. Perkembangan bahasa 

tersebut ditandai dengan keseimbangan dinamis atau suatu 

rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi (ucapan) 

yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks.
5
   

                                                         
5 Nurul Hidayah, Diah Rizki Nur Khalifah, Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia Untuk Sekolah Dasar (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pranala, 

2019), h.4. 
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Membaca dalam  hal  ini  bukan  berkaitan  dalam  hal 

membaca  atau mengenal huruf-huruf abjad saja atau huruf-huruf 

alfabet (a-z), akan tetapi hal yang lebih penting yaitu pengenalan 

huruf-huruf hijaiyah (huruf Arab) pada anak sejak dini. Sebagai 

manusia yang beragama islam kita tidak terlepas dengan 

pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan didalam Al-Qur’an tersebut 

didalamnya  adalah tulisan-tulisan Arab  yaitu  dari alif  sampai  

ya,  berbeda dengan tulisan huruf-huruf alfabet yang terdiri dari 

a-z. Oleh sebab itu pengenalan-pengenalan huruf hijaiyah 

dimulai dari usia dini agar setelah dewasanya anak mampu 

membaca Al-Qur’an dengan lancar bahkan mampu 

menghafalkan seluruh isi dari Al-Qur’an tersebut.Salah satu 

kewajiban orang tua adalah mendidik dan memberikan 

pemahaman kepada anak tentang Al-Qur’an dari usia dini 

sebelum anak masuk disekolah SD (Sekolah Dasar), huruf 

hijaiyah merupakan huruf yang ada didalam Al- qur’an maka 

dengan memberikan dan membiasakan anak dalam belajar huruf 

hijaiyah maka setelah besar nanti tidak hanya bermanfaat 

bagi anak, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang tua. 

Peserta didik nantinya akan mudah memahami Alqur’an 

yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Selain itu dengan 

belajar membaca huruf hijaiyah anak mampu membaca dengan 

tulisan arab.
6 Media pembelajaran merupakan suatu alat yang 

digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam hal ini, komponen-komponen peranan 

media tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain 

dari kegiatan pembelajaran. Dengan adanya fungsi media 

dalam kegiatan pembelajaran tidak lagi sekedar peraga bagi 

pendidik melainkan pembawa informasi pembelajaran yang 

dibutuhkan oleh peserta didik.
7
 Dengan media peserta didik 

akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong peserta 

                                                         
6 Thufeila, Tawil, Khusnul Laely, Peningkatan Kemampuan Membaca 

Huruf Hijaiyah  Melalui Media Balok, Jurnal Penelitian dan Artikel, Universitas 
Muhammadiyah Magelang,h.26 

7 Tafanou, Talizaro, “Peran Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan 
Minat Belajar Mahasiwa”. Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol 2 No. 2 (Juli 2018), h. 

103. 



 
 
6 

didik menulis, berbicara dan berimajinasi semakin 

terangsang.
8
 Untuk itu melalui media pembelajaran dapat 

membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efesien 

serta terjalin hubungan baik antara guru dengan peserta didik. 

Selain itu, media dapat berperan untuk mengatasi kebosanan 

dalam proses pembelajaran.Media pembelajaran merupakan 

suatu alat yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasan, dan minat peserta didik untuk belajar. 

Dengan itu semakin menarik media pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik akan semakin tinggi pula tingkat 

motivasi belajar peserta didik.
9
 Dalam kegiatan pembelajaran 

media sangatlah penting digunakan supaya peserta didik 

tidak bosan dalam proses pembelajaran dan terciptanya 

komunikasi antara peserta didik dan pendidik.  Salah satu 

permasalahan yang sering terjadi pada dunia pendidikan 

adalah penggunaan media ajar yang monoton sehingga 

menimbulkan kebosanan yang dialami oleh peserta didik, 

terkhusus pada jenjang sekolah dasar.  

Minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

merupakan sesuatu yang penting dalam kelancaran proses 

belajar mengajar. Siswa yang mempunyai minat belajar 

tinggi dalam proses pembelajaran dapat menunjang proses 

belajar mengajar semakin baik, begitu[un sebaliknya minat 

belajar siswa yang rendah maka kualitas pembelajaran akan 

menurun dan akan berpepngaruh pada hasil belajar yang 

dicapai. Minat merupakan sifat yang relative menetap pada 

diri seseorang. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan atau terlibat terhadap 

sesuatu hal karena menyadari pentingnya atau bernilainya hal 

tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 1 SD 

Roudlatul Qur’an 04 Lampung Selatan, diketahui bahwa 

proses pembelajaran peserta didik menggunakan media cetak 

                                                         
8 Ibid, h. 105 

9 Ibid, h. 106 
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berupa buku panduan dan gambar yang telah dibagikan oleh 

sekolah dengan dipandu oleh pendidik. Dilanjutkan dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan 15 peserta didik 

kelas 1 untuk dijadikan sampel mengenai minat belajar saat 

proses pembelajaran berlangsung, diketahui bahwa saat 

proses pembelajaran anak masih banyak yang tidak fokus, 

tidak tertarik karena proses pembelajaran yang monoton. 

Maka dari itu dapat di ambil kesimpulan bahwa di SD 

Roudlatul Qur’an pendidik atau guru sudah menggunakan 

media pembelajaran saat berlangsungnya pembelajaran, 

tetapi minat peserta didik dalam belajar khusunya pada 

materi pengenalan huruf hijaiyah masih rendah dan kurang. 

Kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan 

mengakibatkan peserta didik kurang tertarik sehingga minat 

belajar peserta didik sangat rendah dalam melakukan proses 

pembelajaran. Dilihat dari saat proses pembelajaran 

berlangsung anak-anak masih ada yang tidak fokus mengikuti 

pembelajaran seperti tidur dan bermain dengan teman 

sebangkunya, selain itu ketika anak diminta untuk 

menuliskan salah satu huruf hijaiyah tanpa melihat buku 

masih ada yang belum memahami dan bisa untuk 

menuliskannya. Banyak peserta didik kurang memahami 

mengenal huruf hijaiyah yang diberikan oleh pendidik karena 

kurangnya kreatifitas seorang pendidik dalam menggunakan 

media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

penyampaikan materi kepada peserta didik.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
10 Pra Penelitian SD Roudlatul Qur’an 04 Jati Agung Lampung Selatan 

(Tanggal 19 Dan 20 September 2020). 
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Tabel 1.1 

Data Minat Belajar Al Qur’an Hadist Peserta Didik Kelas 1 

SD Roudlatul Qur’an 04 Jati Agung 

No Nilai 
Kelas Jumlah Peserta 

Didik 
Komulatif 

I A I B 

1 < 75 13 8 21 Tidak 

Tuntas 

2 ≥ 75 7 11 18 Tuntas 

Jumlah 20 19 39 

 

Pada tabel data Minat Pembelajaran Al Qur’an Hadits 

peserta didik di atas dapat kita ketahui bahwa di SD Roudlatul 

Qur’an 04 Jati Agung terdapat dua kelas yaitu kelas A dan B 

berjumlah 39 siswa. Kelas A terdiri dari 11 peserta laki-laki dan 9 

peserta perempuan sedangkan kelas B terdiri dari 9 peserta laki-

laki dan 10 peserta perempuan. Dalam penilaian pembelajaran al 

qur’an hadits ini dinyatakan nilai ketuntasan yang harus dicapai 

dalam pembelajaran al qur’an hadits yaitu 75. Jika nilai siswa 

kurang dari (<) 75 maka dinyatakan tidak tuntas, namun jika nilai 

siswa lebih dari sama dengan (≥) 75 maka dinyatakan tuntas. 

