
ABSTRAK 

 

Proses kegiatan belajar mengajar di kelas terutama dalam pembelajaran Al-

Qur'an bagi siswa RA tidak selamanya berlangsung secara normal. Kadang-kadang 

lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang terasa 

membosankan. Dalam hal ini siswa juga dapat mengalami/memiliki semangat belajar 

yang tinggi, akan tetapi kadang bisa juga menjadi rendah. Demikianlah realita yang 

sering dihadapi oleh guru pada saat proses belajar mengajar didalam kelas. Titik 

permulaan dalam mengajar yang berhasil adalah dengan membangkitkan motivasi 

peserta didik. Salah satu metode yang dikembangkan dalam pembelajran al-Qur’an pada 

anak RA adalah Index card match (Mencari jodoh kartu jawaban/isu) yang tujuannya 

adalah untuk melatih peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya 

terhadap suatu materi pokok 

Permasalahan yang ayang diangkat dalam maslah ini adalah 1) Bagaimana 

penerapan metode index card match pada prose pembelajaran membaca huruf hijaiyah 

siswa kelompok B3 di RA Istiqomah Ungaran? 2) Apakah dengan menggunakan 

metode Index Card Match dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah 

siswa kelompok B3 di RA Istiqomah Ungaran. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan melalui 2 siklus 

atau lebih dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dikelas dan dokumentasi hasil 

tindakan yang dilakukan. Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan,  observasi  dan  refleksi. 

Hasil penenlitian ini menunjukkan 1) Penerapan metode Index Card Match pada 

proses pembelajaran membaca huruf hijaiyah siswa kelompok B3 Ra Istiqomah 

Ungaran dimulai dengan membaca do’a bersama, kemudian guru membaca huruf 

hijaiyah bersama-sama atau dengan mengajak siswa menonton CD membaca huruf 

hijaiyah , selanjutnya guru menyiapkan kartu pasangan sebanyak 32 kartu, 16 kartu 

berupa huruf hijaiyah dan 16 kartu bacaan dengan huruf latin, kemudian guru 

mempersilakan siswa untuk memilih kartu dan mencari pasangan kartunya, langkah 

selanjutnya guru mempersilakan siswa untuk membaca dengan keras kartu yang dia 

pilih dan pasangannya, langkah selanjutnya guru mengklarifikasi kartu pasangan siswa 

dan mengakhiri dengan do’a bersama. 2) Peningkatan kemampuan membaca huruf 

hijaiyah siswa kelompok B3 di RA Istiqomah Ungaran setelah menggunakan metode 

Index Card Match dapat dilihat dari hasil dari tiap siklus dari sudut kemampuan 

membaca mengalami peningkatan dimana pada pra siklus tingkat ketuntasannya 3,2 % 

naik menjadi 6,25% pada siklus I, naik lagi pada siklus II menjadi 31,25 %, pad akhir 

siklus II menjadi 93,7%. Sedangkan  42keaktifan belajar siswa  juga mengalami 

kenaikan dimana pada siklus I 37,5 naik menjadi  78,7% pada siklus II, pada akhir 

siklus III menjadi 93,7% pada akhir siklus II, ini menunjukkan  ketuntasan belajar sudah 

mencapai diatas 70 % begitu juga pada keaktifan baik terutama pada kategori baik dan 

baik sekali sudah mencapai diatas 70 %, ini menunjukkan  proses pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah siswa kelompok B 3 RA Istiqomah Ungaran sudah dapat 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah siswa dan keaktifan belajar. 

 


