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ABSTRAK

Nama
Program Studi
Judul Skripsi

: Fitri Praditia Zainuri
: Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
: Mengembangkan Kemampuan Menghafal Huruf Hijaiyah
Melalui Media Puzzle Anak Usia 5-6 Tahun Di Raudhatul
Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk
Kota Jambi

Penelitian Tindakan Kelas ini berjudul “Mengembangkan Kemampuan
Menghafal Huruf Hijaiyah Melalui Media Puzzle Anak Usia 5-6 Tahun Di
Raudhatul Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota
Jambi” yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan menghafal
huruf hijaiyah anak.Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus.Setiap tahapan
siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.Subjek pada
penelitian ini terdiri dari 15 anak diantaranya 7 anak perempuan dan 8 anak lakilaki. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi. Hasil
analisis data menunjukkan peningkatan dari Prasiklus, Siklus I dan Siklus II
secara berturut-turut sebagai berikut tidak ada anak yang berhasil mencapai
perkembangan kemampuan menghafal huruf hijaiyah pada Prasiklus 0 anak (0%).
Selanjutnya terdapat 4 orang anak (26,6%) yang berhasil mencapai perkembangan
karakter kedisiplinan pada Siklus I. Dan 11 orang anak (73,33%) yang berhasil
mencapai perkembangan kemampuan menghafal huruf hijaiyah pada siklus II.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menggunakan media puzzle hijaiyah
dapat mengembangkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah anakUsia 5-6
Tahun Di Raudhatul Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk
Kota Jambi.
Kata Kunci: Menghafal, Huruf Hijaiyah, Puzzle
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ABSTRACT
Name
Study Program
Thesis Title

: Fitri Praditia Zainuri
: Early Childhood Islamic Education (PIAUD)
: Developing the Ability to Memorize Hijaiyah Letters
Through Puzzle Media for Children Ages 5-6 Years at
Raudhatul Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir, Danau Teluk
District, Jambi City

This classroom action research entitled "Developing the Ability to
Memorize Hijaiyah Letters Through Puzzle Media for Children Ages 5-6 Years at
Raudhatul Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir, Danau Teluk District, Jambi City"
which aims to determine the development of the child's hijaiyah memorization
ability. This research was conducted in two cycles. Each stage of the cycle
includes planning, implementing, observing and reflecting. Subjects in this study
consisted of 15 children including 7 girls and 8 boys. Data collection techniques
used by observation. The results of data analysis showed an increase in Pre-cycle,
Cycle I and Cycle II respectively, as follows: no child succeeded in achieving the
development of the ability to memorize hijaiyah letters in Pre-cycle 0 children
(0%). Furthermore, there were 4 children (26.6%) who succeeded in achieving
the development of disciplinary character in Cycle I. And 11 children (73.33%)
who succeeded in achieving the development of the ability to memorize hijaiyah
letters in cycle II. From the description above, it can be concluded that using
hijaiyah puzzle media can develop the ability to memorize hijaiyah letters for
children aged 5-6 years in Raudhatul Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir, Danau
Teluk District, Jambi City.
Keywords: Memorization, Hijaiyah Letters, Puzzle
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Di pundak merekalah
kelak kita menyerahkan peradaban yang telah kita bangun dan akan kita
tinggalkan. Kesadaran akan arti penting generasi penerus yang berkualitas
mengharuskan kita serius membekali anak dengan pendidikn yang baik agar
dirinya menjadi menusia seutuhnya dan menjadi generasi yang lebih baik dari
pendahulunya.
Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu
proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan
selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini
proses proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang
mengalami masa yang dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses
perbelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus
memperhatikan karakteristik yang dimiliki

setiap tahapan perkembangan

anak.
Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berkaitan dengan pendidikan
anak usia dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “pendidikan anak
usia dini diselenggarakan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam
tahun dan bukan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar”
Pendidikan anak usia dini adalah salah satu satuan pendidikan yang
diperuntukkan bagi anak nol sampai enam tahun.yang diberikan sebelum
anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah untuk mencapai
kematangan

oerkembangan

perkembangan

(kemampuan

anak,

yaitu

memastikan

berfikir/kognitif,

seluruh

tugas

berkomunikasi/bahasa,

fisik/motorik,emosi dan sosial).
Adapun tujuan pendidikan nasioanal akan berhasil

apabila

dilaksanakan sejak dini, dimana pendidikan anak usia dini merupakan salah
satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada
1
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peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik(koordinasi
motoric halus dan kasar) kecerdasan (daya piker daya cipta, kecerdasan
emosi, kecerdasan spiritual) sosio emosional(sikap prilaku serta agama)
bahasa

dan komunikasi, sesuai

dengan keunikan dan tahap-tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini (Walujo, Djoko Adi dan
Anies Listyowati, 2017: 2).
Kualitas pendidik pada masa pendidikan anak usia dini menjadi
cerminan kualitas bangsa yang akan datang, karena masa kanak kanak adalah
masa yang tepat untuk memberikan berbagai stimulus untuk merangsang agar
anak dapat berkembang secara optimal.
Taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan yang
menyediakan pendidikan dini bagi anak Usia 4 tahun sampai memasuki
pendidikan dasar. Usia 4 – 6 tahun merupakan masa peka bagi anak. Masa
peka merupakan masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis
yang siap merespon stimulasi dari lingkungan untuk meletakkan dasar
pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, social
emosional, seni dan kemandirian anak.Agar dapat terlaksananya tujuan
tersebut secara optimal maka didalam Raudhatul athfal dibutuhkan adanya
perencanaan kegiatan belajar mengajar (KMB). Dengan adanya kegiatan
belajar mengajar guru dapat mengerti bagaimana memilih bahan/media,
sumber

belajar,

metode

dan

tekhnik

kegiatan

yang

tepat.Untuk

mengembangkan potensi anak secara optimal sehingga terbentuk prilaku dan
kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya.
Pembelajaran di Raudhlatul Athfal pada umumnya masih bersifat
tradisional penyapaian materi biasanya masih dilakukan dengan metode
cerita, sehingga dalam penerimaan materi minat anak sangat kurang.
Kurangnya

minat

anak

dalam

mengikuti

pembelajaran

iniakan

mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara optimal.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan
dalam mengembangkan pembelajaran dapat menggunakan sebuah media.
Karena pada hakikatnya semua anak suka terhadap media atau alat yang
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digunakan dalam pembelajaran, sehingga dapat dipastikan bahwa anak akan
lebih senang dan aktif pada saat berlangsungnya proses pembelajaran.
Usia prasekolah merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki anak. Salah satu kemampuan anak yang perlu
dikembangkan adalah kemampuan dasar bahasa Arab sebagai bahasa Al
Qur‟an. Pada anak usia prasekolah kemampuan bahasa Arab ditekankan pada
pengenalan huruf-huruf hijaiyah, dengan media yang tepat agar stimulimulasi
yang diberikan dapat terkam pada ingatan anak dengan baik.
Pada dasarnya, daya ingat anak usia dini adalah daya ingat yang
sangat mendasar. Penalaran anak usia dini masih sangat sedrehana dan sangat
peka terhadap wujud benda dan warna. Oleh karena itu dalam usaha
mengenalkan huruf hijaiyah pada anak usia dini tidak boleh menuntut
penalaran anak akan huruf demi huruf, melaikan penalaran hafalan anak
terhadap huruf hijaiyah itu dengan variasi bentuk dan warna yang akan
mudah meresap kedalam memori ingatan mereka. Dengan demikian, dalam
usaha mengenalkan huruf hijaiyah pada anak usia dini, salah satu media yang
dapat dilaksanakan adalah dengan menggunakan alat peraga edukatif yang
bervariasi, baik kartu bentuk, gambar foto puzzle dan sejenisnya.
Sebagaimana dalam Al-Qur‟an yang menganjurkan agar umat
manusia untuk belajar membaca, yang tertuang pada Q.S Al-Alaq ayat 1-5,
Allah Subhanahu Wata‟aala berfirman yang berbunyi:

Artinya:

“bacalah

dengan

(menyebut)

nama

Tuhanmu

yang

menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah,
bacalah dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,yang mengajar manusia
dengan perantara kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahunya”.
Namun dalam praktiknya di lembaga pendidikan anak usia dini,
dalam pembelajaran bahasa khususnya di Raudhatul Athfal Nurul Islam
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masih dijumpai berbagai masalah yaitu keterbatasan pengenalan huruf
hijaiyah yang diketahui anak. Dari hasil observasi awal yang telah dilakukan,
diketahui bahwa dari 15 anak dikelas B2 Raudhatul Athfal Nurul Islam ada 7
orang anak yang belum mengetahui atau hafal huruf hijaiyah, yang artinya
masih banyak anak yang kurang tertarik dengan pembelajaran pengenalan
huruf hijaiyah, guru hanya menyuruh anak untuk menirukan apa yang di tulis
oleh

guru,

mengulang,

menebalkan

huruf,

menyalin

kembali

huruf/kata/kalimat, sehingga anak tidak dapat memahami kata atau pelafalan
huruf hijaiyah yang kurang maksimal.
Berdasarkan hasil prasilus pada hari jum‟at tanggal 14 agustus 2020
terlihat kemampuan menghafal huruf hijaiyah anak masih berkurang. Dilihat
dari hasil observasi dimana anak yang dikategorikan Berkembang Sangat
Baik sebanyak 0 orang (0%), anak yang dikategorikan Berkembang Sesuai
Harapan sebanyak 0 orang (0%), anak yang dikategorikan Mulai
Berkembang sebanyak 8 orang (53,3%), dan anak yang dikategorikan Belum
Berkembang sebanyak 7 orang (46,6%). Selain itu, nilai rata-rata yang
diperoleh anak juga masih rendah yaitu 42,1%. Maka dari itu peneliti mulai
melakukan

penelitian

tindakan

kelas

guna

untuk

mengembangkan

kemampuan menghafal huruf hijaiyah anak dengan menggunakan media
puzzle hijaiyah.
Berdasarkan paparan di atas, peneliti terdorong untuk mengadakan
penelitian tentang proses pembelajaran untuk mengembangkan hafalan huruf
hijaiyah dengan judul “Mengembangkan Kemampuan Menghafal Huruf
Hijaiyah Melalui Media Puzzle Anak Usia 5-6 Tahun Di Raudhatul Athfal
Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi”.
Dikarenakan peneliti melihat kemampuan menghafal huruf hijaiyah masih
rendah. Padahal seharusnya kemampuan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah ini sangat penting karena huruf huaiyah adalah huruf dasar yang
harus diajarkan pada anak, anak tidak akan bisa memebaca Al-Qur‟an.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,
masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
“Masih kurang kemampuan menghafal huruf hijaiyah pada anak”
C. Batas Masalah
Penelitian ini diharapkan lebih efektif, efisien, terarah dan dapat
dikaji lebih mendalam maka diperlukan pembatas masalah. Adapun pembatas
masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah diteliti hanya
terbatas pada kemampuan hafalan huruf hijaiyah dengan menggunakan media
puzzle hijaiyah anak usia 5-6 tahun di kelompok B di Raudatul Athfal Nurul
Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi2020/2021.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,
maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: “Apakah media
puzzle hijaiyah dapat mengembangkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah
di Raudatul Athfal Nurul Islam?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai
dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui apakan media puzzle hijaiyah
dapat mengembangkan kemampuan menghafal hurufhijaiyah di Raudatul
Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi
2020/2021.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan temuan-temuan dan
pembahasan

hasil

penelitian

dapat

menjadi

kontribusi

dalam

mengembangkan hafalan huruf hijaiyah anak. Oleh karena itu hasil
penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu landasan ilmiah
dalam memecahkan persoalan serupa dengan pengembangan kemampaun
menghafal huruf hijaiyah anak usia dini.
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2. Manfaat praktis
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1) Bagi anak didik
Dapat meningkatkan hafalan huruf hijaiyah serta mendorong
anak didik lebih giat dalam belajar menghafal.
2) Bagi guru
Sebagai

bahan

masukan

dan

tambahan

ilmu

dalam

mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak dengan tujuan
pengembangan yang ingin dikembangakan dan untuk

meningkatkan

antusias anak dalam proses pembelajaran.
3) Bagi sekolah
Penelitian ini berguna untuk masukan bagi pimpinan dan
pengelola sekolah dalam rangka meningkatkan hafalan huruf hijaiyah
anak dan memperbaiki kinerja guru secara keseluruhan dalam proses
belajar mengajar.
4) Bagi peneliti
Bermanfaat sebagai penambah wawasan dan pengalaman
secara langsung dalam membantu anak menghafal huruf hijaiyah melalui
media puzzle
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Deskripsi Teoritis
1. Kemampuan Menghafal
a. Pengertian Kemampuan
Kemampuan yang diperoleh peserta didik dalam proses
pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat
perkembangannya, adapaun kata “mampu: memiliki makna yang sama
dengan dapat atau bisa. Kemampuan merupakan daya atau keinginan
untuk

melakukan

sesuatu

sebagai

hasil

pembawaan

atau

latihan.Kemampuan bersal dari kata mampu yang memiliki imbuhan ke
dan an.
Dalam kamus Bahasa Indonesia kemampuan merupakan
kesanggupan, kekuatan untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya.
Kemampuan juga merupkana potensi yang ada pada dalam diri
sesorang, dimana potensi itu akan berkembang jika dilakukan latihan.
(Desy Anwar, 2003:328)
Woodworth dan Marquis

seperti

dikutip Suryabarata

mengungkapakna definisi ability (kemampuan) pada tiga arti, yaitu 3
1) Achievment yang merupakan potensial ability, yang dapat diukur
langsung dengan alat atau tes tertentu.
2) Capacity yang merupakan potensial ability, yang dapat diukur secara
tidak langsung dengan melalui pengukuran kecakapan individu.
3) Aptitude yaitu kualitas yang hanya dapat diungkapakn atau diukur
dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk mengukurnya. (Sumadi
Suryabrata 1998:161)
Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kemampuan merupakan kesanggupan dan potensi yang dimiliki
seseorang sejak lahir untuk melakukan sesuatu, namun dalam menggali
potensi tersebut perlu banyak latihan.