Pada kelas 1A, dengan jumlah 20 siswa yang tidak tuntas 

sejumlah 19 siswa dan yang tuntas sejumlah 11 siswa. Sedangkan 

pada kelas 1B, dengan jumlah 28 siswa yang tidak tuntas 

sejumlah 11 siswa, dan yang tuntas sejumlah 16 siswa. 

Semua hal itu terjadi, karena minat belajar mengikuti 

pembelajaran yang kurang disebabkan siswa bosan dengan 

keadaan proses belajar mengajar serta kurang adanya aturan 

yang tegas dalam mengatur aktivitas siswa. Selain itu dari 

pengamatan peneliti, guru hanya menggunakan metode 

ceramah mengakibatkan minat belajar siswa yang rendah. 

Tidak lebih dari 50% siswa dengan kategori kurang 

menunjukan minat belajar yang tinggi. Minat belajar siswa 

yang rendah berdampak pada ketuntasan yang tercapai 38% 

saja dengan kategori sangat kurang, sehingga 62% siswa 

dengan kategori cukup belum tuntas dalam pembelajarannya. 

Hal ini terlihat dari seluruh jumlah nilai dari 30 siswa yang 
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mendapatkan nilai 60 terdapat 11 siswa, dan yang mendapat 

nilai dibawah 60 terdapat 19 siswa. Sedangkan tingkat 

ketuntasan yang harus dicapai pada mata pelajaran Al Qur’an 

Hadist dari minat belajar setiap siswa adalah 75. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa jumlah siswa yang tuntas dari 

pembelajaran Al Qur’an Hadist kelas 1A terbilang lebih 

rendah dari pada kelas B. 

 Menurut Pipih Sofia balok iqro atau balok huruf 

hijaiyah adalah sebuah permainan yang terbuat dari kayu 

yang berbentuk segi empat yang berwarna polos atau 

berwarna warni yang di sisi-sisinya bertuliskan huruf-huruf 

hijaiyah. Yang dapat diartikan bisa menarik perhatian dan 

minat peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. 

Karena pada dasarnya peserta didik sangat membutuhkan alat 

bantu atau media pembelajaran saat proses penyampaian 

materi berlangsung untuk menumbuhkan rasa semangat dan 

minat saat belajar. 

  Pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah hendaknya 

dilaksankan dengan menggunakan bantuan media 

pembelajaran yang lebih menarik supaya anak tidak 

menjadi bosan dan ingin selalu belajar untuk mengenal 

huruf-huruf dengan cara yang menyenangkan khususnya 

kegiatan bermain balok huruf. Media balok iqro merupakan 

permainan edukatif yang berfungsi untuk mengenalkan 

huruf. Balok Iqro merupakan permainan terbuat dari balok 

yang berisi huruf-huruf hijaiyah yang berwarna warni, 

warnanya bervariasi. Setiap warna memiliki huruf dan 

memiliki gambar. Misalnya balok yang bergambar ayam 

memiliki huruf Alif berwarna merah, begitu juga dengan 

balok yang lainya. Keaneka ragaman gambar dan warna 

dapat memberikan kesenangan dan memiliki daya tarik 

sendiri pada peserta didik. Dalam penelitian Bahran Taib 

dengan judul penerapan media balok untuk meningkatakan 

kemapuan belajar huruf hijaiyah di kelompok b. Dengan 

hasil penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran 

menggunakan media balok iqro sangat menarik perhatian 

siswa dengan bentuk balokan dan warna yag terdapat di 
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dalam media ini menjadikan siswa tidak merasa bosan pada 

saat belajar.  

  Pada dasarnya anak lebih menyukai hal-hal yang baru, 

anak juga lebih peka terhadap bentuk dan warna. Oleh 

karena dalam upaya mengenalkan huruf hijaiyah pada 

peserta didik dengan media balok iqro berwarna warni 

dalam mengenalkan huruf hijaiyah ini agar lebih mudah 

meresap dalam memori ingatan anak. Dengan 

menggunakan media balok iqro berwarna warni dalam 

pembelajaran tidak terkesan membosankan karena seolah 

olah mereka sedang bermain, sehingga akan lebih mudah 

menerima materi pembelajaran, dan diharapkan peserta 

didik semakin mudah dalam belajar, sehingga semakin 

meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik 

dalam proses pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran 

yang efektif, efesien dan tercapainya kompetensi-

kompetensi pembelajaran yang diharapkan. Berdasarkan 

pemaparan permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengangkat sebuah judul penelitian, yaitu 

“Penggunaan Media Balok Iqro Berwarna Warni Untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik  di SD 

Roudlatul Qur’an 04 Lampung Selatan”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Setelah meninjau dari paparan latar belakang masalah 

didentifikasi permasalahan yang muncul pada peserta didik kelas 

IA di SD Roudlatul Qur’an 04 Jati Agung adalah: 

1. Minat belajar siswa pada mata pelajaran Al Qur’an Hadits 

masih rendah.  

2. Kurangnya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses 

pembelajaran. 

 

D. Fokus Penelitian  

Meninjau dari identifikasi permasalahan itu, Maka peneliti 

menfokuskan permasalahan pada: “Peningkatan Minat Belajar 

Peserta Didik Dengan Media Balok Iqro Berwarna Warni Kelas 
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1A Pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadist Di SD Roudlatul 

Qur’an 04. 
 

E. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah  penggunaan Media 

Balok Iqro Berwarna Warni dapat meningkatkan minat belajar 

peserta didik  kelas 1 pada materi Al-Qur’an Hadits di SD 

Roudlatul Qur’an 04 Lampung Selatan?". 

   

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah: untuk meningkatkan Minat Belajar 

Siswa dengan menggunakan Media Balok Iqro Berwarna Warni 

Dalam Pembelajaran Al Qur’an Hadits Kelas 1A SD Roudlatul 

Qur’an 04 Jati agung. 
 

G. Manfaat Penelitian  

Penelitian  ini diharapkan dapat berguna baik yang bersifat 

teoritis maupun praktis, anatara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan media balok iqro dalam pembelajaran akan 

tercipta pembelajaran yang efektif karena menarik. Media 

balok iqro merupakan media pembelajaran yang terbuat dari 

balok-balok kayu yang memiliki ukuran tertentu yang terdiri 

dari rangkaian tulisan dan desain yang menarik sehingga 

peserta didik mampu menikmati proses pembelajaran 

dengan baik.
 

2. Manfaat praktis
 

Manfaat praktis pada penelitian ini sebagai berikut:
 

1. Bagi Peneliti
 

Memperoleh pengalaman langsung dalam 

pengembangan media pembelajaran di Sekolah Dasar. 

2. Bagi Pendidik
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Sebagai sarana dan referensi dalam penggunaan media 

pembelajaran. 

3. Bagi Peserta Didik
 

Manfaat bagi peserta didik, pada penelitian ini dapat 

menambah referensi media pembelajaran bagi peserta 

didik serta sebagai tolak ukur penggunaan media dalam 

memahami pembelajaran dengan baik.
 

 

H. Kajian-Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Guna menjauhi kesalahan pada penelitan ini mengerjakan 

kajian pustaka terhadap pengkaji yang terdahulu. Strategi peta 

konsep yakni salah satu strategi yang tepat pada menaikkan hasil 

belajar peserta didik kelas I. Hingga dengan diterapkannya 

penggunaan media balok iqro berwarna warni guna bisa 

menaikkan hasil belajar peserta didik seperti yang dikemukan 

oleh: 

1.  Bahran Taib dengan judul “Penerapan Media Balok untuk 

Meningkatkan Kemampuan Belajar Huruf Hijaiyah di 

Kelompok B di TK Sandhy Putra Telkom Ternate”. 