7
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b. Pengertian Kemampuan Menghafal
Menghafal adalah sebuah usaha aktif agar dapat memasukkan
informasi kedalam otak. Menurut kuswana menghafal adalah mendapat
kembali pengetahuan yang relevan dan tersimpan di memori jangka
panjang. Kemampuan menghafal juga diartikan sebagai kemampuan
untuk memindahkan bahan bacaan atau objek kedalam ingatan
(encoding), menyimpan di dalam memori (storage) dan pengungkapan
kembali pokok bahasan yang ada dalam memeori (retrival).
Menghafal juga dapat dikatakan suatu kegiatan menyerap
informasi kedalam otak yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
Dalam proses menghafal, siswa dihadapkan pada materi yang biasanya
disajikan dalam bentuk verbal (bentuk bahasa) yang memiliki arti.
Misalnya huruf abjad, bahasa, kata dan bilangan. Dalam proses tersebut
siswa sangat terbantu dalam menghafal.
Menurut Bobbi menghafal adalah proses menyimpan data ke
memori otak, kemampuan manias dalam berfikir, berimajiansi dan
menyimpan informasi, serta mengeluarkan atau memanggil informasi
kembali. (Bobbi De Poter, 2007:168)
Perlu diketahui otak manusia terbagi dari 3 bagian yaitu otak
kanan, otak kiri dan otak tengah.Sementar itu, kemampuan untuk
mengingat dan menghafal dikerjakan oleh otak kiri.Menghafal adalah
sebuah usaha yang aktif agar dapat memasukkan informasi ke dalam
otak.
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan kemampuan
menghafal adalah kesanggupan seseorang dalam menguasai suatu
keahlian yang digunakan untuk mengerjakan berbagai macam tugas
dalam suatu pekerjaan dan diucapkan diluar kepala tanpa melihat buku
atau catatan dari pembelajarn tersebut.
c. Prinsip-Prinsip dalam Menghafal
Menurut Zakiyah Drajat prinsip-prinsip yang perlu di
perhatikan dalam menghafal adlah sebagai berikut:
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1) Bahan yang hendak di hafal seharusnya diusahakan agar dipahami
benar-benar oleh anak.
2) Bahan hafalan hendaknya merupak suatu kebetulan.
3) Bahan yang telah di hafal hendaknya digunakan secara fungsional
dalam keadaan tertentu.
4) Active Recall hendaknya dilakukan secara rutin.
Untuk penyampaian jenis bahan hafalan, biasanya guru
memberikan evaluasi berupa pemberian tugas atau tanya jawab.
(Zakiyah Derajat, 2001:264)
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Menghafal
Ada beberapa faktor yang memepengaruhi kemampuan
menghafal seseorang, yaitu sebagai berikut:
1) Menyuarakan
Yaitu proses menghafal dilakukan dengan cara mengeraskan
bacaan. Dengan mengeraskan bacaan maka peserta didik akan lebih
mudah mengingat obyek yang dihafalkan. Menyuarakan bacaan yang
dihafalkan biasanya sebuah rumus yang dihafalkan secara tepat,
ejaan-ejaan dan nama asing atau hal yang sukar.
2) Pembagian Waktu
Proses menghafal memerlukan pembagian waktu yang tepat,
sehingga obyek yang dihafal mudah diingat. Waktu yang digunakan
seharusnya beruntut dan dilakukan secara intens.
3) Penggunaan Strategi yang Tepat
Pemilihan

strategi

yang

sangat

tepat

menentukan

keberhasilan proses menghafal. Pemilihan strategu juga disesuaikan
dengan karakteristik mata pelajaran dan usia anak. Selain factorfaktor tersebut ada faktor yang juga berpengaruh pada kemampuan
menghafal seseorang yaitu sebagai berikut:
a) Sifat seseorang, misalkan saja dilihat dari karakter nya apakah
dia seorang yang rajin atau yang malas, tidak mudah menyerah
dan lain sebagainya.
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b) Alam sekitar, yaitu kondisi lingkungan atau kondisi tempat
seseorang yang sedang menghafal.
c) Keadaan jasmani.
d) Keadaan rohani.
e) Usia seseorang saat menghafal
e. Indikator Kemampuan
Menghafal Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup
kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut
aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki
enam jenjang proses berpikir.
Keenam jenjang dimaksud adalah pengetahuan/ ingatan/
hafalan

(knowledge),

(application),

analisis

pemahaman
(analysis),

(comprehension),
sintesis

penerapan

(synthesis),

penilaian

(evaluation14).Dalam ranah kognitif tingkatan hafalan mencakup
kemampuan menghafal verbal, materi pembelajaran berupa fakta,
konsep, prinsip, dan prosedur.Untuk mnegatur keberhasilan penugasan
kognitif dapat digunakan tes lisan di kelas, tes tulis dan porofolio.
Didalam Taksonomi Bloom juga dijelaskan indikator
menghafal

termasuk

mendefinisikan,

di

dalam

mendeskripsikan,

Clyang

diantaranya

mengidentifikasi,

adalah

mendaftar,

menyebutkan, mengingat, menyebutkan, menyimpulkan, mencatat,
mmenceritakan,

mengulang,

dan

menggaris

bawahi.

(Burhan

Nugiantiri, 1988:42)
Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir
termasuk di dalamnya kemampuan menghafal. Menurut Kenneth cara
untuk mengukur kemampuan menghafal sebagai berikut:
1) Recall: Merupakan upaya untuk mengingatkan kembali apa yang
diingatnya. Contoh: menceritakan kembali apa yang dihafal kan.
2) Recognation: Merupakan upaya untuk mengenali kembali apa yang
pernah dipelajari. Contoh: meminta peserta didik untuk menyebutkan
item-item yang di hafalkan.
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3) Relearning: Merupakan upaya untuk mempelajari kembali suatu
materi untuk kesekian kalinya. Contoh: kita dapat mencoba, mudah
tidaknya ia mempelajari materi tersebut untuk kedua kalinya.
Menurut

Kunandar

indikator

dalam

menghafal

yaitu

mengemukakan arti, memberinama, membuat daftar, menentukan
lokasi tempat, mendeskripsikan sesuatu, menceritakan sesuatu yang
terjadi, menguraikan sesuatu yang terjadi. Dalam penilitian ini
indikator siswa dikatakan mampu menghafal adalah sebagai berikut:
1) Siswa dapat mengingat kembali apa yang di hafalnya.
2) Siswa dapat menyebutkan kembali poin-poin yang telah di
hafalkan.
3) Siswa dapat member definisi materi yang di hafal nya. (Kunandar,
2014:168)
Jadi menurut saya kemampuan yang diperoleh peserta didik
dalam proses pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui
bagaimana tingkat perkembangannya, adapaun kata “mampu:
memiliki makna yang sama dengan dapat atau bisa.
Kemampuan menghafal juga diartikan sebagai kemampuan
untuk memindahkan bahan bacaan atau objek kedalam ingatan
(encoding), menyimpan di dalam memori (storage) dan pengungkapan
kembali pokok bahasan yang ada dalam memeori (retrival).
Dalam proses menghafal, siswa dihadapkan pada materi yang
biasanya disajikan dalam bentuk verbal (bentuk bahasa) yang
memiliki arti.
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan kemampuan
menghafal adalah kesanggupan seseorang dalam menguasai suatu
keahlian yang digunakan untuk mengerjakan berbagai macam tugas
dalam suatu pekerjaan dan diucapkan diluar kepala tanpa melihat
buku atau catatan dari pembelajarn tersebut.
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2. Huruf hijaiyah
a. Pengertian huruf hijaiyah
Menurut Rusdi Saska huruf adalah suatu tanda atau lambang
bunyi yang mempunyai bentuk dengan ciri-ciri tertentu, baik memiliki
titik penyerta atau tidak. Huruf arab (huruf Al-Qur‟an) secara alphabetis
atau urutan abjadnya disebut huruf hijaiyah disingkat Rufyah yang di
mulai dari Alif sampai Ya, sebagai huruf dasar atauasli berjumlah 29
huruf. (Rusdi Saska, 2005:2)
Huruf hijaiyah terdiri dari dua kata yaitu huruf dan hijaiyah.
Huruf adalahbentuk jamak dari al-harfu yang berarti bagian terkecil dari
lafal yang tidak dapat membentuk makna tersendiri kecuali harus
dirangkai dengan huruf lain. Atmonadi dalam Sukarti mengemukakan
bahwa huruf dalam bahasa Arab disebut hijaiyah. Asal mulanya berasal
dari perkembangan sistem huruf di Mediteriania kuno yang dapat dilacak
sudah mulai sejak peradaban Mesir muncul pada 2000 SM. (Atmonandi
dalam Sukarti, 2011:19)
Huruf abjad Arab mempunyai kekhususan dan keunikan,
demikian juga huruf-huruf dari kawasan Timur Tengah lainnya, karena
selain bermakna sebagai kaidah penyusunan kata dan bahasa, dapat juga
menjadi simbol-simbol yang bersifat seni budaya, bilangan maupun
akhirnya menyangkut simbol-simbol spiritual. Bahkan sejatinya,
simbolisme huruf merupakan suatu hasil dari spiritual sebagai
pengetahuan tertinggi yang mensintesiskan kaidah pengenalan geometri
dan bentuk, bilangan dan akhirnya menjadi huruf, sampai manusiapun
mengungkapkan

berbagai

cerita.

Sedangkan

hijaiyah

berarti

ejaan,maksud ejaan disini adalah ejaan Arab sebagai bahasa asli AlQur‟an. (Abdul Mujib, 1995: 23)
Sedangkan

Rusdi

Saska

(2005:2)

mengemukakan

bahwahurufadalah suatu tanda atau lambang bunyi yang mempunyai
bentuk dengan ciri-ciritertentu, baik mempunyai titik penyerta atau tidak.
Huruf

hijaiyah

dipakai

dalam

bahasa

Arab.

Sedangkan

Al-
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Qur‟anmenggunakan bahasa Arab, Al-Qur‟an ditulis dengan huruf
hijaiyah yangjumlahnya ada 29 buah.
Otory

Surasman

mengemukakan

bahwa

hurufhijaiyah

merupakan kunci dasar mampu membaca Al-Qur‟an. Huruf hijaiyah
merupakan alfabeta Arab yang disebut dengan huruf al hija (iyah) dan
huruf al tahajji artinya huruf ejaan.Ahli gramatika Arab menamakannya
huruf al „Arabiyah atau huruf al lugahal‟Arabiyah maksudnya huruf
bahasa Arab atau huruf yang bertanda baca ataubertitik (huruf al
mu‟jam) baik dalam bentuk terpisah-pisah yang belum dipahami
sehingga menjadi sebuah rangkaian kata ataupun karena beberapa bagian
darinyaatau seluruhnya ditambahi tanda baca. (Otory Surasman,
2002:52)
Huruf hijaiyah tersebut disusun atas duabentuk yaitu mufrad
(tunggal) dan muzdawij (berangkai). Walaupun demikian,tidak menutup
kemungkinan

adanya

disiplin

ilmu

lain

yang

menggunakan

hurufhijaiyah, misalnya hadis, dan kitab-kitab bahasa Arab pada
umumnya.
Huruf hijaiyah digunakan sebagai ejaan untuk menulis kata
atau kalimat dalam Al-Qur‟an. Huruf hijaiyah ditulis dan dibaca dari
kanan ke kiri. Bentuk huruf hijaiyah berbeda-beda. Beberapa huruf
hijaiyah berbentuk sama yang membedakan adalah titiknya. Huruf
hijaiyah bertitik satu, dua, atau tiga. Tempat titik juga bisa berbeda, ada
yang di atas, di dalam, dan di bawah. Oleh karena itu yang dimaksud
dengan huruf hijaiyah adalah huruf-huruf ejaan bahasa Arab sebagai
bahasa asli Al-Qur‟an. Dengan kata lain huruf hijaiyah adalah huruf
yang digunakan dalam bahasa Arab untuk membaca Al-Qur‟an.
b. Cara Membaca Huruf Hijaiyah
Membaca huruf hijaiyah sesungguhnya boleh dikatakan sesuatu
hal yang sangat mudah, tetapi yang lebih sulit adalah bagaimana
mengajarkan kemudian diaplikasikan oleh siswa yang diajar, sehingga
nantinya siswa yang diajar akan menghasilkan kualitas bacaan yang
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sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Qur‟an. Yang perlu diingat oleh
pendidik bahwa kesalahan sebutan huruf dalam membaca Al-Qur‟an
merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal. Salah satu dasar yang
penting untuk memperkenalkan cara membacahuruf hijaiyah adalah
bagaimana seseorang dapat membedakan huruf dengan jelas. Inilah yang
disebut dengan istilah makhraj huruf.
Huruf hijaiyah memiliki 29 huruf yang bentuknya hampir mirip
dan sama,namun yang membedakan adalah bunyi dan pelafalannya.
Huruf hijaiyah bentuknya yang hampir terlihat mirip menjadikan anak
bingung untuk melafalkan hurufnya. Dalam 29 huruf hijaiyah terdapat
beberapa huruf yang memiliki bentuk huruf sama dan pelafalannya
berbeda. Diantara huruf tersebut adalah huruf (بba) (تta) (ثtsa) (نna)
(يya) biasanya anak bingung membedakan titiknya, (جja) (حkha) (خkho)
anak juga sering terbalik-balik karena perbedaan titiknya, (دda) (ذdza)
biasanya juga membuat anak sering salah melafalkan bunyinya, (رro)
(زza)(سsa) (شsya) (صsho) (ضdho) (طtho) (ظdho) (عnga) (غgho) (فfa)
dan (قkho) dari beberapa huruf tersebut yang membedakan bunyinya
adalah terletak padatitiknya. (Ahmad Soenarto, 1988:70)
Dari 22 huruf tersebutpenting bagi guru untuk mengajarkan
makhrajil huruf kepada anak agar nantinya anak tidak salah
dalammelafalkannya.Di dalam membaca Al-Qur‟anharus membunyikan
huruf sesuai dengan makhrajnya.Karena jika terjadi suatukesalahan
dalam pelafalan huruf, itu bisa menimbulkan arti baru. (Sirojudin,
2000:22)
Dalam hal ini jika dilakukan dengan sengaja akanmenimbulkan
kekafiran.Maka dari itu belajar makharojul huruf ini sangat penting
diajarkan sejak dini agartidak terjadi kesalahan ketika anak membaca AlQur‟an.Diperlukan kaidah yangbenar untuk membaca huruf hijaiyah
agar tidak salah dalam mengucapkanhurufnya. Adapun cara membaca
huruf hijaiyah berdasarkan makharijul hurufsebagai berikut:
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1)

Huruf ( م- ( )و –بwawu – ba – mim) keluar dari kedua bibir
kalauwawu bibirnya terbuka sedang ba‟ dan mim bibirnya rapat.

2)

Huruf (فfa‟) keluar dari bibir sebelah dalam bawah dan ujung
gigidepan.

3)

Huruf (كkaf) keluar dari pangkal lidah, tetapi dibawah makhraj qaf.

4)

Huruf (قqaf) keluar dari pangkal lidah.

5)

Huruf (ضdhod) keluar dari samping lidah dan geraham kanan
dankiri.

6)

Huruf ج- (ي –شjim – syin – ya‟) keluar dari tengah lidah
dantengahnyalangit-langit sebelah atas.

7)

Huruf ط- (ت –دtha‟ – dal – ta‟) keluar dari ujung lidah dan
pangkalgigidepan sebelah atas.

8)

Huruf (ث –ذ –ظzha‟ – dzal – tsa‟) keluar dari ujung lidah danujung
gigidepan sebelah atas serta terbuka.

9)

Huruf (س –ز –ضdhad – za‟ – sin) keluar dari ujung lidah diatas
gigidepan atas dan bawah.

10) Huruf (غ –خKhã – Gain) keluar dari ujung tenggorokan.
11) Huruf (ع –حh}ã‟ – „Ain) keluar dari tengah tenggorokan.
12) Huruf ء- (ھHamzah – ha) keluar dari pangkal tenggorokan.
13) Huruf (لlam) keluar dari antara lidah samping kanan atau kiri
dangusisebelah atas depan.
14) Huruf (نnun) keluar dari ujung lidah dibawah makhraj la.
15) Huruf (رra) keluar dari ujung lidah agak ke depan dan agak
masukke

punggung

lidah.

(Ahmad

Soenarto,

1988:

78)

mengemukakan bahwa huruf-huruf yang keluar dari hidung yaitu
huruf-huruf yang gunnah (mendengung).
c. Membedakan Dua Huruf Yang Sering Tertukar
1) Membedakan huruf hamzah ( )ءdan huruf ain()ع
a) Huruf Hamzah ( )ءtermasuk dalam huruf aqshal halq yaitu
keluarnya huruf dari tenggoroan bagian bawah

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

16

b) Huruf Ain ( )عtermasuk dalam huruf waathul halq yaitu
keluarnya huruf dari tenggorokan bagian tengah
2) Membedakan huruf Haa (  )ھdan huruf Haa ()ح
a) Huruf Haa ( )ھtermasuk kedalam huruf aqshal halq yaitu
keluarnya huruf dari tenggorokan bagian bawah
b) Huruf Haa ( )حtermasuk kedalam huruf wasatul halq yitu
kelarnya huruf dari tenggorokan bagian tengah
3) Membedakan huruf Dzaal ( )دdan huruf Zaay ()ز
a) Huruf Dzaal termasuk kedalam huruf al-lisaan yaitu keluarnya
huruf dari ujung ldah dari arah punggungnya dan menempel pada
ujung dua gigi seri atas
b) Huruf zaay termasuk huruf al-lisaan, yaitu keluarnya huruf
dengan meletakan ujung lidah, paling depan pada dinding dua
gigi seri bawah sehingga suara keluar diantara gigi seri atas dan
gigi seri bawah.
4) Membedaan huruf zaay( )زdan huruf jiim ()ج
a) Huruf zaay ( )زtermasuk huruf al-lisaan, yaitu keluarnya huruf
dengan meletakan ujung lidah, paling depan pada dinding dua
gigi seri bawah sehingga suara keluar diantara gigi seri atas dan
gigi seri bawah.
b) Huruf jiim ( )جtermasuk dalam huruf al-lisaan, yaiu terbentunya
huruf dengan cara tengah lidah menempel pada langit-langit,
sehingga makhrajnya betul-betul tertutup dengan sempurna.
5) Membeakan huruf Tsaa ( )ثdan Huruf Siin ()س
a) Huruf Tsaa ( )ثtermasuk dalam huruf al-lisaan, yaitu keluarnya
huruf dari ujung lidah dari arah punggungnya dan menempel
pada ujung dua gigi seri
6) Huruf Siin ( )سtermasuk dalam huruf al-lisaan, yaitu keluarnya huruf
dengan meletakkan ujung lidah yang paling depan pada dinding dua
gigi seri bawah sehingga sehingga suara keluar diantara gigi seri atas
dan gigi seri bawah.
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7) Membedakan huruf siin ( )سdan huruf syiin ()ش
a) Huruf Siin ( )سtermasuk dalam huruf al-lisaan, yaitu keluarnya
huruf dengan meletakkan ujung ldah yang paling depan pada
dinding dua gigi seri bawah sehingga sehingga suara keluar
diantara gigi seri atas dan gigi seri bawah.
b) Huruf Syiin ( )شtermasuk dalam huruf al-lisaan, yaitu
terbentuknya huruf dengan cara tengah lidah tidak menempel
pada langit-langit, sehingga makhraj tidak tertutup
8) Membedakan huruf Syiin ( )شdan huruf Shaad ()ص
a) Huruf Syiin ( )شtermasu dalam huruf al-lisaan, yaitu
terbentuknya huruf dengan cara tengah lidah tidak menempel
pada langit-langit, sehingga makhraj tidak tertutup
b) Huruf Shaad( )صtermasuk dalam huruf al-lisaan, yaitu keluarnya
huruf dengan meletakan ujung lidah paling depan pada dinding
dua gigi seri bawah sehingga suara keluar diantara gigi seri atas
dan gigi seri bawah.
9) Membedaan huruf Qaaf ( ) قdan Kaaf ()ك
a) Huruf Qaaf ( ) قtermasuk kedalam huruf al-lisan, yaitu keluarnya
huruf dari pangkal lisan menempel pada bagian daging dari
langit-langit (bagian yang lunak)
b) Huruf Kaaf ( )كtermasuk dalam huruf al-lisaan, yaitu keluarnya
huruf dari pangkal lisan menempel pada bagian daging dan
tulang (bagian yang keras) dari langit-langit secara bersamaan,
berada dibawah makhraj huruf qaf sedikit.
10) Membedakan huruf Dhaad ( ) ضdan huruf Dzaa ()ظ
a) Huruf Dhaad ( )ضtermasu kedalam huruf al-lisaan, yaitu
keluarnya huruf dari salah satu tepi lidah atau dari kedua-duanya
secara bersamaan menempel pada dinding dalam gigi geraham
atas.
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b) Huruf Dhzaa ( )ظtermasuk kedalam huruf al-lisaan, yaitu
keluarnya huruf dari ujung lidah dari arah punggungnya dan
menempel pada ujung dua gigi ser atas.
Jadi menurut saya huruf adalah suatu tanda atau lambang
bunyi yang mempunyai bentuk dengan ciri-ciri tertentu, baik memiliki
titik penyerta atau tidak.
Huruf arab (huruf Al-Qur‟an) secara alphabetis atau urutan
abjadnya disebut huruf hijaiyah disingkat Rufyah yang di mulai dari Alif
sampai Ya, sebagai huruf dasar atauasli berjumlah 29 huruf.
Huruf hijaiyah merupakan alfabeta Arab yang disebut dengan
huruf al hija (iyah) dan huruf al tahajji artinya huruf ejaan.Ahli gramatika
Arab menamakannya huruf al „Arabiyah atau huruf al lugahal‟Arabiyah
maksudnya huruf bahasa Arab atau huruf yang bertanda baca ataubertitik
(huruf al mu‟jam) baik dalam bentuk terpisah-pisah yang belum
dipahami sehingga menjadi sebuah rangkaian kata ataupun karena
beberapa bagian darinyaatau seluruhnya ditambahi tanda baca. Dengan
kata lain huruf hijaiyah adalah huruf yang digunakan dalam bahasa Arab
untuk membaca Al-Qur‟an.
3. Media Pembelajaran
a. Definisi Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa Latin, medius yang secara
harfiah berarti tengah,perantara, pengantar.Dalam bahasa Arab, media
adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima
pesan. Menurut Gerlach dan Ely bahwa media apabila dipahami secara
garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun
kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan,
keterampilan, atau sikap. (Gerlach dan Ely, 1971:3)
Sedangkan menurut., mengemukakan istilah medium sebagai
perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi
media seperti televisi, radio, video, gambar, yang memproyeksikan
media cetak dan sejenisnya disebut media komunikasi, sedangkan apa
bila media itu membawa pesan-pesan yang mengandung maksudmaksud pengajaran, maka media itu disebut media pembelajaran.
b. Manfaat Media Pembelajaran
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Penggunaan media pembelajaran oleh guru mutlak dilakukan,
manfaat atau kelebihan pembelajaran menurut Dra. Sumiati antara lain:
1) Menjelaskan materi pembelajaran atau obyek yang abstrak menjadi
konkrit.
2) Memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat
berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempatnya belajar.
3) Mempelajarai meteri pembelajaran secara berulang-ulang
4) Memungkinkan adanya persamaan pendapat atau persepsi yang benar
terhadap suatu materi pembelajaran atau obyek.
5) Menarik perhatian siswa, sehingga membangkitkan minat, motivasi,
aktifitas, dan kreativitas belajar siswa.
6) Membantu siswa belajar secara individua, kelompok atau klasikat
7) Materi

pembelajaran lebih lama

diingat

dan mudah untuk

diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat.
8) Mempermudah

dam

mempercepat

guru

menyajikan

materi

pembelajaran dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan
siswa untuk mengerti dan memahami.
Adapun manfaat media yang lain adalah:
a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik
b) Membatasi perbatasan ruang, waktu, tenaga, daya indra,
c) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid
dengan sumber belajar
d) Memungkinkan anak belajar mandiri
e) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan
menimbulkan persepsi yang sama.
c. Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Media dalam penggunaanya memiliki beberapa jenis. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh lehsin, dkk dalam arsyad (2014:79)
sebagai berikut:
1) Media berbasis manusia
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Media berbasis manusia merupakan media tertua yang
digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau
informasi. Media ini disampaikan oleh manusia dan merupakan
media tertua yang digunakan dalam penyampaian informasi dikelas,
seperti guru dan tutor.
2) Media berbasis cetakan
Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum
dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, atau
lembar lepas.Media ini biasanya digunakan oleh para guru didalam
kelas rendah maupun tinggi. Siswa mulai dari sekolah dasar sudah
menggunakan buku penunjang dalam proses pembelavisual.
3) Media berbasis visual
Media berbasis visual(image atau perumpamaan) memegang
peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media visual
dapat memperlancar pemahaman(misalnya melalui elaborasi struktur
dan organisasi). Media berbasis visual ini sangat diperlukan dalam
kegiatan dikelas khusunya pada anak usia dini yang masih
mengandalkan indera penglihatannya sehingga media dengan
tampilan visualisasi yang menarik dapat membuat anak lebih
semangat dalam belajar.
4) Media berbasis audio visual
Media visual yang menggabungkan penggunaan suara
memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya.

Salah

satu pekerjaan yang diperlukan dalam media audio visual adalah
penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang
banyak, rancangan dan penelitian.
5) Media berbasis komputer
komputer memiliki fungsi yang berbeda beda dalam bidang
pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam
proses pembelajaran yang dikenal dengan nama computer-managed
instruction (CMI).
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Jadi menurut saya media adalah perantara atau pengantar pesan
dari pengirim kepada penerima pesan. media apabila dipahami secara
garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun
kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan,
keterampilan, atau sikap.
Jadi media seperti televisi, radio, video, gambar, yang
memproyeksikan media cetak dan sejenisnya disebut media komunikasi,
sedangkan apa bila media itu membawa pesan-pesan yang mengandung
maksud-maksud

pengajaran,

maka

media

itu

disebut

media

pembelajaran.
d. Media Puzzle
1) Definisi Media Puzzle
Kata puzzle berasal dari bahasa inggris, teka-teki atau
bongkar pasang, puzzle adalah media yang dimainkan dengan cara
dibongkar pasang.Menurut patmonodewa (Misbach, muzamil, 2010)
kata puzzle berasal dari bahasa inggris yang berarti tekateki atau
bongkar pasang, media puzzle merupakan media sederhana yang
dimainkan secara bongkar pasang.
Media puzzle menjadi salah satu alternatif yang dapat
diterapkan dlam meningkatkan hasil belajar siswa. Puzzle yang
sifatnya bongkar pasang, dekat dengan anak-anak dan dapat
memperkuat pemahaman belajar siswa akan menciptakan suasana
belajar yang menyenangkan dan menjadikan suasana belajar menjadi
tidak menegangkan. Dengan begitu, diharapkan media puzzle
mampu menjadi alternatif media yang dapat digunakan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.
Berdasarkan pengertian diatas tentang puzzle, dapat
disimpulkan bahwa media puzzle adalah alat permainan edukatif
yang merangsang kemampuan matematika anak, yang dimainkan
dengan

cara

bongkar

pasar

kepingann

puzzle

berdasarkan

pasangannya.
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2) Fungsi MediaPuzzle
a) Melatih konsentrasi dan ketelitian dan kesabaran
b) Melatih koordinasi mata dan tangan
c) Melatih logika
d) Memperkuat daya ingat
e) Mengenalkan anak pada konsep hubungan
f) Dengan

memilih

gambar/bentuk,

dapat

melatih

berfikir

matematis (menggunakan otak kiri)
3) Macam-macam puzzle
a) Puzzle kontruksi
Puzzle rakitan (construction puzzle)merupakan kumpulan potonganpotongan yang terpisah, yang dapat digabungkan kembali menjadi beberapa
model. Mainan rakitan yang paling umum adalah blok-blok kayu
sederhana berwarna-warni.Mainan rakitan ini sesuai untuk anak
yang suka bekerja dengan tangan, suka memecahkan puzzle, dan suka
berimajinasi.
b) Puzzle batang
Puzzle batang merupakan permainan teka-teki matematika sederhana
namun memerlukan pemikiran kritis dan penalaran yang baik untuk
menyelesaikannya. Puzzle batang ada yang dimainkan dengan cara
membuat bentuk sesuai yang kita inginkan ataupun menyusun gambar yang
terdapat pada batang puzzle.
c) Puzzle lantai
Puzzle lantai terbuat dari bahan sponge(karet/busa) sehingga baik
untuk alas bermain anak dibandingkan harus bermain di atas keramik. Puzzle
lantai memiliki desain yang sangat menarik dan tersedia banyak pilihan
warna yang cemerlang. Juga dapat merangsang kreativitas dan
melatih kemampuan berpikir anak. Puzzle lantai sangat mudah
dibersihkan dan tahan lama.
d) Puzzle angka
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Puzzle angka Mainan ini bermanfaat untuk mengenalkan angka.
Selain itu anak dapat melatih kemampuan berpikir logisnya dengan
menyusun angka sesuai urutannya.Selain itu, puzzle angka bermanfaat untuk
melatih koordinasi mata dengan tangan, melatih motorik halus serta
menstimulasi kerja otak.
e) Puzzle transportasi
Puzzle transportasi merupakan permainan bongkar pasang yang
memiliki gambar berbagai macam kendaraan darat, laut dan udara. Fungsinya
selain untuk melatih motorik anak, juga untuk stimulasi otak kanan dan otak
kiri. Anak akan lebih mengetahui macam-macam kendaraan. Selain itu anak
akan lebih kreatif, imajinatif dan cerdas.
f) Puzzle logika
Puzzle logika merupakan puzzle gambar yang dapat mengembangkan
keterampilan serta anak akan berlatih untuk memecahkan masalah.
Puzzle ini dimainkan dengan caramenyusun kepingan puzzle
hingga membentuk suatu gambar yang utuh.
g) Puzzle geometri
puzzle geometri adalah mainan menyusun bentuk geometri.
Jadi menurut saya kata puzzle berasal dari bahasa inggris, tekateki atau bongkar pasang, puzzle adalah media yang dimainkan dengan
cara dibongkar pasang.Menurut patmonodewa (Misbach, muzamil, 2010)
kata puzzle berasal dari bahasa inggris yang berarti tekateki atau bongkar
pasang, media puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan
secara bongkar pasang.
Berdasarkan

pengertian

diatas

tentang

puzzle,

dapat

disimpulkan bahwa media puzzle adalah alat permainan edukatif yang
merangsang kemampuan matematika anak, yang dimainkan dengan cara
bongkar pasar kepingann puzzle berdasarkan pasangannya.
B. Study Relevan
Study dengan dengan penelitian yang terkait dengan judul penelitian
ini telah dibahas dan hampir memiliki kesamaan, sejauh pengamatan dan
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penelaah yang peneliti lakukan terdapat jurnal dan skripsi yang memiliki tema
relevan yang sama diantaranya:
1) Dalam penelitian: Arieza Muyasharah dengan judul “Maningkatkan
hafalan huruf hijaiyah melalui alat permainan edukatif jemuran baju
kelompok A di Ra Az zahra jombor kecamatan tuntang“Dari data yang
telah disajikan, bahwa dengan menggunakan alat permainan edukatif
jemuran baju dapat meningkatkan hafalan huruf hijaiyah. Hal ini
dibuktikan dengan adanya peningkatan dari Pra Siklus yang rata-rata
pencapaian kelas bernilai 28% meningkat pada Siklus I yang rata–rata
pencapaian kelas bernilai 50%, ditambah lagi adanya peningkatan pada
Siklus II dimana rata-rata pencapaian kelas bernilai 94%.
2) Dalam penelitian: Akmal dengan judul “Efektifitas penggunaan media
puzzle huruf hijaiyah dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa
terhadap materi baca tulis al-quran di SDN periuk 1 kota tanggerang”Pada
peneltian ini media puzzle sangat efektif digunakan dalam pembelajaran
kaena dapat meningkatkan minat siswa membaca al-qur‟an dan media
puzzle dapat meningkatkan daya ingat.
3) Dalam penelitian: Hesti Putri Setianingsih dengan judul “Meningkatkan
kemampuan membaca huruf hijaiyah menggunakan metode tilawati pada
anak kelompok B6 di tk aba karangkajen yogyakarta”. Hasil penelitian
dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan membaca huruf hijaiyah
untuk kriteria baik pada setiap siklusnya. Pada saat pra tindakan
kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan kriteria baik menunjukan
hasil 12,5% kemudian pada Siklus I anak yang mempunyai kriteria baik
meningkat menjadi 68,75%, sehingga mengalami peningkatan sebesar
56,25% dan pada Siklus II meningkat menjadi 87,5%, sehingga
mengalami peningkatan kembali sebesar 31,25%. Pembelajaran dikatakan
berhasil karena perhitungan persentase kemampuan membaca huruf
hijaiyah sudah mencapai kriteria baik minimal 86%.
C. Kerangka Berfikir
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Mengembangkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah anak usia
dini merupakan hal yang penting harus diajarkan kepada anak. Dengan
mengembangkan kemampuan menghafal huruf hijaiyahakanmembantu anak
dalam melaksanakan perintah Allah. Kemampuan menghafal huruf hijaiyah
pada usia dini bertujuan agar anak dapat mengenal Tuhannya sejak usia dini,
agar ketika besar anak sudah bisa mengaji dengan mahraj yang tepat.