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa: (1) TK 

Sandhy Putra belum mampu menerapkan media balok 

untuk mengenalkan huruf hijaiyah pada anak usia dini. (2) 

Guru mampu menerapkan permainan balok bagi siswa. (3) 

Siswa mampu menguasai huruf hijaiyah melalui permainan 

balok. Dari hasil kesimpulan yang dianalisis dapat 

disimpulkan bahwa melalui permainan balok huruf 

hijaiyah dapat  mingkatkan kemampuan memahami 

huruf hijaiyah pada anak kelompok B3 TK Shandy Putra 

Telkom Ternate tahun ajaran 2016/2017. Ini ditunjukkan 

dengan hasil evaluasi dengan peningkatan pada siklus I 

dimana 10 siswa atau 35,7% dari 28 siswa yang 

dikatagorikan tuntas, sedangkan 18 siswa atau 64,3% 

dikategorikan tidak tuntas. Kemudian meningkat pada 

siklus II ini siswa yang mencampai tingkat ketuntasan 

adalah 22 siswa ataui 78,6% yang termasuk kategori baik 



 
 

13 

dengan peningkatan 42,9%. Siswa yang tidak tuntas adalah 

6 siswa atau 21,4%. 

2. Risa Mufliharsi dengan judul “Pemanfaatan Media Balok 

Iqro Pada Kosakata Anak Usia Dini Di PAUD Swadaya 

PKK” Universitas Indraprasta PGRI (2017).” Kesimpulan 

yang diperoleh dari pemanfaatan Balok Iqro antara lain: 1) 

Pemanfaatan Balok Iqro dapat meningkatkan pemerolehan 

kosakata anak usia dini di PAUD RW 10, 2)Dengan 

kreativitas yang dilakukan oleh guru maka dapat 

dijadikan materi ajar yang sistematis sehingga 

pembelajaran menjadi efektif dan tidak 

monoton,3)Penggunaan Balok Iqro yang tepat dapat 

memaksimalkan dan meningkatkan peran para guru PAUD 

dalam memberikan pembelajaran kosakata pada anak, 

4)Balok Iqro dapat dijadikan alternatif media 

pembelajaran bagi para guru PAUD untuk meningkatkan 

kosakata anak usia dini karena berfungsi sebagai media 

pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa usia 

dini.”
 

3. Siti Laras Andiyani dengan judul, “Penggunaan Media 

Balok Huruf Pada Kemampuan Mengenal Huruf Anak”. 

sesuai dengan hasil yang diperoleh setelah diberikan 

treatment bahwa anak-anak mengalami peningkatan 

melalui balok huruf dengan pretest yang diperoleh 45,8 

dan hasil postes 71,8. Hasil postes yang dipeoleh dalam 

penerapan media balok yang dilakukan oleh Hisna 

mencapai target yang dipenuhi.
 

 Dari sebagian kajian diatas mempunyai karakter kajian 

dan posisi yang berbeda dengan kajian yang disusun pengkaji. 

Perbedaan posisinya dari segi sekolah, kelas, materi pelajaran. 

Perbedan kajian yang dikerjakan dengan sebagian pengkaji 

diaatas ialah kajian ini bertarget guna mengetahui minat 

belajar peserta didik pada mata pelajaran al qur’an hadits 

dikelas I di SD Roudlatul Qur’an 04 Jati Agung Tahun ajaran 

2021/2022. 
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I. Sistematika Penulisan 

Sistematika pengkajian proposal ialah garis besar penyusunan 

skripsi guna mempermudah jalan pikiran pada memahami dengan 

keseluruhan isi skripsi. 

1. Bab I yakni pendahuluan yang isinya mengenai penegasan 

judul, latar belakang permasalahan, identifikasi dan fokus 

kajian, batasan kajian, rumusan permasalahan, target 

kajian, mafaat kajian, kajian-kajian terdahulu yang 

relevan dan sistematika pengkajian. 

2. Bab II yakni landasan teori yang isinya mengenai teori 

yang dipakai, model tindakan hipotesis tindakan. 

3. Bab III yakni metode kajian yang isinya tempat kajian, 

metode dan rancangan siklus kajian, subjek kajian, peran 

dan posisi pengkaji, tahanpan intervansi tindakan, hasil 

intervansi tindakan yang diharapkan, instrumen 

Pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik 

analisis data. 

4. Bab IV yakni hasil penelitian dan pembahasan yang isinya 

mengenai deskripsi data hasil penelitian, pelaksanaan 

penelitian, pengujian hipotesis, pengujian instrument, 

rekapitulasi hasil penelitian, hasil penelitian, analasis data 

dan pembahasan. 

5. Bab V yakni penutup yang isi nya megenai kesimpulan 

dan rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

 Kata media merupakan bentuk jamak dari kata 

medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau 

pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju 

penerima. Pembelajaran berasal dari kata belajar mendapat 

awalan “pem” dan akhiran “an” menunjukan bahwa ada 

unsure dari luar (eksternal) yang bersifat “intervensi” atau 

campur tangan  agar terjadi proses belajar. Pembelajaran 

mengandung makna setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu individu mempelajari kecakapan tertentu. Tujuan 

pembelajaran adalah upaya mempengaruhi peserta didik agar 

terjadi proses belajar mengajar.
11

 

 Peranan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar merupakan   suatu susunan yang saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dari dunia 

pendidika. Menurut AECT (Association For Education 

Communication And Technologi) mendefinisikan media 

pembelajaran sebagai bentuk dan saluran yang digunakan 

orang untuk menyalurkan pesan atau informasi (Seels & 

Richey, 1994).
12

 

  Sarana dan prasarana dalam pembelajaran salah 

satunya yaitu adanya media pembelajarn.  Media berasal dari 

bahasa latin yang berbentuk jamak dari kata medium yang 

berarti perantara, yakni perantara antara sumber pesan dan 

penerima pesan.  Contoh  media  misalkan  film,  televise,  

bahan  tercetak  (printed material), dan instruktur, serta 

computer. 

                                                         
11 Nurul Hidayah, Refky Khumairo Ulva, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 

IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran”. Terampil Jurnal 

Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Volume 4 Nomor 3 Juni 2017, p-ISSN 2355-

1925, e-ISSN 2580-8915, h. 36 
12 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusyidi. Desain Pembelajaran Inovatif Dari 

Teori Ke Praktek (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 121. 

15 
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  Ali Mudhlofir berpendapat bahwa media 

pembelajaran yaitu sebagai perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim ke penerima mempunayai motivasi untuk 

belajar sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil belajar 

yang lebih memuaskan, sedangkan bentuknya bisa bentuk 

cetak maupun non-cetak.
13

 Berdasarkan beberapa pengertian 

yang telah dibahas di atas, maka penulis dapat simpulkan 

bahwa media pembelajaran merupakan suatu bentuk  sarna  

yang  bisa   merangsang  pikiran,  perasaan,  perhatian,  dan 

minat  siswa   sehingga   terjadi   proses  belajar   yang  

berkualitas  dan mencapai kompetensi yang diharapkan. 

2. Dasar Pemikiran Penggunaan Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran mempunyai peranan penting 

dalam proses belajar mengajar. Degan adanya media dapat 

menarik perhatian siswa ketika    belajar.    Untuk    itu,    

pendidik    harus    menciptakan    media pembelajaran yang 

kreatif, inovatif dan variatif sehingga proses pembelajaran 

akan sangat menyenangkan. Sebagai pendidik harus 

menyampaikan  pesan  berdasarkan  ajaran  agama,  

sebagaimna  firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 44 

yang berbunyi: 

                           

           

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. 

dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan 

kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (Q.S An 

Nahl:44). 