KONDISI AWAL

Guru: sudah

Anak: masih

mengajarkan huruf

kurang hafal dan

Hijaiyah

masih tertukartukar

TINDAKAN

Mengahfal huruf hijaiyah
Menggunakan
Perkembangan

KONDISI AKHIR

media Puzzle

menghafal huruf
hijaiyah

Gambar 2.1.Kerangkat Berfikir Penelitian Tindak Kelas
Kondisi awal guru sudah mengajarkan kepada anak huruf huruf
hijaiyah, tetapi anak masih kurang hafal hurufnya dan masih tertukar-tukar.
Kemudian guru menggunakan media puzzle untuk mengambangkan
kemampuan menghafal huruf hijaiyah kepada anak. Pada kondisi akhir anak
diharapkan dapat menganbangkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah.
D. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah “diduga melalui media puzzle
dapat mengembangkan kemampuan menghafal anak di Raudhatul Athfal
Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Tahun
Pembelajaran 2020/2021”.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau
Classroom Action Reaserch yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
proses pembelajaran dikelas dengan sasaran akhir memperbaiki karakter
kedisiplinan anak.
Menurut Kemmis dan Mc.Taggart (1998:23) penelitian tindakan
kelas adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman
kerja sendiri yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap
mawas. Sedangkan Zainal Aqib (2009: 18) mengemukakan bahwa “PTK
terdiri dari 3 kata yaitu, Penelitian, Tindakan dan Kelas. Ketiga kata tersebut
dapat diartikan seperti: Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek,
menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau
informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang
menarik minat dan penting bagi peneliti. Tindakan adalah sesuatu gerak
kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian
ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan.
Sedangkan Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang
sama menerima pelajaran yang sama dari seseorang guru. Batasan yang ditulis
untuk pengertian tentang kelas tersebut adalah pengertian lama, untuk
melumpuhkan pengertian yang salah dan dipahami secara luas oleh umum
dengan “ruang tempat guru mengajar”.Kelas bukan wujud ruangan tetapi
sekelompok peserta didik yang sedang belajar, kelompok orang yang sedang
belajar dapat kerja di lab, lapangan olah raga, workshop, dan lainlain.Menurut Mc. Niff dalam M. Asrori (2007) mengatakan dengan tegas
bahwa penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian yang dilakukan
oleh guru sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk
pengembangan dan perbaikan pembelajaran (Jakni, 2017:2).
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, yang dimaksud dengan
penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk
memperbaiki pembelajaran di kelas.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
a. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Raudhatul Athfal Nurul
Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Pemilihan
tersebut sebagai tempat penelitian didasarkan atas pemikiran bahwa
fokus permasalahan penelitian yang akan menjadi objek ini relevan
dengan pokok permasalahan penelitian ini. Penelitian dilakukan di
sekolah tersebut dikarenakan peneliti sudah sering melakukan observasi
ketika mendapatkan tugas kuliah, selama observasi peneliti menemukan
suatu masalah, sehingga dicari solusi. Adapun alasan praktis pemilihan
lokasi tersebut juga didasarkan dengan beberapa pertimbangan yaitu:
1) Keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga
maupun efisien waktu.
2) Situasi sosial; sebelum mendaoatkan izin formal, untuk memasuki
lokasi tersebut peneliti telah mendapatkan komunikasi informal
dengan pihak sekolah sehingga mendapat izin secara informal.
b. Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dilaksanakan selama tiga bulan mulai
dari bulan September sampai bulan Desamber 2020.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang
dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data
penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian
adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan
yang diberikan kepadanya.
Adapun subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa
Raudhatul Athfal Nurul Islam Teluk Pasir, dikelas B II dengan jumlah
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anak 15anak.Subjek penelitian lainnya adalah pendidik (guru) dan peneliti
sendiri.
C. Pendekatan dan Desain Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitain menggunakan penelitian tindakan kelas
model spiral Kemmis dan Mc Taggart yaitu terbentuk spiral dari siklus
yang satu ke siklus yang berikutnya. Model Kemmis dan Mc Taggart
menggabungkan komponen acting dan observing dalam satu kesatuan
karena keduanya merupakan tindakan yang tidak terpisahkan, terjadi dalam
waktu yang sama. Dalam perencanaannya Kemmis menggunakan sistem
spiral refleksi diri yang setiap siklus meliputi 3 komponen yaitu: rencana
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi
(reflecting).
Peneliti memilih model ini karena komponen pada tindakan dan
observasi harus dilakukan bersamaan agar peneliti tidak kehilangan
momentum saat harus melihat sejauh mana tingkat perkembangan anak.

Gambar 3.1Desain PTK Model Spiral Kemmis dan Mc Taggart.
Dalam penelitian ini peneliti berkolaborasi dengan guru kelas A.
Penelitian ini dikatakan berhasil apabila minimal 71% dari jumlah
keseluruhan anak yaitu 15 orang anak, 10 dari 15 anak mencapai Tingkat
Capaian Perkembangan (TCP) minimal yang ditentukan bersama
kolaborator yaitu 65% (Jurnal Yusria:2006).
2. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas yang
menggunakan metode penelitian eksperimen yang menggunakan rancangan
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One Group Pretest-Posttest Design. Populasi dan Teknik Pengambilan
Sampel Indikator kinerja sebagai penentuan kemampuan motorik halus
dalam penelitian ini adalah:
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan (Sugiyono, 2013:80).
Adapun populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah
siswa/I Raudhatul Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau
Teluk Kota Jambi, dikelas B II dengan jumlah 15 anak. Populasi pada
penelitian ini dapat digambarkan pada table berikut:
Table 3.1 Subjek Penelitian
No

Kelas

Jumlah Anak

1

B

15
Jumlah

15

b. Teknik Pengambilan Sampel
Menurut Sugiyono sampel adalah sebagian dari populasi
itu.Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimilki oleh populasi tersebut.Pada penelitian ini sampel berjumlah 15
orang dari anak kelas B. (Sugiyono, 2015:215)
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan
teknik sampling jenuh.Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel
bila semua anggota populasi dijadikan sampel.Hal ini sering dilakukan
bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.(Sugiyono,
2015:124). Sampel pada penelitian ini adalah kelas B II sebagai kelas
penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang.
D. Rancangan Tindakan
Pelaksanaan PTK pada penelitian ini akan diterapkan dalam dua
siklus, dengan penggunaan media puzzle hijaiyah.
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1. Siklus 1: Pelaksanaan PTK dimulai dengan empat kegiatan yaitu:
perencanaan, pelaksanaan (tindakan), pengamatan dan refleksi.
a. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu:
1) Membuat perencanan
2) Mempersiapkan materi tentang huruf hijaiyah
3) Mempersiapkan media puzzle hijiyah
4) Membuat lembar observasi siswa
5) Mendesain lembar evaluasi berupa penilaian tentang pengembangan
hafalan huruf hijaiyah
b. Tindakan
Tindakan yang dilakukan peneliti meliputi:
1) Menyampaikan kepada anak tentang huruf hijaiyah
2) Memberikan semangat dan motivasi anak untuk semangat belajar
menghafal huruf hijaiyah
3) Melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan yang telah dipersiapkan
dalam pelaksanaan pembelajaran
4) Melakukan evaluasi
5) Menganalisis hasil evaluasi
6) Merefleksikan pelaksanaan tindakan untuk menentukan perbaikan
pada siklus berikutnya.
c. Pengamatan
Observasi adalah cara yang dipilih oleh peneliti dalam
melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis. Pengamatan
terhadap hafalan huruf hijaiyah menggunakan lembar observasi
aktifitas siswa dan lembar observasi pelaksanaan penerapan media
puzzle untuk mengembangkan hafalan huruf hijaiyah untuk guru
peneliti. Hasil observasi digunakan untuk menentukan jenis tindakan
yang akan dilakukan berikutnya.
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d. Refleksi
Dari data yang telah diproleh baik dari aktifitas siswa maupun
hasil perkembangan hafalan huruf hijaiyah, akan dianalisis dengan
menggunakan perkembangan perhitungan data penelitin pada masingmasing siklus, analisis ini merupakan kegiatan refleki untuk
menentukan apakah tindakan yang dilalui sudah sesuai harapan atau
masih harus diperbaiki pada siklus berikutnya.
2. Siklus 2: Pelaksanaan PTK dimulai dengan empat kegiatan yaitu:
perencanaan, pelaksanaan (tindakan), pengamatan dan refleksi.
a. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu:
1) Membuat perencanan
2) Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, berupa media puzzle
huruh hijaiyah denganbentuk yang berbeda dari yang siklus pertama
3) Membuat lembar observasi siswa
4) Mendesain lembar evaluasi berupa penilaian tingkat hafalan huruf
hijaiyah siswa
b. Tindakan
Tindakan yang dilakukan peneliti meliputi:
1) Menyampaikan kepada anak tentang mengembangkan hafalan
huruf hijiyah
2) Memberikan semangat dan motivasi anak untuk semangat dalam
menghafal huruf hijaiyah
3) Melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan yang telah dipersiapkan
dalam pelaksanaan pembelajaran
4) Melakukan evaluasi
5) Menganalisis hasil evaluasi
6) Merefleksikan pelaksanaan tindakan untuk menentukan perbaikan
pada siklus berikutnya.
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c. Pengamatan
Observasi adalah cara yang dipilih oleh peneliti dalam
melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis. Pengamatan
terhadap hafalan huruf hijaiyah menggunakan lembar observasi
aktifitas siswa dan lembar observasi pelaksanaan penerapan media
puzzle untuk mengembangkan hafalan huruf hijaiyah untuk guru
peneliti. Hasil observasi digunakan untuk menentukan jenis tindakan
yang akan dilakukan berikutnya.
d. Refleksi
Dari data yang telah diproleh baik dari aktifitas siswa
maupun hasil perkembangan hafalan huruf hijaiyah, akan dianalisis
dengan menggunakan perkembangan perhitungan data penelitin pada
masing-masing siklus, analisis ini merupakan kegiatan refleki untuk
menentukan apakah tindakan yang dilalui sudah sesuai harapan atau
masih harus diperbaiku pada siklus berikutnya.
E. Sumber Data
1. Primer
Data primer yang peneliti ambil didapatkan dari informan atau
orang yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian.Yakni
kepala sekolah, guru dan siswa dan diambil dari kebiasaan dan keteladanan.
2. Skuder
Data skunder yang peneliti ambil berdasarkan buku-buku
pendukung yakni: Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan Nya, Metode AsySyafi‟I Cara Praktis Baca Al-Qur‟an, Kiat Kiat Mempertajam Daya Ingat
Hafalan Pelajaran, Tinjauan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah,
Perkembangan Anak Usia Dini, Menghafal Al-Qur‟an Dengan Otak Kanan,
Media Pembelajaran, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Panduan
Penulisan Skripsi, Pengembangan Pembelajaran PAUD, Cara Cepat
Menghafal Alquran, Media Dan Sumber Belaja, Konsep Dasar Pendidikan
Anak Usia Dini, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cara
Mudah

Menguasai

Ilmu

Tajwid

Dengan

Metode

Praktis

dan
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Menyenangkan,

Tinjauan

Kemampuan

Membaca

Huruf

Hijaiyah

Efektifitas Penggunaan Media Puzzle Huruf Hijaiyah Dalam Upaya
Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Materi Baca Tulis Al-Qur‟an
Meningkatkan Membaca Huruf Hijaiyah Menggunakan Metode Tilawati
Peningkatan Mengenal Huruf Hijaiyah Melalui Media Kartu Huruf dan
melalui beberapa teknik pengumpulan data baik melalui data siswa, sumber
dokumentasi ataupun arsip.
F. Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Dalam Sugiyono (2015:137) wawancara digunakan sebagai
teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti,
dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan
jumlah respondenya sedikit/kecil.Dalam penelitian ini guru kelas B
dijadikan sebagai responden utama dalam wawancara. Dalam teknik
wawancara akan dilengkapi dengan format pedoman wawancara.
(Sugiyono, 2015:137)
b. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis
fenomena-fenomena yang diselidiki. (Sutrisno, 2002:136)
Metode observasi adalah suatu pengamatan yang sengaja dan
sistematis dengan fenomena-fenomena sosial dengan gejala psikis
dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi merupakan
pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang diteliti
secara objektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh
gambaran yang lebih konkrit tentang kondisi dilapangan. Sebagaimana
pendapat bahwa “Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan

secara

sistematis

fenomena-fenomena

yang

diselidiki”.Lembar observasi yang digunakan berupa pengamatan,
dengan memberi ceklis, instrument observasi berupa rating scare dengan
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jujur berdasarkan pengamatan dengan pedoman skale perkembangan
anak yaitu:
Belum Berkembang (BB)

= Satu (1)

Mulai berkembang (MB)

= Dua (2)

Berkembang Sesuai Harapan (BSH)

= Tiga (3)

Berkembang Sangat Baik (BSB)

= Empat (4)

c. Dokumentasi
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai
kegiatan yang terjadi selama tindakan diberikan. Teknik ini lebih
menjelaskan suasana yang terjadi dalam proses pembelajaran. Teknik
dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data melalui
dokumentasi yang tersedia. Teknik ini untuk menggali data tentang
Raudatul Athfal Nurul Islam seperti sejarah berdirinya, keadaan guru,
keadaan peserta didik dan keadaan sarana prasarana dan lain-lain.
2. Instrument Pengumpulan Data
Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variable
yang diteliti (Sugiono, 2015:92). Pada penelitian ini instrument yang
digunakan adalah: lembar observasi, wawancara dan dokumentasi.
a. Lembar Observasi
1) Definisi Konseptual
a) Kemampuan Menghafal
Dalam kamus besar bahasa indonesiapengertian menghafal
adalah berusaha meresapkan merasakankedalam fikiran agar selalu
ingat.Istilah menghafal adalah suatu metode untuk mengingat
kembali sesuatu yang pernah dibaca secara benar seperti apa
adanya.
b) Media Puzzle
Kata puzzle berasal dari bahasa inggris, teka-teki atau bongkar
pasang,

puzzle adalah media yang dimainkan dengan cara

dibongkar pasang.Menurut patmonodewa (Misbach, muzamil,
2010) kata puzzle berasal dari bahasa inggris yang berarti tekateki
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atau bongkar pasang, media puzzle merupakan media sederhana
yang dimainkan secara bongkar pasang.
c) Huruf Hijaiyah
Huruf hijaiyah terdiri dari dua kata yaitu huruf dan hijaiyah.
Huruf adalahbentuk jamak dari al-harfu yang berarti bagian terkecil
dari lafal yang tidak dapat membentuk makna tersendiri kecuali
harus dirangkai dengan huruf lain.
2) Definisi Oprasioal
a) Kemampuan Menghafal
Dalam mengembangkan kemampuan menghafal, proes
pelaksanaanakan dilakukan sedimikan rupa, agar peserta didik
mudah dalam mengembangkan kemampuan menghafal seperti:
mengulang kembali apa yang disebutkan, mengajak bernyanyi
bersama.
b) Media Puzzle Huruf Hijaiyah
Dalam penerapan Media Puzzle akan dilakukan pemberian
media terhadap anak-anak, pada siklus 1 anak-anak dibagi menajdi
beberapa kelompok, dan diberikan 1 buah media puzzle untuk
dikerjakan bersama dalam pengerjaannya anak akan dibimbing
untuk selalu menyebutkan huruf hijaiyah yang di pasangkan.
Table 3.2 Kisi-Kisi Instrument Mengembangkan Kemampuan Menghafal Huruf
Hijaiyah
Variabel

Indikator

Deskriptor

Moral dan Mengerjakan Ibadah
Agama

1. Mengetahui tugas-tugas
umat Islam
2. Mengerjakan tugas-tugas
yang diperintahkan Allah

Kognitif

Menerapkan
pengetahuan

1. Mengetahui huruf-huruh
atau

Hijaiyah

No
Item
1-2

3

4-6
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pengalaaman dalam 2. Mampu melafalkan Huruf
konteks yang baru

Hijaiyah

7

Tabel 3.3 Aspek Kemampuan Menghafal Anak Yang Akan Dinilai
Skor

No

Aspek yang dinilai

1

Anak mampu mengetahui tugas-tugas

BB

MB

BSH

BSB

umat Islam
2

Anak dapat menyebutkan tugas-tugas
umat Islam

3

Anak mampu mengerjakan perintah
Allah (Mengaji)

4

Anak dapat mengenal Huruf Hijaiyah

5

Anak mampu menyebutkan Huruf
Hijaiyah secara berurutan

6

Anak

dapat

menyebutkan

huruf

hijaiyah secara acak
7

Anak

mempu

menghafal

Huruf

Hijaiyah
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Tabel 3.4 Lembar Observasi Mengembangkan Kemampuan Menghafal Huruf
Hijaiyah Anak Kelompok B

Anak dapat menyebutkan
huruf hijaiyah secara acak

Anak mampu menyebutkan
Huruf Hijaiyah secara
berurutan

Anak mempu menghafal
Huruf Hijaiyah

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

Anak dapat mengenal
Huruf Hijaiyah

1

N Nama

Anak dapat menyebutkan
tugas-tugas umat Islam

o Anak

Anak mampu mengetahui
tugas-tugas umat Islam

Anak mampu mengerjakan
perintah Allah (Mengaji)

Aspek yang dinilai

2
3
4
b. Lembar Wawancara
Dalam hal ini peneliti menggunakan lembar wawancara
untuk mewawancarai kepala sekolah, guru kelas B yang dilakukan
sebelum dan sesudah diberikan tindakan.
Tabel 3.5 Wawancara guru sebelum pembelajaran
No

Pertanyaan

1

Pernahkan
ibu
mengajarkan
huruf
hijaiyah?
Bagaimana respon anak ketika guru
mengajarkan huruf hijaiyah?
Bagaimana sikap ibu ketika ada anak yang
sebelum mengerti atau mengenal huruf
hijiyah?
Menurut ibu apakah penting mengajarkan
huruf hijaiyah?
Bagaimana cara ibu mengembangkan
kemampuan menghafal huruf hijaiyah?
Media apa saja yang ibu gunakan dalam
mengembangkan kemampuan menghafal
huruf hijaiyah?

2
3

4
5
6

Jawaban
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Tabel 3.6Wawancara sesudah pembelajaran
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah dengan menggunakan penerapan
media puzzle dapat mengembangkan
kemampuan menghafal huruf hijaiyah?
2
Apakah setelah penggunaan penerapan
media puzzle hijaiyah hafalan huruf
hijaiyah anak lebih meningkat?
3
Apakah anak jadi lebih bersemangat dalam
menghafal huruf hijaiyah?
4
Bagaimana hasil hafalan anak setelah
penerapan media puzzle hijaiyah?
c. Lembar Dokumentasi
Dokumentasi

srana

pengumpulan

data-data

pada

penelitian baik berupa dukumen-dokumen sekolah maupun
dokumen berupa foto. Berikut table mengenai dokumen apa saja
yang dibutuhkan pada penelitian ini.
Tabel3.7 Dokumentasi Pengumpulan Data
No

Data

Jenis Dokumentasi

1

Aktivitas anak

Foto

2

Profil sekolah

Dokumen sekolah

3

Visi-Misi sekolah

Dokumen sekolah

4

Struktur organisasi sekolah

Dokumen sekolah

G. Kriteria Keberhasilan Penelitian Tindak Kelas (PTK)
Menurut Miles penelitian ini dikatakan berhasil apabila 71% dari
jumlah keseluruhan anak yaitu 15 orang anak. Apabila.Apabila 10 dari 15
orang anak mencapai tingkat capaian peningkatan minimal maka penelitian
berhasil dan penelitian yang ditentukan bersama kolabolator yakni 60%.(
Jurnal Yusria: 2016)

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

39

H. Teknik Analisis Data
1. Reduksi data
Dalam Sugiono (2015:338) reduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. (Sugiono,
2015:338)

2. Penyajian data
Penyajian data dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk teks
naratif, yaitu berupa catatan-catatan lapangan terkumpul yang kemudian
penulis sederhanakan sesuai dengan sub fokus pembahasan.
3. Kesimpulan/verifikasi
Kegiatan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi
yang

tersusun

dalam

suatu

kesatuan

yang

utuh

dan

mudah

dipahami.Kegiatan verifikasi ini dihunakan untuk membuat kesimpulan
menjadi kredibel, artinya terpecaya serta dapat teruji dengan bukti catatan
lapangan, demikian kesimpulan ini dikemukakan menjadi kuat dan valid
dalam prosesnya.
Data kuantitatif merupakan proses perhitungan hasil belajar siswa
pada masing-masing siklus dapat dihitung melalui;
a. Penilaian Rata-Rata Siswa
Nilai rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung menggunakan
∑

rumus:

∑

Keterangan:
X = Nilai rata-rata hasil tes anak
Σx = Jumlah semua nilai anak
Σn = Jumlah siswa (Nana Sudjana 2009:109)
b. Penilaian Ketuntasan Hasil Belajar
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Nilai ketuntasan hasil belajar siswa dapa dihitung dengan
menggunakan:

(

)
(

)

(siswa yang tuntas belajar), dengan penilaian:
Skor 1: 0-50

: Belum Berkembang

Skor 2: 51-70

: Mulai Berkembang

Skor 3: 71-80

: Berkembang Sesuai Harapan

Skor 4: 81-100

: Berkembang Sangat Baik

I. Jadwal Penelitian
Rencana waktu penelitian akan dilakukan selama tiga bulan bulan,
yaitu mulai dari bulan September sampai Desember 2020. Rencana waktu ini
masih bersifat relatif, artinya dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi
secara teknis administrative maupun kondisi dilapangan.Berikut ini berikut ini
dapat diberikan uraian tahap-tahap yang dilakukan selama penelitian
dilaksanakan.
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Tabel 3.8 Rencana Waktu Penelitian
Tahun
No

Kegiatan

2019

2020
Bulan

Ags Sep

Des

Mar

Jul

Pengajuan dan
X
X
pengesahan
judul
2 Penyusunan
X
proposal
3 Seminar
X
proposal
Perbaikan hasil
4 seminar
X
X
proposal
Pengurusan
5 dan penerbitan
izin penelitian
6 Pengumpulan
data dilapangan
Analisis data
dan
7 penyusunan
laporan
penelitian
8 Seminar hasil
ujian skripsi
9 Perbaikan hasil
ujian skripsi
Pengesahan
10 hasil
ujian
skripsi
Penggandaan
11 dan penyerahan
laporan hasil
Catatan: Jadwal penelitian dapat berubah sewaktu-waktu

Sep

Okt

Nov

Des

1

X
X

X

X

X

X
X

X
X
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Raudhatul Athfal Nurul Islam
Raudhatul Athfal Nurul Islam merupakan sekolah formal yang
terletak di Rt 04 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota
Jambi. Raudhatul Athfal Nurul Islam berada di bawah naungan Depertemen
Agama (DepAg), Raudhatul Athfal Nurul Islam ini berdiri pada 27 Juni
2003 sampai sekarang, sebelum Raudhatul Athfal Nurul Islam ini bediri
berdiri juga Raudhatul Athfal yang bernama Raudhatul Athfal Jannah.
Raudhatul Athfal Jannah ini berdiri hanya 1 tahun yang dibawah pimpinan
Gr. H. Usman gani. Raudhatul Athfal ini adalah Raudhatul Athfal
satusatunya yang berada di kecamatan danau teluk kota jambi Raudhatul
Athfal ini mencakup dibawah naungan yayasan Nurul Islam yang terdiri
dari: Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Raudhatul
Athfal (RA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Taman Kanak-kanak (TK) termasuk dalam naungan Dinas
Pendidikan, sedangkan Raudhatul Athfal termasuk dalam dalam naungan
Dapartemen Agama.Maka dari itu Raudhatul Athfal pertama di kecamatan
Danau Teluk adalah Raudhatul Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir.Semua ini
atas kesepakatan Para Tuan Guru dan Tua tengganai Kelurahan Tanjung
Pasir.Ketua Yayasan Nurul Islam ini H. Kemas Arsyad Samad.Yayasan
Nurul Islam ini dahulunya sebuah pesantren, karena berkembangnya zaman
dan banyak di didirikan pesantren pesantren di Kecamatan Danau Teluk
menyebabkan Pesantren Nurul Islam kalah saing sampai pada akhirnya
tutup.Ada juga Tingkat Madrasah Tsanawiyah.
Adapun profil Raudhatul Athfal Nurul Islam adalah sebagai
berikut:
Nama Sekolah

: RA Nurul Islam

Alamat

: Jl. K.H. Saleh

Kelurahan

: Tanjung Pasir
42
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Kecamatan

: Danau Teluk

Kabupaten/Kota

: Jambi

Kode Pos

: 36263

Penyelenggara

: H. Kemas Arsyad Samad

Izin Penyelenggara

: Kd-05.10/6.a/PP.00.4/250/06

Standar madrasah

: Swasta

Nomor Statistik Sekolah

:101215710009

NPSN Sekolah

: 69731247

Tahun didirikan/di bangun

: 27 Juni 2003

Tahun akreditas

: 2018

Status tanah

: Milik Sendiri

Gambar 4.1 Foto Profil Sekolah
2. Letak Geografis RA Nurul Islam
Letak geografis Raudhatul Athfal Nurul Islam terletak di jalan K.H.
Saleh, kelurahan tanjung Pasir kecamatan danau teluk Kota jambi.Lokasi
mudah dijangkau dengan kendaraan darat, baik dengan roda dua maupun
roda empat.Sangat trategis dekat dengan masjid, dekat dengan Madrasah
Ibtidaiyyah dan dekat dengan Kantor lurah tanjung pasir. Adapun luas
Raudhatul athfal Nurul Islam sebagai berikut: a. Luas tanah Raudhatul
Athfal Nurul Islam adalah 12160 m2 b. Luas bangunan Raudhatul Athfal
Nurul Islam adalah 120 m2.
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3. Visi dan Misi
a. Visi
“Mewujudkan generasi muslim yang unggul, berprestasi,
berakhlak mulia dengan landasan iman dan taqwa”.
b. Misi
1) Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang Integrasi antara
Imtaq, Imtek dan Permainan (Bermain).
2) Memberikan Motivasi kepada peserta didik untuk selalu mempu
mengekspresikan diri secara Spontan, Kreatif Dan Inovatif.
3) Memberikan kesempatan dan layanan bimbingan kepada peserta didik
untuk mengenal dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang
dimiliki.
4) Menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada
peserta didik dengan metode yang menyenangkan.
5) Mengusahakan

peningkatan

kualitas

dan

potensi

guru

serta

penyempurnaan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Struktur Organisasi
Struktur merupakan sistem format hubungan kerja yang membagi
dan mengkoordinasikan hubungan kerja antara satu dengan yang
lainnya.Struktur organisasi merupakan bentuk dari organisasi secara
keseluruhan yang menggambarkan kesatuan dari berbagai segmen dan fugsi
organisasi yang di pengaruhi lingkungan, ukuran, jenis, tenologi yang
digunakan, dan sasaran yang hendak dicapai.struktur bersifat relatif dan
berubah memerlukan waktu untuk penyesuaian-penyesuaian.
Raudhatul Athfal Nurul Islam mulai manerima siswa baru tahun
pelajaran 2003. Jumlah siswa yang masuk memang tidak banyak, tetapi
dengan anak yang memasuki RA akan diberikan pengalaman belajar yang
menyenangkan dan mendidik bagi anak. Berdasarkan keputusan kepala
kantor

Dapertemen

Agama

Kota

Jambi

Nomor

kd-

05.10/6.a/PP.00.4/250/06 pada tanggal 23 maret 2006.
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Struktur organisasi akan menjadi lebih jelas apabila digambarkn
dalam bagan atau skema organisasi. Pada struktur organisasi terhadapp
ambaran posisi kerja, pembagian kera, jenis kerja, jenis kerja yang harus
dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau
bagian, tingkat tingkat manajemen atau salran komunikasi. Struktur juga
menunjukkan hirarki dan wewenang organisasi serta mempelihatkan
hubungan pelopornya.
Gambar Struktur Organisasi RA Nurul Islam
Pelindung Kepala Kelurahan
Tanjung Pasir

Ketua yayasan
Kemas Amri

Kepala
Maryani

Sekertaris

Bendahara

Kurnia srirahayu, S.Pd

M. Amin S.Pd

Seksi Dana

Seksi Humas

M. Amin

Alawiyah S.Pd
Seksi Pendidikan
1. Alawiyah, S.Pd
2. Arianti, S.Pd
3. Lidya DwiAsmawati, S.Pd

4. Kurnia Srirahayu, S.Pd
Gambar 4.2Struktur Organisasi R.A Nurul Islam.
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5. Keadaan Fisik Sekolah
Ada enam ruang lingkup manajemen PAUD, salah satunya adalah
manajemen sarana dan prasarana PAUD.Sarana merupakan alat yang dapat
digunakan atau alat yang dapat dipindahkan Misalnya kursi, meja, papan
tulis, lemari alat-alat permainan, dan sebagainya.Sedangkan Prasarana
adalah alat yang tidak dapat digerakan, Misalnya seperti ruang kelas, ruang
guru, kamar mandi dan sebagainya.Sarana dan prasarana digunakan sebagai
media untuk mencapai tujuan PAUD.
a. Bangunan Sekolah
Luas tanah R.A Nurul Islam adalah 12160 m2 dan Luas
bangunan R.A Nurul Islam adalah 120 m2. Adapun Satu bangunan
gedung terdiri dari:
Tabel 4.1 Bangunan Sekolah RA Nurul Islam
No

Jenis

Jumlah

Keterangan

1

Ruang Kelas

3 Ruangan

Baik

2

Ruang Barang Bekas

1 Ruangan

Baik

3

WC Guru

1 Ruangan

Baik

4

WC Murid

1 Ruangan

Baik

5

Tempat Cuci Tangan

1 Buah

Baik

6

Tempat Piring

1 Buah

Baik

Catatan: Data pada table 4.1 berasal dari dokumen sekolah
b. Sarana Bermain Diluar Ruangan
Table 4.2 Sarana Bermain Diluar Ruangan
No

Jenis

Jumlah

Keterangan

1

Jungkat- jungkit

2 Buah

Baik dan Tidak Baik

2

Perosotan

3 Buah

Baik

3

Bola Dunia

1 Buah

Baik

4

Tangga Majemuk

6 Buah

Baik

5

Ayunan

1 Buah

Baik

6

Komedi putar

1 Buah

Baik

Catatan: Data pada table 4.2 berasal dari dokumen sekolah
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6. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik
a. Pendidik/Guru
Pada Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen disebutkan bahwa guru merupakan pendidik professional
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, nilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.
Kualifikasi akademik guru PAUD memiliki ijazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan Profesi Guru
(PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.Sementara itu,
kompetensi Guru PAUD mencangkup pada kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, kompetensi professional dan kompetensi pedagogic.
Tabel 4.3 Pendidik/Guru RA Nurul Islam
No

Nama Guru

L/P

Jabatan

1

Maryani

P

Kepala Sekolah

2

Alawiyah, S.Pd

P

Guru Kelas B

3

Arianti, S.Pd

P

Guru Kelas B

4

Lidya Dwi A, S.Pd

P

Guru Kelas B

5

Kurnia Srirahayu, S.P.d

P

Guru Pengganti

Catatan: Data pada table 4.3 berasal dari dokumen sekolah
b. Perseta Didik/Murid
Disampaikan oleh NAEYC (National Association For The
Education Of Young Children) yang menyatakan bahwa anak usia dini
adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun, yang mencakup
dalam program pendidikan di taman penitipan anak, penitipan anak pada
keluarga (Family Child Care Home), pendidikan prasekolah baik swasta
maupun negeri, TK dan SD (NAEYC, 1992).
Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahub 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa
pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui
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pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuh dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2003).
Tabel 4.4 Jumlah peserta didik RA Nurul Islam
No

Kelompok/Kelas

Jumlah Anak

1

B1

15

2

B2

15

3

B3

16

Catatan: Data pada table 4.4 berasal dari dokumen sekolah
7. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia atau biasa di singkat SDM potensi yang
terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sesuai makhluk
sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri
serta

seluruh potensi

yang terkandung dalam

menuju tercapainya

kesejahteraan. Dalam institut pendidikan sumber daya manusia terdiri dari:
Tabel 4.5 Status Pegawai dan Jabatan
No