 

  Dari ayat di atas dapat diterangkan bahwa Allah 

SWT telah memberikan Al-Qur’an untuk disampaikan kepada 

umat manusia. Dalam hal ini Pendidik wajib menyampaikan 

                                                         
13 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusyidi. Desain Pembelajaran Inovatif Dari 

Teori Ke Praktek (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 121. 



 
 

17 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan pendidik harus 

memikirkan materi yang sesuai dengan perkembangan anak 

serta media untuk penyampaian materi tersebut yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak sehingga berkembang 

secara optimal. 

Media pembelajaran harus memperhatikan serta memahami 

aspek perkembangan anak sesuai dengan kurikulum yang telah 

ditetapkan. Dalam penyampaian harus dengan bahasa  yang 

santun dan interaktif. Sebagana firman Allah SWT dalam 

surat  An Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

                         

                          

         

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik…..”(Q.S An Nahl:125) 

   Dari ayat di atas diterangkan bahwa penggunaan 

media dalam pembelajaran   harus mengandung unsur  positif  

dalam  menyampaikan pesan dan harus menggunakan bahasa 

yang santun dalam penyampaian pesan. Dan ketika dibantahpun 

oleh peserta didik maka pendidik menjelaskan secara logis 

dengan bahasa yang santun. 

   Sebagai  pendidik anak usia  dini  sudah harusnya  

memiliki jiwa kreatif dan inovatif dalam merancang dan 

membuat sebuah media pembelajaran sehingga lebih bervariatif 

dalam proses belajar mengajar. Dalam pembuatan media 

pembelajaran ini ada beberapa prinsip  yang harus 

diperhatikan: 

a. Media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna 

b. Bahan mudah didapat di lingkungan sekitar sekolah 

dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas/sisa. 

c. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. 

d. Dapat menimbulkan bahasa. 



 
 
18 

e. Sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. 

f. Dapat digunakan secara individual, kelompok , dan 

klasikal. 

g. Dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

           Selain harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pembuatannya, guru pun harus memerhatikan juga syarat-

syarat dalam pembuatan sumber belajar yang meliputi: 

a. Segi edukatif/ nilai-nilai pendidikan 

1. Kesesuaian dengan program kegiatan 

belajar/kurikulum Peserta didik. 

2. Kesesuaian dngan didaktik/metodik (kaidah 

mengajar) antara lain: 

a) Sesuai dengan tingkat kemampuan anak 

b) Dapat mendorong aktivitas dan bahasa anak. 

c) Membantu kelancaran dan kegiatan belajar 

mengajar. 

b.  Segi teknik/langkah dan prosedur pembuatan: 

1. Kebenaran 

2. Ketelitian (tidak menimbulkan salah konsep) 

3. Keawetan (kuat dan tahan lama) 

4. Ketahanan (efektivitasnya tetap walau cuaca 

berubah) 

5. Keamanan 

6. Ketepatan ukuran 

7. Kompatibilitas ( keluasan/ fleksibilitas) 

c. Segi estetika/keindahan: 

1. Bentuk yang elastic 

2. Kesesuaian ukuran 

3. Warna/kombinasi warna yang serasi 

 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

            Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencapai hasil yang 

optimal dalam pembelajaran, media yang digunakan pun harus 

benar-benar terarah dan dapat dipahami serta bisa diterima oleh 

peserta didik. Menurut pendapat Azhar, media pembelajaran 

bermanfaat dalam proses mengajar diantaranya adalah pengajaran 
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lebih menarik perhatian peserta didik sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar.
14

 Media pembelajaran yang lebih bervariasi tidak 

sebatas komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata, dengan 

demikian media yang dirancang dengan kreatif dan inovatif akan 

membuat peserta didik lebih memahami materi pelajaran.  

  Berdasarkan uraian pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa ada  beberapa manfaat  praktis dari pengguna media 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai 

berikut:
15

 

a. Dapat memperjelas saajian materi pesan dan informasi 

sehingga dapat melancarkan dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar. 

b. Meningkatkan  serta  mengarahkan  perhatian  anak  

sehingga  dapat menimbulkan motivasi saat belajar. 

c.  Mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu; 

1. Objek yang sangat besar untuk ditampilkan   

langsung di dalam kelas dapat diganti melalui 

gambar, foto, slide. 

2. Benda yang kecil yang tidak tampak oleh indera 

dapat disajikan menggunakan mikroskop dan film. 

3. Peristiwa  masa lalu dapat  ditampilkan melalui  

rekaman  video, film atau foto. 

4. Suatu   proses   yang   rumit   dalam   peredaran   

darah   dapat menggunakan simulasi komputer. 

5. Percobaan   yang   dapat   membahayakan   dapat   

disimulasikan dengan media seperti video, dan film. 

6. Peristiwa alam dalam proses gempa bumi yang 

dalam kenyataan memakan waktu lama. Dapat 

memberi kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa pada  dilingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan 

guru, masyarakat, dan lingkungannya misalnya 

melalui karyawisata. 

 

                                                         
14 Arsyad, Azhar, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h.3 

15 Ibid,h. 29. 
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B.    Media Balok Iqro  

1. Pengertian Media Balok Iqro  

Media balok adalah sebuah alat  permainan  yang 

terdiri dari  berbagai bentuk ada  yang segi empat,  

segitiga, lingkaran dengan berbagai warna atau berwarna 

polos yang digunakan sebagai media pembelajaran di SD 

yang dicetak huruf hijaiyah pada sisinya. Media pembelajaran 

adalah alat bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar atau 

segala sesuatu yang bisa merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian kemampuan dalam berfikir anak. Media 

pembelajaran bisa menggunakan buku, film, video dan 

sebagainya. 

             Dalam penelitian pengabdian pada masyarakat (PPI) 

yang diajukan oleh Dr. H. Dikdik Tandika, SE, M.Sc dan 

rombongan satu kelompoknya, dalam melaukan pengabdian 

dan penelitian pada masyarkat menjelaskan bahwa Balok Iqro 

berwarna-warni atau lascar balok Iqro merupakan modifikasi 

dari balok iqro kayu dan balok iqro ka’bah. Secara umum 

balok iqro merupakan mainan kayu yang berfungsi untuk 

mengajarkan dan mengenalkan huruf hijaiyah. Balok iqro 

berwarna warni ini atau lascar pelangi terdiri dari atas enam 

sisi dengan huruf dan tanda bacanya. Peserta didik bisa diajak 

belajar dengan bermain seperti melempar dadu dan membaca 

huruf hijaiyah. Atau dengan cara menyusun setiap balok dan 

membuat kata bermakna. Media ini juga menarik karena 

berwarna-warni dan warnanya disesuaikan dengan harakatnya, 

sehingga dapat mempermudah peserta didik dan pendidik 

belajar mengenal serta membaca huruf hijaiyah.
16

 

             Media pembelajaran balok iqro ini mengajarkan 

peserta didik huruf-huruf hijaiyah berharakat fathah, kasrah, 

dan dhomah. Selain itu media ini digunakan untuk 

mengenalkan huruf hijaiayah beserta harakat dalam 

pembacaanya dan dapat dijadikan sebagai media tambahan 

                                                         
16 Didik Tandika, Dkk. “Lascar Iqro: Media Pembelajaran Dengan 

Menerapkan Metode 3a (Ajari Aku Al-Qur’an) Bagi Mahasiswa Unisba”. Lembaga 
Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Islam Bandung Nomor 

Kontrak 02/C.12/2017.h. 8. 
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dalam proses pembelajaran berlangsung yang disesuaikan 

dengan tahap perkembangan dan sistematika buku iqro. Balok 

adalah permainan yang dibuat dari bahan kayu dan 

digabungkan dari bermacam-macam bahan yang dapat 

digunakan untuk mencipta bangunan. Balok mempunyai 

berbagai ukuran, misalnya ukuran kelipatan dua, empat, enam, 

delapan dan seterusnya dan juga dapat berupa balok dalam 

ukuran kecil, sedang dan besar.
17

 Media balok dibuat untuk 

membantu mengoptimalkan aspek perkembangan anak dalam 

menganal huruf-huruf.  