Nama

Status
Kepegawaian

Jabatan

1

Maryani

Non PNS

Kepala Sekolah

2

Alawiyah, S.Pd

Non PNS

Guru

3

Arianti, S.Pd

Non PNS

Guru

4

Lidya dwi Asmawati, S.Pd

Non PNS

Guru

5

Kurnia Srirahayu, S.Pd

Non PNS

Guru

6

Kemas Amri

Non PNS

Penasehat

7

M. Amin

Non PNS

Bendahara

Catatan: Data pada table 4.5 berasal dari dokumen sekolah
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B. Kondisi Awal Kemampuan Menghafal Huruf Hiajiyah Anak
Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan observasi untuk
mengetahui bagaimana kemapuan menghafal huruf hijaiyah pada anak usia 56 tahun di RA Nurul Islam. Kegiatan observasi ini dilakukan pada tanggal 14
Agustus 2020, dengan subyek anak diantaranya 8 anak laki-laki dan 7 anak
perempuan. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu pada saat proses
pembelajaran berlangsung dengan lembar observasi yang berisi indikator dan
deskriptor untuk melihat kemampuan menghafal huruf hijaiyah anak dikelas
B II.
Pengamatan kondisi pratindakan di lakukan untuk mengetahui
keadaan nyata yang ada di lapangan sebelum peneliti melakukan penelitian,
peneliti melakukan pratindakan terlebih dahulu. Hasil yang diperoleh pada
kemampuan awal sebelum tindakan pada akhirnya akan dibandingkan dengan
hasil setelah tindakan melalui kegiatan dan menggunakan media puzzle.
Perbandingan bertujuan untuk menunjukkan adanya peningkatan sebelum
dan sesudah dilakukan tindakan.Pada tahap ini peneliti dan kolaborator
mengamati kemampuan menghafal huru hijaiyah. Kegiatan yang berlangsung
pada saat penelitian adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Pada pra siklus ini indikator yang diberikan adalah “pengenalan
huruf hijaiyah” dengan Tema “Lingkunganku” dan subtema “Keluargaku”.
Materi pembelajaran yang akan dilakukan pada prasiklus ini adalah: (1)
NAM, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, meminta tolong dan
mengucap salam dengan baik, (2) Bahasa, menyebutkan anggota keluarga,
menyebutkan fungsi/tugas tiap-tiap anggota keluarga, dll; (3) Kognitif,
menjawab pertanyaan guru dengan konkret; (4) Motorik Halus, mewarnai
gambar, menyalin tulisan, mengenali huruf; (5) Sosial Emosional, Anak
mengerjakan tugas dengan mandiri dan bangga dengan hasil kerjanya. Dan
kegiatan ini dilakukan pada kegiatan inti selama 45 menit. Prasiklus
dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2020 yang dihadiri oleh guru
kelompok B II dari pukul 08.00 sampai 10.30 WIB.
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2. Pelaksanaan
Berdasarkan data diatas, peneliti kemudian melakukan kegiatan
pra tindakan sebelum siklus pertama untuk mengetahui kemampuan anak
dalam menghafal huruf hijaiyah.Berikut merupakan penjabaran pada saat
pra tindakan. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas B II untuk anak usia
5-6 tahun. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pembelajaran tentang
pengenalan huruf hijaiyah berjumlah 15 anak.Peneliti dan guru mengajak
anak untuk memperhatikan gambar huruf hiaiyah dan mengucapkan bunyi
dari 1 huruf ke huruf selanjutnya.
Kegiatan pembelajaran huruf hijaiyah dimulai dari memasuki
ruang kelas. Guru mengucapkan salam, menanyai kabar anak, menanyai
siapa saja yang tidak masuk sekolah. Setelah itu guru memberikan
penjelasantentangtema hari ini, lalu menjelaskan dan mengenalkan tentang
huruf hijaiyah.
Selanjutnya guru kelas mengenalkan peneliti kepada anak,
peneliti mengucapkan salam dan menanyai bagaimana kabar anak dan
menanyai anak mau atau tidak belajar bersama peneliti. Pada hari itu,
peneliti menginformasikan lagi kepada anak tentang pembelajaran huruf
hijaiyah.
3. Hasil Observasi Prasiklus
Prasiklus dilakukan pada hari Jum‟at tanggal 14 Agustus 2020
yang dihadiri oleh guru kelompok B II dari pukul 08.00 sampai 10.30
WIB. Penulis memotret apa yang dilakukan oleh guru, diperoleh data tes
sebelum tindakan diambil dari cara anak menghal huruh hijaiyah.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada anak
mengenai Kemampuan menghafal huruf hijaiyah pada anak usia 5-6 tahun
di RA Nurul Islam masih belum optimal. Dalam hal menghafal huruf
hijaiyah dan memahami perbedaan bentuk dan pengucapan huruf hijaiyah,
anak banyak menyebutkan huruf secara berurutan namun tidaktahubenar
atau tidak huruf yang diucapkan.
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Ketika anak diajak menyebutkan huruf secara bersama-sama
oleh peneliti hanya beberapa anak yang menyebutkan sesuai dengan huruf
yangditunjuk olehpeneliti.
Setelah pelaksanaan Pra Siklus yang dilakukan maka peneliti
mendapatkan nilai dalam mengembangkan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah dikelas B II sebagai berikut:
Table 4.6 Data Hasil Prasiklus Menghafal Anak Kelompok B II

NO

Nama Anak

Skor

Nilai

Ket

1

Rafif

17

32

BB

2

Nurul

15

32

BB

3

Zulfa

15

32

BB

4

Amar

8

29

BB

5

Rania

16

32

BB

6

Atika

15

29

BB

7

Syafiq

7

25

BB

8

Wisnu

8

29

BB

9

Firly

7

25

BB

10

Nayla

15

29

BB

11

Zahira

8

29

BB

12

Zhafira

9

32

BB

13

Daffa 1

15

32

BB

14

Daffa 2

15

32

BB

15

Noval

7

25

BB

JUMLAH

177

632

Nilai Rata-Rata

42,1

Jumlah Anak Belum Berkembang

7 (46,6%)

Jumlah Anak Mulai Berkembang

8 (53,3%)

Jumlah Anak Berkembang Sesuai Harapan

0 (0%)

Jumlah Anak Berkembang Sangat Baik

0 (0%)
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Berdasarkan tabel 4.7 terlihat kemampuan menghafal huruf
hiaiyah anak masih rendah. Dilihat dari hasil observasi dimana anak yang
dikategorikan Berkembang Sangat Baik sebanyak 0 orang (0%), anak yang
dikategorikan Berkembang Sesuai Harapan sebanyak 0 orang (0%), anak
yang dikategorikan Mulai Berkembang sebanyak 8 orang (53,3%), dan
anak yang dikategorikan Belum Berkembang sebanyak 7 orang (46,6%).
Selain itu, nilai rata-rata yang diperoleh anak juga masih rendah yaitu
42,1. Maka dari itu peneliti mulai melakukan penelitian tindakan kelas
guna untuk mengembangkan kemampuan menghafal huruf hiaiyah anak
dengan menggunakan media puzzle hiaiyah.

Gambar 4.3Dokumentasi Hasil Pra Siklus
C. Hasil Temuan
Langkah-langkah penelitian ini, peneliti laksanakan mulai awal bulan
September 2020 yang terdiri dari dua siklus.Setiap siklus dilakukan tiga kali
tatap muka (pertemuan) dengan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan
(tindakan), observasi (pengamatan) dan refleksi. Dapat di uraikan sebagai
berikut:
1. Siklus I
a. Perencanaan
Siklus I terdiri dari 3 kali pertemuan yang dilakukan pada
tanggal 2 September, 3 September dan 4 September 2020.Pada siklus I
ini anak mempelajari tentang tema Lingkunganku dengan sub tema
Sekolah. Dalam melaksanakan tindakan lanjutan pada siklus I ini, ada
beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru dan penulis, antara lain:
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1) Rencana Proses Pembelajaran Harian (RPPH), 2) Menyiapkan lembar
observasi anak, 3) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
untuk proses pembelajaran, 4) Menyiapkan Puzzle Hijaiya. Aspek yang
akan dinilai adalah a) NAM, membaca doa sebelum dan sesudah
kegiatan, meminta tolong dan mengucap salam dengan baik; b) Bahasa,
menyebutkan manfaat sekolah, siapa saja yang ada disekolah,
menyanyikan lagusekolah, menyebutkan huruf hijaiyah,; c) Kognitif,
anak berfikir bagian apa saja yang ada disekolah, dapat mengenali huruf
abjad maupun hijaiyah; d) Motorik Halus, anak mewarnai gambar,
menulis huruh ja ha kho; e) Sosial Emosional, Anak mengerjakan tugas
dengan mandiri dan bangga dengan hasil kerjanya; f) Seni, bernyanyi
lagu taman yang paling indah. Kegiatan ini dilakukan selama 45 menit.
Tabel 4.7 Jadwal Perencanaan Siklus I
No
1

Hari/Tgl
Rabu,

02

Pertemuan

Materi

I

Perkenalan Tema dan Sub Tema,

september

menyelesaikan pembelajaran pada

2020

hari ini, yaitu: membaca buku ejaan,
menulis huruf “e”, mewarnai bentuk
sekolah, mengenal huruf hijaiyah

2

Kamis, 03

II

Mengajak

anak

mengulang

september

menyebutkan

2020

bernyanyi huruf hijaiyah bersamasama,

dan

huruf

hiaiyah,

menyelesaikan

tugas

padahari itu seperti menulis angka 4,
menggambar bebas, menulis huruf
(ba ta tsa), Menyusun Puzzle hijaiyah
berkelompok

serta

menyebutkan

hurufnya
3

Jumat, 04
september

III

Ujian mengembangkan kemampuan
menghafal huruf hijaiyah dengan
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2020

menyebutkan huruf hijaiyah secara
berurutan,

menyebutkan

huruf

hijaiyah tanpa melihat tulisan dan
menyusun Puzzle hijaiyah individu
serta menyebutkan hurufnya

b. Pelaksanaan
Peneliti dibantu oleh guru kelas untuk mengembangkan
kemampuan menghafal huruf hijaiyah anak. Peneliti dan guru kelas
menyiapkan poster huruf hijaiyah di papan tulis, kemudian bertanya
kepada anak huruf apa yang ditunjuk oleh guru didepan, Peneliti dan
guru kelas mengajak anak sama-sama menyebutkan huruf yang ditunjuk
guru, dan juga menyebutkan secara bergantian apa yang diintruksikan
oleh guru. Guru menjelaskan kenapa anak harus bisa menyebutkan huruf
hijaiyah agar anak anak lebih mudah jika membaca Al-Quran.
Setelah semua anak menyebutkan huruf hijaiyah secara
bergantian maka pelaran sesuai tema akan dilaksanakan Pembelajaran
yang dilakukan anak pada siklus I pertemuan 1, 2 dan 3 dengan tema
“Lingkunganku” Sub tema “Sekolah”.Pada pertemuan pertama anak
melafalkan huruf hijaiya bersama-sama dengan bimbingan guru kelas.
Pada pertemuan kedua cara menghafal huruf hijaiyah dengan
menggunakan media puzzle hijaiyah dengan bermain kelompok, ketia
penyusunan puzzle anak menyebutkan hurufnya bersama-sama. Begitu
juga dengan pertemuan ketiga cara penghafalan huruf hijaiyah dengan
menggunakan media puzzle tapi dengan bermain individu, anak
menyusun puzzle hijaiyah sampil menyebutkan huruf-huruf yang ia
susun.
c. Observasi
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran
aktivitas anak selama proses pembelajaran menghafal huruf hijaiyah
berlangsung, secara keseluruhan aktivitas anak dalam proses belajar
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mengajar belum berlangsung optimal, hal ini dapat di lihat pada table
berikut ini:
Table 4.8 Data Hasil Siklus I Menghafal Anak Kelompok B II
NO

Nama Anak

Skor

Nilai

Ket

1

Rafif

23

82

BSB

2

Nurul

23

82

BSB

3

Zulfa

22

79

BSH

4

Amar

15

54

MB

5

Rania

23

82

BSB

6

Atika

22

79

BSH

7

Syafiq

15

54

MB

8

Wisnu

15

54

MB

9

Firly

15

54

MB

10

Nayla

15

54

MB

11

Zahira

15

54

MB

12

Zhafira

22

79

BSH

13

Daffa 1

23

82

BSB

14

Daffa 2

22

79

BSH

15

Noval

15

54

MB

285

1018

JUMLAH
Nilai Rata-Rata

67,9

Jumlah Anak Belum Berkembang

0(0%)

Jumlah Anak Mulai Berkembang

7(46,6%)

Jumlah Anak Berkembang Sesuai Harapan

4(26,6%)

Jumlah Anak Berkembang Sangat Baik

4(26,6%)

Dari tabel 4.9 terlihat adanya peningkatan kemampuan
menghafal huruf hijaiyah anak. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai
rata-rata yang diperoleh anak pada siklus I yaitu 67,9. Jumlah Anak yang
dikategorikan Belum Berkembang berjumlah 0 anak (0%), anak yang
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dikategorikan Mulai Berkembang berjumlah 7 anak (46,6%). Anak yang
dikategorikan Berkembang Sesuai Harapan Berjumlah 4 anak (26,6%).
Dan anak yang dikategorikan Berkembang Sangat Baik berjumlah 4
anak (26,6%). Artinya tindakan yang diberikan pada siklus I sudah dapat
meningkatkan kemampuan menghafal anak dengan media puzzle huruf
hijaiyah, namun peneliti kembali menguji tingkat keberhasilan anak
dengan melanjutkan kepada Siklus II guna memperkuat atau meyakini
bahwa memang dengan menggunakan media puzzle dapat meningkatkan
kemampuan menghafal huruf hijaiyahanak kelas B II Raudhatul Athfal
Nurul Islam Kota Jambi ini dikarenakan pada siklus I menunjukkan
kemajuan. Oleh karena itu peneliti melanjutkan tindakan ke siklus II.
d. Refleksi Siklus I
Berdasarkan lembar observasi siswa dan guru, Pelaksanaan
siklus I dapat dikatakan sudah berhasil, tetapi belum mencapai tingkat
keberhasilah dan perlu di tingkatkan pada siklus II, hal ini dapat di lihat
dari masih ada anak yang belum berkembang dalam menghafal huruf
hiaiyah, rendahnya konsentrasi anak dalam mengikuti tiap pembelaran
yang dilakukan guru dan peneliti, tetapi ada juga anak sudah mencapai
ke tingkat mulai berkembang. Hal ini disebabkan adanya kendala yang
dihadapi dalam proses pembelajaran. Adapun kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus I diantaranya
sebagai berikut: 1) Pada siklus I terdapat 5 anak yang masih belum bisa
menyebutkan huruf hijaiyah secara berurutan, anak bukannya belum bisa
hanya saja masih perlu bimbingan guru. 2) anak masih sering terbalik
dalam menyebutkan huruf 3) Anak masih sering diingatkan oleh ibu
guru Untuk memperbaiki setiap bacaan huruf.
Meningkatkan hasil belajar siswa, maka perlu dilanjutkan pada
siklus II dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut: 1)
Guru memberikan contoh lagi dalam menyebutkan huruf hiaiyah secara
berulang-ulang, 2) Guru Mengkondisikan situasi kelas dengan kondusif,
agar anak lebih berkonsentrasi dan lebih termotivasi untuk mengikuti
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pembelajaran yang dilaksanakan 3) Guru memberikan contoh yang lebih
detail lagi terhadap anak yang masih mengalami masalah dalam
mengembangkan

kemampuan

menghafal.

Dengan

melakukan

menyebutkan berulang-ulang dan bersama-sama, anak akan terbiasa
melakukannya secara mendiri tanpa dibantu oleh guru. Berdasarkan
permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak anak yang
mengalami

masalah

atau

kelemahan

dalam

mengembangkan

kemampuan menghafal huruf hijaiyah Maka guru harus mempersiapkan
rencana kegiatan lanjutan pada siklus II.

Gambar 4.4 Dokumentasi Silkus I
2. Siklus II
a. Perencanaan
Siklus II terdiri dari 3 kali pertemuan yang dilakukan pada
tanggal 16 September, 17 September, dan 18 September 2020. Pada
siklus II ini anak mempelajari tentang tema “Kebutuhanku” dengan sub
tema “Makanan Sehat”. Dalam melaksanakan tindakan lanjutan pada
siklus II ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru dan
penulis, antara lain: 1) Rencana Proses Pembelajaran Harian (RPPH), 2)
Menyiapkan lembar observasi anak, 3) Menyiapkan alat dan bahan yang
akan digunakan untuk proses pembelajaran, 4) Menyiapkan Puzzle
Hijaiyah. Aspek yang akan dinilai adalah a) NAM, membaca doa
sebelum dan sesudah kegiatan, meminta tolong dan mengucap salam
dengan baik; b) Bahasa, menyebutkan huruf hijaiyah, menyebutkan
makanan sehat, apa saja makanan sehat; c) Kognitif, anak berfikir
tentang manfaat makan sehat, vitamin apa yang terkandung dll,
mengenali huruf abjad maupun hijaiyah; d) Motorik Halus, menempel

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

58

gambar makanan sehat, menulis huruf (da) (dza) bermain puzzle secara
individu dan menyebutkan huruf hijaiyah; e) Sosial Emosional, Anak
mengerjakan tugas dengan mandiri dan bangga dengan hasil kerjanya.
Kegiatan ini dilakukan selama 45 menit.
Tabel 4.9Jadwal Perencanaan Siklus II
No Hari/Tgl
1

Rabu,

Pertemuan Kegiatan
16

I

Perkenalan Tema dan Sub Tema,

september

menyelesaikan pembelajaran pada

2020

hari ini, yaitu: Menempel Gambar
makanan

sehat,

Menulis

huruf

hiaiyah(da)(dza), Bermain puzzle
huruf hijaiyah berkelompok,
Tepuk 4 sehat 5 sempurna.
2

Kamis,

17

II

Mengajak

anak

mengulang

september

menyebutkan

huruf

hiaiyah,

2020

bernyanyi huruf hijaiyah bersamasama, dan menyelesaikan tugas
padahari itu seperti Menggamar
bebas,Membedakan bacaan huruf
Hamzah dan Ain, Bermain puzzle
huruf

hijaiyah

dan

melafalkan

hurufnya secara berkelompok.
3

Jumat,

18

III

Ujian mengembangkan kemampuan

september

menghafal huruf hijaiyah dengan

2020

menyebutkan huruf hijaiyah secara
berurutan,
hijaiyah

menyebutkan
tanpa

melihat

huruf
tulisan,

menghafal huruf hijaiyah secara
individu.
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b. Pelaksanaan
Penulis dibantu oleh guru kelas dalam memperbaiki anak yang
masih kurang dalam mengembangkan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah, langkah-langkah pembelajaran dengan cara lebih sering
mengulang anak dengan 3 kali tatap muka/pertemuan. Pada Siklus II ini,
pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik melalui tiga
kegiatan yang biasa dilakukan oleh peserta didik setiap harinya, yaitu
dimulai dari kegiatan pembukaan, dimana guru dan anak-anak
bernyanyi, berdoa bersama-sama, guru mengecek kehadiran anak, guru
menata tempat duduk, kemudian guru melakukan apersepsi mengenai
pembelajaran yang mengarah ke tema “kebutuhanku” dengan sub tema
“makanan sehat”, dan menyebutkan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan
dengan kegiatan inti yaitu guru menjelaskan apa itu makanan sehat,
manfaat, vitamin, dan bahaya tidak makan sehat di dalam keiatan ini uga
anak akan bermain puzzle huruf hijaiyah secara individu. Kemudian
dilanjutkan pada kegiatan penutup dan anak berdiskusi tentang kegiatan
hari ini dan mengulang hafalan yang diberikan.
c. Observasi
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, secara
keseluruhan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar belum
berlangsung optimal, hal ini dapat di lihat pada table berikut ini:
Table 4.10 Data Hasil Siklus II Menghafal Anak Kelompok B II
NO

Nama Anak

Skor

Nilai

Ket

1

Rafif

27

96

BSB

2

Nurul

24

86

BSB

3

Zulfa

22

79

BSH

4

Amar

22

79

BSH

5

Rania

23

82

BSB
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6

Atika

24

86

BSB

7

Syafiq

23

82

BSB

8

Wisnu

23

82

BSB

9

Firly

23

82

BSB

10

Nayla

24

86

BSB

11

Zahira

22

79

BSH

12

Zhafira

23

82

BSB

13

Daffa 1

23

82

BSB

14

Daffa 2

27

96

BSB

15

Noval

22

79

BSH

352

JUMLAH

1257

Nilai Rata-Rata

83,8

Jumlah Anak Belum Berkembang

0 (0%)

Jumlah Anak Mulai Berkembang

0(0%)

Jumlah Anak Berkembang Sesuai Harapan

4 (26,6%)

Jumlah Anak Berkembang Sangat Baik

11 (73,3%)

Dari table diatas dapat di terangkan bahwa, kemampuan
menghafal huruf hijaiyah anak dapat dikembangkan melalui media
puzzle dan di lakukan secara berulang-ulang. Dari awal anak masih
banyak yang belum berkembang, namun disiklus II dapat dilihat anak
yang belum berkembang berjumlah 0 orang atau (0%), lalu anak yang
mulai berkembang berjumlah 0 orang (0%) , anak yang berkembang
sesuai harapan berumlah 4 orang (26,6%) dan terahir anakyang
berkembang sangat baik berjumlah 11 orang (73,3%). Dengan nilai ratarata yang meningkat yaitu 83,8.
d. Refleksi
Berdasarkan

hasil

evaluasi

yang

dilakukan

dengan

menggunakan media puzzle untuk mengembangkan kemampuan hafalan
huruf hijaiyah pada siklus II, hasil yang di peroleh siswa telah
mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan
analisa terhadap nilai-nilai kegiatan dan data observasi pada siklus II,
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Dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan pada siklus ini telah
berhasil meningkatkatkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah
anak.Hal ini terbukti dengan hasil hafalan yang diperoleh anak yang
telah memenuhi tingkat capaian perkembangan yang telah ditetapkan.
Berikut ini, kondisi akhir hasil mengembangkan kemampuan mengafal
huruf hijaiyah menggunakan media puzzle hijaiyah.
Table 4.11 Hasil kemampuan menghafal huruf hijaiyah Setiap Siklus (Pra Siklus,
Siklus I dan II)
No

Variabel Yang Diamati

1

Nilai rata-rata

2

Persentase anak yang Belum
Berkembang

3

Persentase anak yang Mulai
Berkembang

4

Persentase

Anak

yang

Berkembang Sesuai Harapan
5

Persentase

Anak

Berkembang Sangat Baik

Yang

Jumlah dan persentase
Prasiklus

Siklus I

siklus II

42,1

67,9

83,8

7 (46,6%)

0(0%)

0 (0%)

8 (53,3%)

7(46,6%)

0(0%)

0 (0%)

4(26,6%)

4 (26,6%)

0 (0%)

4(26,6%)

11 (73,3%)
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Grafik Presentase Anak
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Gambar 4.5Grafik Persentase Anak Yang Telah Berhasil Dalam Menghafal Huruf
Hijaiyah.
Berdasarkan analisa hasil kegiatan yang dilakukan anak
dengan menghafal menggunakan media puzzle, dapat terlihat hasil yang
dicapai anak meningkat hal ini menunjukkan bahwa penyampaian
pembelajaran melalui media puzzle yang dilakukan secara berulan-ulang
dapat

mengembangkan

kemampuan

menghafal

huruf

hijaiyah.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan nilai rata-rata dari
siklus I sampai ke siklus II.Hal ini disebabkan karena pada siklus I masih
ada anak yang mulai lancar dalam menghafal huruf hijaiyah.
Dari Table 4.12 terlihat bahwa hasil belajar tiap siklusnya
semakin berkembang. Pada prasiklus nilai rata-rata 42,1. Pada siklus I
nilai rata-rata 67,9. pada siklus II nilai rata-rata 83,8begitu juga
persentase anak yang dikategorikan Berkembang Sangat Baik dalam
pembelajaran tiap siklusnya juga meningkat, dapat dikatakan bahwa
pada pra siklus 0% anak, pada siklus I 4 anak (26,6%), dan pada siklus II
11 anak (73,33%) dari 15 jumlah keseluruhan anak yang mengikuti
pembelaaran menghafal huruf hijaiyah menggunakan media puzzle.
Berdasarkan Tabel 4.12 anak telah mencapai Tingkat Capaian
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Perkembangan (TCP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan media puzzle hijaiyah dapat meningkatkan kemampuan
menghafal huruf hijaiyah anak usia dini.

Gambar 4.6 Foto Dokumentasi Siklus II
3. Hasil Wawancara Guru Kelas B II
a. Wawancara Sebelum Pembelajaran
Wawancara sebelum pembelajaran dilakukan pada hari Rabu,
02 September 2020 bersama ibu Arianti selaku guru kelas B2. “Peneliti
bertanya kepada ibu Arianti Pernahkan ibu mengajarkan huruf hijaiyah?”
pernah, setiap hari jumat anak akan belajar huruf hijaiyah, bagaimana
respon anak diajarkan huruf hijaiyah? Menurut Ibu Arianti “karena
mereka tinggal didaerah yang masih kental akan ajaran agamanya
sehingga kurang lebih respon anak ada yang sudah mengenal”.
“bagaimana sikap ibu dengan anak yang belum mengenal atau
menghafal huruf hijaiyah” dirangkul diajari pelan-pelan karena setiap
anak itu pasti cara penerimaannya itu berbeda-beda, ada yang mudah,
ada yang agak sulit nangkap. Apakah penting mengajarkan huruf
hijaiyah? Sangat penting karena huruf hijaiyah merupakan huruf yang
ada di Al-quran, Al-quran adalah kitab umat Islam yang setiap umat
islam harus bisa membacanya, memahaminya, karena tuntunan Allah
ada semua didalam Al-quran. Bagaimana cara ibu mengembankan
kemampuan menghafal huruf hijaiyah? Dengan membaca setiap hari,
mengulang secara terus menerus akan memudahkan anak untuk
menghafal. Media apa saa yang digunakan untuk mengembangkan
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memapuan menghafal huruf hijaiyah pada anak? Mengajak anak
bernyanyi, menggunkan poster huruf hijaiyah menulis di papan
tulis.Apakah pernah mengikuti seminar atau kegiatan mengenai huruf
hijaiyah? Pernah waktu itu pelatihan cara melafalkan huruf hijaiyah yang
sesuai dengan mahraj.
b. Wawancara Setelah Pembelajaran
Wawancara setelah pembelajaran/penerapan dilakukan pada
hari Rabu, 18 September 2020 bersama ibu Arianti selaku guru kelas B2
sebagai berikut. “Apakah dengan menggunakan penerapan media puzzle
dapat mengembangkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah?” ya
sangat membantu karena dengan media yang baru dan mereka juga belu
pernah mempermainkanya, sehingga mereka lebih antusias dan focus
sehingga anak lebih cepat menghaal ditambah lagi dengan warna yang
berwarna warni. “Apakah setelah penggunaan penerapan media puzzle
hijaiyah hafalan huruf hijaiyah anak lebih meningkat?” iya selain hafal
untuk melafalkan mereka juga hafal akan perbedanbentuk huruf hijaiyah.
“Apakah anak jadi lebih bersemangat dalam menghafal huruf hijaiyah?”
sumringah karena anakika dikenalkan dengan hal baru mereka akan
lebih antusian dan focus memperhatikan. “Bagaimana hasil hafalan anak
setelah penerapan media puzzle hijaiyah? Alhamdulillah meningkat,
dengan adanya bantuan media ini hafalan anak meningkat dan lebih
bersemangat.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

Penelitian

Tindakan

Kelas

(PTK)

dan

pembahasan pada siklus I, dan siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa
dengan menggunakan media puzzle hijaiyah dapat mengembangkan
kemampuan menghafal huruf hijaiyahanak pada kelas B II di Raudhatul
Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Hal
ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan menghafal huruf hijaiyah anak
yang diperoleh dari setiap siklusnya, pada saat pra siklus atau sebelum
dilakukannya tindakan nilai rata-rata anak 49.2 dengan jumlah anak yang
dikategorikan Berkembang Sangat Baik 0 anak (0%) dari 15 jumlah
keseluruhan, dan setelah dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata siswa 67,9
dengan jumlah anak yang dikategorikan Berkembang Sangat Baik 4 anak
(26,6%) dari 15 jumlah keseluruhan dan meningkat pada siklus II dengan nilai
rata-rata 83,8 dengan jumlah anak yang dikategorikan Berkembang Sangat
Baik 11 anak (73.33%) dari 15 jumlah keseluruhan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas serta untuk lebih mengembangkan
kemampuan menghafal huruf hijaiyah, maka penulis menyarankan beberapa
hal:
1. Diharapkan kepada guru agar dapat menggunakan media puzzle untuk
mengembangkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah pada anak.
2. Diharapkan kepada guru sebelum mengajar terlebih dahulu menyiapkan
rencana kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah dan
materi pembelajaran.
3. Diharapkan kepada guru agar lebih mendesain alat evaluasi yang baik.

64
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
LEMBAR OBSERVASI
PENILAIAN ANAK

Table 1. Lembar Observasi Prasiklus pengembangan kemampuan menghafal
huruf hijaiyah Pada Tanggal 14 agustus 2020
Indikator: Huruf Hijaiyah

hijaiyah

huruf hijaiyah secara acak

Anak mampu menghafal huruf

SKOR
Anak mampu menyebutkan

huruf hijaiyah secara berurutan

hijaiyah
Anak mampu menyebutkan

perintah Allah (mengaji)
Anak dapat mengenal huruf

tugas umat islam
Anak mampu mengerjakan

Nama Anak

tugas umat islam
Anak dapat menyebutkan tugas-

No

Anak mampu mengetahui tugas-

Aspek penilaian

Jml

Na

1

Rafif

3

3

2

3

3

1

2

17

61

2

Nurul

3

2

3

3

2

1

1

15

54

3

Zulfa

3

2

3

3

1

1

2

15

54

4

Amar

1

1

1

2

1

1

1

8

29

5

Rania

2

3

3

3

2

1

2

16

57

6

Atika

3

3

2

3

2

1

1

15

54

7

Syafiq

1

1

1

1

1

1

1

7

25

8

Wisnu

1

1

1

2

1

1

1

8

29

9

Firly

1

1

1

1

1

1

1

7

25

10

Nayla

2

2

3

3

2

1

2

15

54

11

Zahira

1

1

1

2

1

1

1

8

29

12

Zhafira

1

1

2

2

1

1

1

9

32

13

Daffa 1

2

3

3

3

2

1

1

15

54

14

Daffa 2

3

2

3

3

2

1

1

15

54

15

Noval

1

1

1

1

1

1

1

7

25

Tabel 2. Lembar Observasi Silkus I pengembangan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah Pada Tanggal 02 September 2020
Indikator: Huruf Hijaiyah
SKOR

hijaiyah

huruf hijaiyah secara acak
Anak mampu menghafal huruf

huruf hijaiyah secara berurutan
Anak mampu menyebutkan

hijaiyah
Anak mampu menyebutkan

perintah Allah (mengaji)
Anak dapat mengenal huruf

tugas umat islam
Anak mampu mengerjakan

Nama Anak

tugas umat islam
Anak dapat menyebutkan tugas-

No

Anak mampu mengetahui tugas-

Aspek penilaian

Jml

Na

1

Rafif

3

3

3

4

3

2

2

20

71

2

Nurul

4

3

3

3

4

1

2

20

71

3

Zulfa

3

2

3

3

1

1

2

15

54

4

Amar

1

1

1

2

1

1

1

8

29

5

Rania

3

3

4

4

2

2

2

20

71

6

Atika

3

3

2

3

2

1

1

15

54

7

Syafiq

3

3

2

3

2

1

1

15

54

8

Wisnu

1

1

1

2

1

1

1

8

29

9

Firly

1

1

1

1

1

1

1

7

25

10

Nayla

2

2

3

3

2

1

2

15

54

11

Zahira

3

2

3

2

2

1

2

15

54

12

Zhafira

3

3

3

2

2

1

1

15

54

13

Daffa 1

2

3

3

3

2

1

1

15

54

14

Daffa 2

3

2

3

3

2

1

1

15

54

Tabel 3. Lembar Observasi Silkus I pengembangan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah Pada Tanggal 03 September 2020
Indikator: Huruf Hijaiyah
SKOR