         Balok ialah Alat Permainan Edukatif (APE). APE 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai 

pemdidikan dan dapat mengembangakan seluruh kemampuan 

anak. Alat perainan edukatif juga merupakan alat permainan 

yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan 

dan mempunyai beberapa cirri yaitu:  

1. Dapat digunakan dalam berbagai cara, maksudnya dapat 

dimainkan dengan bermacam-macam tujuan, manfaat dan 

menjadi bermacam-macam bentuk. 

2. Ditujukan terutama untuk anak-anak usia pra sekolah dan 

berfungsi mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan kecerdasan, kognitif dan motorik anak. 

3. Segi keamanan sangat diperhatikan baik dari penggunaan 

cat. 

4. Membuat anak terlibat secara aktif. 

5. Sifatnya konstruksi.
18

 

 Balok iqro yang berbentuk dadu kata bergambar 

adalah kotak yang berbentuk kubus kecil yang terdiri dari 6 

sisi dan setiap sisinya diberi kata dan gambar yang dapat 

                                                         
17 Didik Tandika, Dkk. “Lascar Iqro: Media Pembelajaran Dengan 

Menerapkan Metode 3a (Ajari Aku Al-Qur’an) Bagi Mahasiswa Unisba”. Lembaga 

Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Islam Bandung Nomor 

Kontrak 02/C.12/2017.h. 8. 

18 Mayke S. Tedjasaputra, Bermain, Mainan, Dan Permainan Untuk 
Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT Gramedia Widiakusuma Indinesia, 2020), H. 

82. 
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digunakan untuk permainan mengenal huruf dan kata.
19

 Iqro 

dalam artian secara bahasa artinya baca , buku iqro memiliki 

arti bacaan langsung tanpa dieja, artinya memperkenalkan 

nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif dan 

lebih bersifat individual. Pembelajaran iqro ini pertama kali 

disusun oleh H. As’ad Humam di Yogyakarta.
20

 Seperti 

halnya perintah Allah dalam Al-Qur’an Surat Al Alaq Ayat 1 

– 5 yang berbunyi: 

                                

                              
 

Artinya: “bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang 

menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang 

mengajr manusia dengan perantara kalam, dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahui”. (al-Alaq 1-5).  

 Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan balok 

huruf untuk mengenalkan huruf kepada anak-anak. Melalui 

media balok huruf juga dapat digunakan untuk menyusun 

kata. Balok huruf digunakan dalam pembelajaran anak usia 

dini karena bentuknya yang menarik sehingga anak tertarik 

untuk menggunakannya. Penggunaan media balok huruf dapat 

memicu aspek perkembangan anak, salah satunya 

perkembangan bahasa. Melalui media balok huruf guru dapat 

mengenalkan huruf-huruf melalui balok huruf. Balok huruf 

digunakan dalam pembelajaran agar peserta didik tidak 

merasa bosan dan pembelajaran dapat menyenangkan. 

 Ciri-ciri umum dari media pembelajaran yaitu: media 

pembelajaran identik dengan pengertian peragaan, tekanan 

utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat 

                                                         
19 Wiwit Syofiani, “Peningkatan Membaca Anak Melalui Permainan Dadu 

Kata Bergambar Di Taman Kanak-Kanak Aisyyiah Naras Pariaman”. Jurnal Pesona, 

PAUD Vol. 1 No. 1, h. 3. 

20 Srijatun, “Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an Dengan 
Metode Iqro Pada Anak Usia Dini Dir A Perwanida Slawi Kabupaten Tegal”. Jurnal 

Pendidikan Islam Vol. 11 Nomor 1, Tahun 2017, h. 33. 
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dan didengar, digunakan dalam rangka hubungan 

(komunikasi) dalam pengajaran antara guru dan siswa, 

semacam alat bantu belajar mengajar, merupakan suatu 

“perantara” (medium, media) dan digunakan dalam rangka 

belajar,  mengandung aspek, sebagai alat dan sebagi teknik 

yang erat pertaliannya dengan metode belajar. 

 Secara  umum,  manfaat  media  dalam  proses 

pembelajaran  adalah  memperlancar interaksi antara guru 

dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan 

efisien. Pengelompokan media pendidikan menurut 

karakteristiknya yaitu: media asli dan media tiruan, media 

grafis, media bentuk papan, media yang disorotkan, media 

dengar, media pandang dengar (audio-visual aids) dan media 

cetak. Adapun kriteria yang harus diperhatikan guru dalam 

penggunaan media pembelajaran, yaitu: media yang 

digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, media yang 

digunakan  sesuai  karakteristik  materi  pelajaran,  media  

yang  digunakan  sesuai  dengan keadaan siswa, kemampuan 

guru dalam menggunakan media, media yang digunakan  

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, media  yang 

digunakan bervariasi dan inovatif dan media yang 

digunakan hendaknya cukup dikenal audience (siswa) atau 

bersifat kontekstual. 

 Balok adalah  salah satu media pembelajaran yang 

dapat diterapkan pada anak usia dini karena konsep 

pembelajaran anak usia dini bermain sambil belajar. Bermain 

balok susun merupakan salah satu alat bermain konstruksi 

yang bermanfaat untuk anak. Tidak hanya untuk aspek 

kognitif, motorik, tetapi juga untuk meningkatkan kecerdasan 

emosi anak (EQ). Balok huruf  hijaiyah adalah sebuah 

permainan yang terbuat dari kayu yang berbentuk segi empat  

yang berwarna polos atau berwarna-warni yang di sisi-

sisinya bertulisan huruf-huruf hijaiyah. Balok seperti ini 

biasanya sangat disukai oleh anak-anak karena dengan 

bermain balok bisa melatih kreativitas, daya ingat dan juga 
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mengenal konsep serta dapat juga digunakan untuk belajar 

mengenalkan huruf hijaiyah pada anak usia kelas rendah.
21

 

 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Media Balok Iqro 

  Setiap media pembelajaran yang digunakan tentu 

memiliki cara atau metode tersendiri, namun secara umum 

pelaksanaan pembelajaran untuk membuka itu sama, seperti 

pemasangan niat, berdoa, berwudhu, dan lain-lain, namun 

dalam kegiatan intinya memiliki teknik-teknik atau langkah-

langkah masing-masing yang berbeda setiap pembelajaran. 

  Adapun proses pelaksanaan pembelajaran media ini 

dalam pembelajaran berlangsungmelaui tahap-tahap sebagai 

berikut:  

1. Pendidik atau guru menyiapakan media yang akan di 

gunakan untuk belajaran membaca huruf hijaiyah. 

2. Pendidik atau guru memberikan contoh cara membaca 

bacaan yang benar, kemudian peserta didik 

menirukannya. 

3. Peserta didik melihat gerak-gerik bibir guru dan demikian 

pula sebaliknya guru melihat gerak-gerik mulut peserta 

didik untuk mengajarkan makharijul huruf serta 

menghindari kesalahan dalam pelafalan huruf, atau untuk 

melihat apakah peserta didik sudah tepat dalam 

melafalkannya atau belum, guru juga harus menggunakan 

ucapan yang jelas dan komunikatif.  

 

3. Karakteristik Media Balok Iqro 

  Media Iqro yang digunakan berbentuk balokan 

persegi atau kotak yang didalamnya terdapat 29 balokan kecil 

yang setiap masing-masing balokan sudah berbeda-beda 

warna dan bertulis huruf hijaiyah dari Alif sampai Ya’. 

Bentuk-bentuk pengajaran dengan media iqro: 

                                                         
21 Bahran Taib. “Penerapan Media Balok Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Belajar Huruf Hijaiyah Pada Kelompok B Tk Sandhy Putra Telkom 

Ternate”. Edukasi-Jurnal Pendidikan, Vol.15 No.1 Januari 2017 ISSN: 1693-4164, 
H.707-708. 
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1. TK Al-Qur’an 

2. TPA 

3. Menjadi program ekstra kurikuler sekolah dasar 

(MI). 

 

4. Kelebihan dan Kekuarangan Media Balok Iqro 

Kelebihan bermain balok antara lain : 

1. Pada kegiatan bermain balok, anak belajar melakukan 

aktivitas dengan prosedur dan tahapan kerja, 

Sistematika berfikir anak tentang bangun dan ruang 

anak terbentuk dengan lebih  cepat  dan  lebih  baik.  

2. Anak  dapat  belajar  dan  memiliki  kemampuan  untuk 

menyatukan  sebuah perencanaan.  

3. Anak dapat  terdorong dengan positif untuk  bekerja 

dalam  sebuah  struktur  bersama.  

4. Kemampuan  anak  melakukan  pemetaan  (mapping) 

mendorong  tumbuhnya  kemampuan  berpikir  

simbolik,  sehingga  mengembangkan  juga 

kemampuan berbahasa anak menjadi lebih meningkat 

dan semakin terstruktur.  

a. Kekurangan dalam bermain balok yaitu :  

 Kekurangan penggunaan media balok harus 

banyak sesuai dengan jumlah anak, anak kurang 

sabar dalam menuggu giliran pada saat bermain 

balok dan anak tidak mau berbagi dengan teman. 

 Pintar  membaca  huruf hijaiyah  adalah  

modal utama  anak  agar  bisa  dan  lancar 

membaca Al-qur’an. Karena Al-qur’an tersusun 

dari huruf-huruf hijaiyah. Untuk belajar Al- qur’an 

mulai dari yang paling mudah,yaitu dengan 

mengenal huruf hijaiyah terlebih dahulu. Ada 3 

aspek penting dalam pembelajaran kepada anak 

khususnya dalam pembelajaran huruf hijaiyah, 

adalah kemudahan, menyenangkan dan visual. 

Kemampuan dalam mengenal huruf  hijaiyah 

adalah penguasan dalam mengenal huruf- huruf 
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hijaiyah berdasarkan bentuk, bunyi dan cara 

pengucapannya sebelum membaca Al- qur’an. 

 

C. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

  Minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat 

mendorong manusia mencapai tujuan. Seseorang yang 

memiliki minat terhadap suatu objek, cenderung memberikan 

perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek 

tersebut. Namun, apabila objek tersebut tidak menimbulkan 

rasa senang, maka orang itu tidak akan memiliki minat atas 

objek tersebut. Oleh karena itu, tinggi rendahnya perhatian 

atau rasa senang seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh 

tinggi rendahnya minat seseorang tersebut. Minat diartikan 

sebagai kehendak, keinginan dan kesukaan. Minat juga 

diartikan sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan 

sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan 

minat penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat 

menyebabkan seseorang giat melakukan menuju sesuatu hal 

baik yang telah menarik minatnya.  

  Minat meruapakan sumber motivasi yang mendorong 

orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila 

mereka bebas memilih. Ketika seseorang menilai sesuatu 

akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal 

tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan 

menurun maka minatnya juga akan  menurun.  Hal  ini  

menjelaskan  tingkah  laku  individu  terhadap  seseuatu 

sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya minat terhadap 

sesuatu.Minat  memberi dorongan  pada  anak  untuk  

berusaha  lebih  giat  daripada  anak  yang  kurang berminat. 

Begitu juga dalam pembelajaran, penting bagi guru  untuk 

membangkitkan  minat  pada diri siswa sehingga  mereka  

memiliki ketertarikan untuk meningkatkan prestasi belajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

minat adalah rasa suka dan tertarik yang tinggi terhadap 

sesuatu yang dipandang member keuntungan dan  kepuasan  



 
 

27 

padadirinya sehingga  mendorong  individu berpartisipasi 

dalam kegiatan itu tanpa ada yang menyuruh. 

  Selanjutnya pengertian Belajar  adalah proses 

perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk 

mendapatkan perubahan  yang  lebih  baik misalnya dari 

tidak tahu  menjadi tau,    dari tidak terampil menjadi 

terampil, dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat 

melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Belajar  adalah 

suatu  proses yang  ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang, perubahan sebagai hasil proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta peubahan 

aspek-aspek yang ada pada individu yang belajar. Belajar 

adalah sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko fisik 

untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, 

yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik.
22

 

  Berdasarkan pengertian kata “minat” dan “belajar” 

tersebut, peneliti menyimpulkan minat belajar adalah suatu 

ketertarikan, rasa senang, keterlibatan siswa dan perhatian 

siswa terhadap sesuatu pelajaran yang kemudian mendorong 

individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. 

a. Bentuk- Bentuk Minat Belajar 

Adapun bentuk-bentuk minat belajar sebagai berikut : 

1. Minat  primitif  disebut  minat  yang bersifat biologis, seperti 

kebutuhan makanan, minuman, bebas bergaul, dan 

sebagainya. Jadi pada jenis minat ini meliputi kesadaran 

tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan 

untuk mempertahankan  organisme. 

2. Minat  kultural  disebut  juga  minat sosial  yang  berasal  atau  

diperoleh  dari  proses  belajar.  Jadi  minat kultural lebih 

tinggi nilainya daripada minat primitif.
23

 

3.  

                                                         
22 Ibid, h. 5. 
23 Ibid, h. 140. 
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b. Fungsi Minat Dalam Belajar 

Minat merupakan salah satu faktor untuk meraih sukses 

dalam belajar. Adapun beberapa fungsi minat dalam 

belajar yaitu: 

1. Minat memudahkan terciptanya konsentrasi dalam 

pikiran seseorang.Perhatian yang diperoleh secara 

wajar dan tanpa pemaksaan tenaga kemampuan 

seseorang memudahkan berkembangnya konsentrasi, 

yaitu memusatkan pemikiran terhadap sesuatu 

pelajaran.Jadi, tanpa minat konsentrasi terhadap 

pelajaran sulit untuk diperhatikan. 

2. Minat mencegah gangguan perhatian di luar. Minat 

belajar dapat mencegah terjadinya gangguan perhatian 

dari sumber luar.Misalnya, orang berbicara. Seseorang 

mudah terganggu perhatiannya atau sering mengalami 

pengalihan perhatian dari pelajaran kepada suatu hal 

yang lain, itu disebabkan karena minat belajarnya 

kecil. 

3. Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam 

ingatan. Daya ingat bahan pelajaran hanya mungkin 

terlaksana kalau seseorang berminat terhadap 

pelajarannya. Misalnya, jika kita membaca suatu 

bacaan dan didukung oleh minat yang kuat maka kita 

pasti akan bisa mengingatnya dengan baik  walaupun  

hanya  dibaca  atau  disimak  sekali.  Sebaliknya,  suatu 

bahan bacaan yang berulang-ulang dihafal mudah 

terlupakan, apabila tanpa minat.  

4. Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri 

sendiri. Segala sesuatu yang membosankan, sepele dan 

terus-menerus berlangsung secara otomatis tidak akan 

bisa memikat perhatian. Bahwa kebosanan melakukan 

sesuatu hal yang lebih banyak berasal dari dalam diri 

seseorang  daripada bersumber  pada hal-hal  di luar  

dirinya.Oleh karena itu, penghapusan kebosanan 

dalam belajar dari seseorang juga hanya bisa 

terlaksana dengan hanya menymbuhkan minat belajar 
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dan kemudian meningkatkan minat itu sebesar-

besarnya.
24

 

D. Pembelajaran Huruf Hijaiyah 

1. Pengertian Huruf Hijaiyah 

             Pintar membaca huruf hijaiyah adalah modal utama 

anak agar bisa dan lancar membaca Al-Qur’an. Karena  Al-

Qur’an tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Untuk belajar Al-

Qur’an mulai dari yang paling mudah, yaitu dengan mengenal 

huruf hijaiyah terlebih dahulu. Ada 3 aspek penting dalam 

pembelajaran kepada nak khususnya dalam pembelajaran 

hijaiyah, adalah kemudahan, menyenangkan dan visual. 

Kemampuan mengenal huruf hijiyah adalah penugasan dalam 

mengenal huruf-huruf hijaiyah berdasarkan bentuk, bunyi dan 

cara pengucapannya sebelum membaca Al-Qur’an.
25

 

       Huruf adalah satuan terkecil dari ujaran yang 

membedakan arti. Dalam  bahasa  arab  disebut  huruf  

hijaiyah, yaitu satuan terkecil  dari ujaran yang membedakan 

arti. 

Gambar 2.1 

Berikut ini adalah macam-macam huruf hijaiyah: 

 

No. 

 

Huru

f 

Huruf & Cara 

Membaca 

Membaca 

secara Latin 

Transliterasi 

Lati

n 1 ا   ْ

ف

أل  

Alif A, I, U 

ا ب 2

 ب

Bâ B 

ا ت 3

 ت

Tâ T 

ا ث 4

 ث

Tsâ T

S 5 مْ   ج

جي  

Jîm J 

ا ح 6

 ح

Hâ H 

ا خ 7

 خ

Khô K

H 8 د   ْ

ال

 د

Dâl D 

ْ   ذ 9

ال

 ذ

Dzâl D

Z 10 ا ر

 ر

Rô R 

                                                         
24 Ibid, h. 146. 
25 Bahran Taib. “Penerapan Media Balok Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Belajar Huruf Hijaiyah Pada Kelompok B Tk Sandhy Putra Telkom Ternate”. 

Edukasi-Jurnal Pendidikan, Vol.15 No.1 Januari 2017 ISSN: 1693-4164, H.710. 
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11* 

 

 ز

 

ايْ  ،ْ  زيْ  ،ْ  زا

 ز

Zây, Zayy, 

atau Zâ 

 

Z 

هْ   ش 12

سي  

Sîn S 

هْ   ش 13

شي  

Syîn S

Y 14 ادْ   ص

 ص

Shôd S

H 15 ادْ   ض

 ض

Dhôd D

H 16 ا ط

 ط

Thô T

H 17 ا ظ

 ظ

Zhô Z

H 18 هْ   ع

عي  

`Aîn `A, `I, `U 

هْ   غ 19

غي  

Ghoîn G

H 20 ا ف

 ف

Fâ F 

ْ   ق 21

اف

 ق

Qôf Q 

فْ   ك 22

كا  

Kâf K 

ْ   ل 23

م

 ال

Lâm L 

مْ   م 24

مي  

Mîm M 

نْ   ن 25

وو  

Nûn N 

ـ 26

 ه

ا

 ه

Hâ H 

وْ   و 27

وا  

Wâw W 

ا ي 28

 ي

Yâ Y 

سةْ   ء 29

هم  

Hamzah „ 

المْ  ْ  ألفْ   ال *30  Lâm Alif – 

 

31* 

 

 ة

 

تاْ  مربوطةْ    

Tâ 

Marbûthoh 

 

H atau T 

 

1) Keterangan huruf hijaiyah: 

a. Jumlah huruf hijaiyah yang pokok ada 29 huruf. Sedangkan 

untuk tabel huruf hijaiyah di atas berjumlah ada 31 huruf.Dua 

huruf tambahan adalah huruf Lam Alim  ( ال ) dan Tâ 

Marbûthoh (ة), terdapat pada nomor 30 dan 31 yang diberi 

tanda bintang (*).Jika dipecah menjadi menjadi perhuruf, 

huruf ( ال ) bisa   menjadi   huruf   LAM dan   

ALIF.Sedangkan   huruf Tâ Marbûthoh (ة)   bisa   dibaca Hâ 

jika   kondisi   huruf   mati   atau   sukun. Sedangkan jika 

huruf dalam kondisi hidup (bukan akhir ayat atau sukun) 

maka dibaca menjadi huruf Tâ. 
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b. Huruf  Hiyaiyah  Zay (ز)   yang  diberi  tanda  bintang  (*)  

pada  tabel merupakan satu-satunya huruf yang memiliki 3 

makhraj. Huruf Zay (ز) juga bisa dibaca dengan a) Zayy 

( زيّ   ); dan (b) Za’ (از). 

c. Urutan huruf arab hijaiyah di atas disesuaikan dengan kamus 

bahasa Arab. 

d.  Penulisan Huruf Arab Hijaiyah ke huruf Latin sampai 

sekarang belum memiliki standar yang berlaku secara 

universal. Setiap negara memiliki standar  sendiri-sendiri  

dalam  penulisan  ke  huruf Latin.Tabel  Huruf Hijaiyah  di  

atas  disesuaikan  dengan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, 

kecuali    beberapa    huruf    seperti Hâ (ح ),    Shôd (ص ),    

Dhôd ( ض), Thô (ط ) Zhô (ظ) dan Hâ ( هـ  ). 

2) Berikut ini tanda baca pada huruf hijaiyah: 

b.  Tanda baca fathah 

       Tanda baca fathah sering disebut baris atas. Artinya 

letas barisnya di atas huruf hijaiyyah. Misalnya : ketika 

tanda baca fathah di letakkan di atas huruf “alif” maka 

dibaca A ketika tanda baca fathah diletakkan di atas huruf 

“ba” maka dibaca BA. begitu seterusnya. 

 

 
 

c. Tanda baca kasrah 

       Tanda baca kasrah sering disebut baris bawah. Artinya 

letas barisnya di bawah huruf hijaiyyah. Misalnya : ketika 

tanda baca kasrah di letakkan dibawah “alif” maka dibaca 

I, ketika tanda baca kasrah diletakkan di bawah huruf “ba” 

maka dibaca BI. begitu seterusnya. 
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d. Tanda baca dhammah 

       Tanda baca dhammah sering disebut baris depan. 

Artinya letas barisnya didepan huruf hijaiyyah. Misalnya : 

ketika tanda baca dhammah di letakkan di depan huruf 

“alif” maka dibaca U ketika tanda baca dhammah 

diletakkan di depan huruf “ba” maka dibaca BU. begitu 

seterusnya.  

 

 
            Berbeda dengan bahasa Indonesia, semua huruf 

hijaiyah tersebut dinamakan huruf konsonan, sedangkan 

vocal dari huruf-huruf tersebut adalah berupa perangkat 

yang disebut dengan harakat. 

   Huruf  yaitu tanda aksara dalam tata tulis yang 

merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi 

bahasa. sedangkan huruf hijaiyah yaitu huruf arab yang 

dimulai dari alif sampai ya.
 

Menurut Abdul huruf 

hijaiyah merupakan huruf yang dipakai di Timur Tengah 

atau Arab Saudi dan sekitarnya. Huruf ini dikenal juga 

sebagai huruf kitab suci Al-qur‟an, sehingga huruf ini 

hampir di kenal oleh seluruh dunia. Huruf hijaiyah 

merupakan huruf yang terdapat dal al-Qur‟an dan 

tulisannya ditulis dengan bahasa Arab, Moh. Tohir 

menjelaskan huruf hijaiyah aalah semua huruf yang 
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terdapat dalam al-qur‟an sama artinya membaca huruf 

hijaiyah ada dua puluh delapan. 

 Berdasarkan pendapat para pakar diatas penulis 

dapat simpulkan bahwa huruf hijaiyah adalah huruf yang 

terdapat dalam Al-qur‟an dan ditulis dengan huruf Arab 

yang terdiri dari dua puluh delapan huruf yang dimulai 

dari huruf alif sampai ya. 

2.  Pembelajaran Membaca Huruf Hijaiyah 

 Pembelajaran  huruf   hijaiyah   tentunya   memiliki   

metode  atau caranya berbeda-beda sesuai dengan cirri khas 

dari masing metode yang dikembangkan. Dalam membaca 

huruf hiajiyah perlu diperhatikan ketepatan pada 

makhrajnya. Ketepatan pada makhraj dapat diukur dari betul 

atau tidaknya mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah pada 

makhrajnya. Setiap  huruf  hijaiyah  mempuyai  tempat  

yang  berbeda-beda,  sehingga apabila ingin melafalkannya 

membutuhkn kejelian dan pemahaman. 

 Menurut Abdul  Aziz makharijul huruf adalah 

tempat keluarnya huruf  ketika  diucapkan.  Tempat  

keluarnya  huruf  ketika  diucapkan tebagi menjadi tiga 

yaitu: 

a. Tenggorokan (al-haq) memiliki tiga makhraj seperti: 

1) Pangkal tenggorokan huruf, yang keluar adalah 

hamzah. 

2) Bagian tengah tenggorokan, huruf yang keluar 

adalah ain. 

3) Ujung tenggorokan dekat mulut, huruf yang keluar 

adalah kho. 

b. Liah (al-lisan) memiliki lima makhraj seperti: 

1) Pangkal lidah dekat tenggorokan, huruf yan keluar 

adalah  

2) Tengah lidah, huruf yang dikeluarkan adalah kaf. 

3) Tengah lidah, huruf yang dikeluarkan adalah jim. 

4) Ujung lidah bersentuhan dengan gigi seri bagian 

atas, huruf yang dikeluarkan adalah ta‟. 
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5) Ujung lidah bersentuhan dengan langit-langit 

gigi bagian atas, huruf yang keluar adalah tsa. 

c. Dua bibir (asy-syafatain) memiliki dua makhraj 

seperti: 

1) Antara dua bibir, yang keluar adalah ba, 

2) Bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung dua 

buah gigi seri depan bagian atas, huruf yang keluar 

adalah huruf fa. 

 Menurut Suharsimi mengemukakan bahwa aspek 

mengenal huruf  hijaiyah  anak  usia  dini  yaitu  anak  mampu  

menirukan  guru  membaca huruf hijaiyah, mampu 

melafadzkan huruf-huruf hijaiyah, anak mampu membaca 

huruf hijaiyyah tanpa tanda baca dan menggunakan tanda 

baca. Cara membaca huruf hijaiyyah ي   . - ٱ Tanda baca 

fathah, kasrah, dan dhammah. Membaca rangkaian huruf 

hijaiyyah berharakat fathah, kasrah, dan dhammah. 

 Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2013 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan 

tingkat pencapaian perkembangan bahasa dalam keaksaraan 

usia 5-6 tahun yaitu: Menyebutkan simbol-simbol huruf 

yang dikenal, mengenal suara huruf awal  dari nama  

benda-benda  yang  ada  disekitarnya,  menyebutkan 

kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal  yang  

sama, memahamiantara bunyi dan bentuk huruf, membaca 

nama sendiri, dan menuliskan nama sendiri. 

 Berdasarkan pendapat dari Suharsimi yang 

mengemukakan bahwa aspek membaca huruf hijaiyah anak 

usia dini yaitu anak mampu menirukan guru membaca huruf 

hijaiyah, mampu melafadzkan huruf- huruf hijaiyah, anak 

mampu membaca huruf hijaiyyah tanpa tanda baca dan 

menggunakan tanda baca. Cara membaca huruf hijaiyyah ٱ - .   

  Tanda  baca fathah,  kasrah,  dan dhammah.  Membaca ي

rangkaian  huruf hijaiyyah  berharakat  fathah,  kasrah,  dan  

dhammah  maka  dari  teori tersebut peneliti membuat atau 
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menyusun indikator membaca huruf hijaiyah anak usia dini 

yaitu: 

1) Meniru guru membaca huruf hijaiyah\ 

- Meniru bacaan yang sudah dipraktikan oleh guru 

- Mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru 

2) Mampu melafadzkan huruf hijaiyah. 

- Anak percaya diri melafadzkan bunyi huruf 

hijaiyah 

- Anak dapat mengeluarkan suaranya 

- Anak mampu melafadzan huruf hijaiyah dengan 

benar 

3) Mampu  membaca  tulusan  huruf  hijaiyah  

dengan  adanya  harokat ataupun tidak. 

- Anak mampu membaca huruf hijaiyah dengan 

harokat Fattah 

- Anak mampu membaca huruf hijaiyah tanpa 

harokat 

 

D.  Model Tindakan 

 Kajian ini menggunkan metode kajian tindakan kelas yakni 

kajian dilakukan didalam kelas ketika pembelajaran sedang 

berlangsung. PTK dikerjakan dengan target guna memperbaiki 

atau menaikkan kwalitas pembelajran. PTK berfokus pada kelas 

atau alur pembelajaran tercipta pada kelas.  

 Kajian tindakan kelas ini menggunkan model kemmins dan 

Mc Taggart, pada dasarnya model ini unsur tindakan (acting) 

dengan observasi (observing) disatukan dengan alasan kedua 

aktifitas ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebab kedua 

aktifitas mestilah dikerjakan pada satu kesatuan waktu. Begitu 

langsung aktifitas dikerjakan, aktifitas observasi mesti dikerjakan 

sesegera mungkin. Model kemmnis dan Mc Taggart bila 

dicermati hakikatnya berupa pernagkat-perangkat terdiri dari 

empat unsur yakni perencanaan, tindakan, observasi, danreflksi. 

Uraian itu dipandang sebagai suatu siklus oleh sebab itu 

pengertian siklus disini ialah putar anak tifitaster diri dari unsur 

perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, banyaknya siklus pada 



 
 
36 

kajian tindakan kelas tergantung dari permasalahan perlu 

dipecahkan, makin banyak permasalahan ingin dipecahkan makin 

banyak pula siklus dilalui. 

 Alasan pemakaian model PTK kemmnis dan Mc Taggart ialah 

sebab tahapan dan tindakannya sederhana, hingga mudah 

dimengerti oleh pengkaji, pertimbangan lain dari pemakaian 

model ini sebab permasalahan dihadapi didalam kelas 

memerlukan penyelesaian PTK. Guna itu memerlukan model 

kajian sama dengan permasalahan dikelas. 
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