hijaiyah

huruf hijaiyah secara acak
Anak mampu menghafal huruf

huruf hijaiyah secara berurutan
Anak mampu menyebutkan

hijaiyah
Anak mampu menyebutkan

perintah Allah (mengaji)
Anak dapat mengenal huruf

tugas umat islam
Anak mampu mengerjakan

Nama Anak

tugas umat islam
Anak dapat menyebutkan tugas-

No

Anak mampu mengetahui tugas-

Aspek penilaian

Jml

Na

1

Rafif

3

3

3

4

3

2

2

20

71

2

Nurul

4

3

3

3

4

1

2

20

71

3

Zulfa

3

2

3

3

1

1

2

15

54

4

Amar

1

1

1

2

1

1

1

8

29

5

Rania

3

3

4

4

2

2

2

20

71

6

Atika

3

3

2

3

2

1

1

15

54

7

Syafiq

3

3

2

3

2

1

1

15

54

8

Wisnu

3

2

3

3

2

1

1

15

54

9

Firly

1

1

1

1

1

1

1

7

25

10

Nayla

2

2

3

3

2

1

2

15

54

11

Zahira

3

2

3

2

2

1

2

15

54

12

Zhafira

3

3

3

2

2

1

1

15

54

13

Daffa 1

2

3

3

3

2

1

2

16

57

14

Daffa 2

3

2

3

3

2

1

1

15

54

15

Noval

1

1

1

1

1

1

1

7

25

Tabel 4. Lembar Observasi Silkus I pengembangan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah Pada Tanggal 04 September 2020
Indikator: Huruf Hijaiyah
SKOR

hijaiyah

huruf hijaiyah secara acak
Anak mampu menghafal huruf

huruf hijaiyah secara berurutan
Anak mampu menyebutkan

hijaiyah
Anak mampu menyebutkan

perintah Allah (mengaji)
Anak dapat mengenal huruf

tugas umat islam
Anak mampu mengerjakan

Nama Anak

tugas umat islam
Anak dapat menyebutkan tugas-

No

Anak mampu mengetahui tugas-

Aspek penilaian

Jml

Na

1

Rafif

4

3

4

4

3

2

3

23

82

2

Nurul

4

3

4

3

4

2

3

23

82

3

Zulfa

3

3

4

4

3

2

3

22

79

4

Amar

3

2

3

3

2

1

1

15

54

5

Rania

3

4

4

4

3

2

3

23

82

6

Atika

3

3

4

4

3

2

3

22

79

7

Syafiq

3

2

3

3

2

1

1

15

54

8

Wisnu

3

2

3

3

2

1

1

15

54

9

Firly

3

2

3

3

2

1

1

15

54

10

Nayla

3

2

3

3

2

1

1

15

54

11

Zahira

3

2

3

3

2

1

1

15

54

12

Zhafira

3

3

4

4

3

2

3

22

79

13

Daffa 1

4

3

4

3

4

2

3

23

82

14

Daffa 2

3

3

4

4

3

2

3

22

79

15

Noval

3

2

3

3

2

1

1

15

54

Tabel 5. Lembar Observasi Silkus I pengembangan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah Pada Tanggal 016 September 2020
Indikator: Huruf Hijaiyah
SKOR

hijaiyah

huruf hijaiyah secara acak
Anak mampu menghafal huruf

huruf hijaiyah secara berurutan
Anak mampu menyebutkan

hijaiyah
Anak mampu menyebutkan

perintah Allah (mengaji)
Anak dapat mengenal huruf

tugas umat islam
Anak mampu mengerjakan

Nama Anak

tugas umat islam
Anak dapat menyebutkan tugas-

No

Anak mampu mengetahui tugas-

Aspek penilaian

Jml

Na

1

Rafif

4

4

4

4

3

2

3

24

86

2

Nurul

4

3

4

4

3

2

3

23

82

3

Zulfa

3

3

4

4

3

2

3

22

79

4

Amar

3

2

3

3

2

1

1

15

54

5

Rania

3

4

4

4

3

2

3

23

82

6

Atika

3

3

4

4

3

2

3

22

79

7

Syafiq

3

2

3

3

2

1

1

15

54

8

Wisnu

3

2

3

3

2

1

1

15

54

9

Firly

3

2

3

3

2

1

1

15

54

10

Nayla

3

3

4

4

3

2

3

22

79

11

Zahira

3

2

3

3

2

1

1

15

54

12

Zhafira

4

3

4

3

4

2

3

23

82

13

Daffa 1

4

3

4

3

4

2

3

23

82

14

Daffa 2

3

3

4

4

3

2

3

22

79

15

Noval

3

2

3

3

2

1

1

15

54

Tabel 6. Lembar Observasi Silkus I pengembangan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah Pada Tanggal 17 September 2020
Indikator: Huruf Hijaiyah
SKOR

hijaiyah

huruf hijaiyah secara acak
Anak mampu menghafal huruf

huruf hijaiyah secara berurutan
Anak mampu menyebutkan

hijaiyah
Anak mampu menyebutkan

perintah Allah (mengaji)
Anak dapat mengenal huruf

tugas umat islam
Anak mampu mengerjakan

Nama Anak

tugas umat islam
Anak dapat menyebutkan tugas-

No

Anak mampu mengetahui tugas-

Aspek penilaian

Jml

Na

1

Rafif

4

4

4

4

3

2

3

24

86

2

Nurul

4

3

4

4

3

2

3

23

82

3

Zulfa

3

3

4

4

3

2

3

22

79

4

Amar

3

3

4

4

3

2

3

22

79

5

Rania

3

4

4

4

3

2

3

23

82

6

Atika

4

4

4

4

3

2

3

24

86

7

Syafiq

3

3

4

4

3

2

3

22

79

8

Wisnu

3

3

4

4

3

2

3

22

79

9

Firly

3

3

4

4

3

2

3

22

79

10

Nayla

3

4

4

4

3

2

3

23

82

11

Zahira

3

2

3

3

2

1

1

15

54

12

Zhafira

4

3

4

3

4

2

3

23

82

13

Daffa 1

4

3

4

3

4

2

3

23

82

14

Daffa 2

4

4

4

4

3

2

3

24

86

15

Noval

3

3

4

4

3

2

3

22

79

Tabel 7. Lembar Observasi Silkus I pengembangan kemampuan menghafal huruf
hijaiyah Pada Tanggal 18 September 2020
Indikator: Huruf Hijaiyah
SKOR

hijaiyah

huruf hijaiyah secara acak
Anak mampu menghafal huruf

huruf hijaiyah secara berurutan
Anak mampu menyebutkan

hijaiyah
Anak mampu menyebutkan

perintah Allah (mengaji)
Anak dapat mengenal huruf

tugas umat islam
Anak mampu mengerjakan

Nama Anak

tugas umat islam
Anak dapat menyebutkan tugas-

No

Anak mampu mengetahui tugas-

Aspek penilaian

Jml

Na

1

Rafif

4

4

4

4

4

3

4

27

96

2

Nurul

4

3

4

4

3

2

4

24

86

3

Zulfa

3

3

4

4

3

2

3

22

79

4

Amar

3

3

4

4

3

2

3

22

79

5

Rania

3

4

4

4

3

2

3

23

82

6

Atika

4

4

4

4

3

2

3

24

86

7

Syafiq

4

3

4

4

3

2

3

23

82

8

Wisnu

4

3

4

4

3

2

3

23

82

9

Firly

4

3

4

4

3

2

3

23

82

10

Nayla

4

4

4

4

3

2

3

24

86

11

Zahira

3

3

4

4

3

2

3

22

79

12

Zhafira

4

3

4

3

4

2

3

23

82

13

Daffa 1

4

3

4

3

4

2

3

23

82

14

Daffa 2

4

4

4

4

4

3

4

27

96

15

Noval

3

3

4

4

3

2

3

22

79

Kriteria Penskoran
Anak Mampu Mengetahui Tugas-Tugas Umat Islam
Skor 1: BB: anak belum mampu mengetahui tugas tugas umat Islam
Skor 2: MB: Anak mampu mengetahui tugas-tugas umat Islam dengan bimbingan
guru
Skor 3: BSH: Anak mampu mengetahui salah satu tugas-tugas umat Islam
Skor 4: BSB: Anak mampu mengetahui tugas-tugas umat Islam

Anak Dapat Menyebutkan Tugas-Tugas Umat Islam
Skor 1: BB: Anak belum mampu menyebutkan tugas-tugas umat Islam
Skor 2: MB: Anak mampu menyebutkan tugas-tugas umat Islam dengan
bimbingan guru
Skor 3: BSH: Anak mampu menyebutkan salah satu tugas-tugas umat Islam
Skor 4: BSB: Anak dapat menyebutkan tugas-tugas umat Islam

Anak Mampu Mengerjakan Perintah Allah (Mengaji)
Skor 1: BB: Anak tidak mampu mengerjakan perintah Allah (Mengaji)
Skor 2: MB: Anak mampu mengerjakan perintah Allah (mengaji) dengan
bimbingan guru
Skor 3: BSH: Anak mampu mengaji tetapi masih kurang tepat
Skor 4: BSB: Anak mampu mengerjakan perintah Allah (mengaji)

Anak Dapat Mengenal Huruf Hijaiyah
Skor 1: BB: Anak belum dapat mengenal huruf hijaiyah
Skor 2: MB: Anak dapat mengenal huruf hijaiyah namun masih banyak yang
salah
Skor 3: BSH: Anak dapat mengenal huruf hijaiyah namun masih banyak yang
tertukar
Skor 4: BSB: Anak dapat mengenal huruf hijaiyah

Anak Mampu Menyebutkan Huruf Hijaiyah Secara Berurutan
Skor 1: BB: Anak belum mampu menyebutkan huruf hijaiyah secara berurutan
Skor 2: MB: Anak mampu menyebutkan huruf hijaiyah secara berurutan dengan
bimbingan guru
Skor 3: BSH: Anak mampu menyebutkan huruf hijaiyah secara berurutan namun
masih terbata-bata
Skor 4: BSB: Anak mampu menyebutkan Huruf Hijaiyah secara berurutan

Anak Dapat Menyebutkan Huruf Hijaiyah Secara Acak
Skor 1: BB: Anak tidak dapat menyebutkan huruf hijaiyah secara acak
Skor 2: MB: Anak dapat menyebutkan huruf hijaiyah secara acak namun dengan
bimingan guru
Skor 3: BSH: Anak dapat menyebutkan huruf hijaiyah secara acak namun masih
terbata-bata
Skor 4: BSB: Anak dapat menyebutkan huruf hijaiyah secara acak

Anak Mempu Menghafal Huruf Hijaiyah
Skor 1: BB: Anak belum mampu meghafal huruf hijaiyah
Skor 2: MB: Anak mampu menghafal huruf hijaiyah dengan bimbingan guru
Skor 3: BSH: Anak mampu menghafal huruf hijaiyah namun masih melihat poster
huruf hijaiyah
Skor 4: BSB: Anak Mampu menghafal huruf hijaiyah

LAMPIRAN 2
RENCANA PROGRAM
PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RA NURUL ISLAM
Semester/Minggu ke/Hari Ke : I/1/1
Hari/Tanggal

: Rabu, 02 September 2020

Kelompok/Usia

: B2 (5-6 Tahun)

Tema/Sub Tema

: Lingkunganku/Sekolah

KD

: 1.1,1.2,2.3,2.5,2.8,2.9,2.10,3.6,3.7,3.9,4.6,4.8,4.9

Materi

: - Mengucap dan menjawab salam
- Berdoa sebelum dan sesudah belajar
- Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
- Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari hari
- Menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10
- Menulis Huruf “e”
- Mengenal huruf hijaiyah
- Mewarnai bentuk
- Bernyanyi “Taman yang paling indah”

Kegiatan Main

: kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: Buku ejaan, pensil, krayon, kertas origami, lem.

Karakter

: Disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras dan peduli

Proses Kegiatan
A. PEMBUKAAN:
1. Penerapan SOP pembukaan
2. Berdiskusi tentang sekolah
3. Berdiskusi tentang apa saja yang ada disekolah
4. Berdiskusi tentang manfaat bersekolah
5. Berdiskusi tentang baian-again sekolah
6. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bermain
B. INTI
1. Menyanyikan lagu “Taman yang paling indah”
2. Menulis Huruf “e”
3. Mewarnai gambar sekolah
4. Mengenal huruf hijaiyah ditulis dipapan tulis

C. RECALLING
1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan
2. Diskusi mengenai perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
4. Bertanya kembali tentang kegiatan dan tema
5. Menceritakan dan menunjukan hasil karyanya
6. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1. Menanyakan perasaannya hari ini
2. Berdiskusi kegiata apa saja yang telah dimainkan hari ini
3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan
4. Menginformasikan kegiatan untuk besok
5. Penerapan SOP penutup
E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
a. Memahami akan pentingnya Sekolah
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya
c. Membuat anak jadi lebih disiplin
2. Pengetahuan dan keterampilan
a. Dapat menyebutkan bagian-bagian sekolah
b. Dapat menyebutkan siapa sajayang ada disekolah
c. Dapat menulis huruf “e”
d. Dapat mewarnai bentuk Sekolah
e. Dapat mengenal huruf hijaiyah
Jambi, 2 September 2020
Mahasiswa

Guru Kelas

Arianti, S.Pd

Fitri Praditia Z
Kepala Sekolah

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RA NURUL ISLAM
Semester/Minggu ke/Hari Ke : I/1/1
Hari/Tanggal

: Kamis 03 September 2020

Kelompok/Usia

: B2 (5-6 Tahun)

Tema/Sub Tema

: Lingkunganku/Sekolah

KD

: 1.1,1.2,2.3,2.5,2.8,2.9,2.10,3.6,3.7,3.9,4.6,4.8,4.9

Materi

: - Mengucap dan menjawab salam
- Berdoa sebelum dan sesudah belajar
- Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
- Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
- Menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10
- Melompat kedepan
- Menulis angka “4”
- Mengambar bebas
- Melafalkan bunyi huruf (ba ta tsa)
- Bernyanyi “Taman yang paling indah”

Kegiatan Main

: kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: Buku ejaan, pensil, krayon, kertas

Karakter

: Disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras dan peduli

Proses Kegiatan:
A. PEMBUKAAN:
1. Penerapan SOP pembukaan
2. Berdiskusi tentang sekolah
3. Berdiskusi tentang apa saja yang ada disekolah
4. Berdiskusi tentang manfaat bersekolah
5. Berdiskusi tentang baian-again sekolah
6. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bermain
B. INTI
5. Menyanyikan lagu “Taman yang paling indah”
6. Menulis angka “4”
7. Menggambar bebas

8. Melafalkan bunyi huruf (ba ta tsa)
9. Menyusun Puzzle Hijaiyah
C. RECALLING
1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan
2. Diskusi mengenai perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
4. Bertanya kembali tentang kegiatan dan tema
5. Menceritakan dan menunjukan hasil karyanya
6. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1. Menanyakan perasaannya hari ini
2. Berdiskusi kegiata apa saja yang telah dimainkan hari ini
3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan
4. Menginformasikan kegiatan untuk besok
5. Penerapan SOP penutup
E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
a. Memahami akan pentingnya Sekolah
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya
c. Membuat anak jadi lebih disiplin
2. Pengetahuan dan keterampilan
a. Dapat menyebutkan bagian-bagian sekolah
b. Dapat menulis Angka“4”
c. Dapat menggambar bebas
d. Dapat melafalkan bunyi huruf (ba ta tsa)
e. Dapat menyusun Puzzle Hijaiyah
Jambi, 3 September 2020
Guru Kelas
Mahasiswa

Arianti, S.Pd

Kepala Sekolah

Fitri Praditia Z

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RA NURUL ISLAM
Semester/Minggu ke/Hari Ke : I/1/1
Hari/Tanggal

: Jumat, 04 September 2020

Kelompok/Usia

: B2 (5-6 Tahun)

Tema/Sub Tema

: Lingkunganku/Sekolah

KD

: 1.1,1.2,2.3,2.5,2.8,2.9,2.10,3.6,3.7,3.9,4.6,4.8,4.9

Materi

: - Mengucap dan menjawab salam
- Berdoa sebelum dan sesudah belajar
- Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
- Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
- Menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10
- Menggerakkan badan kaki dalam keseimbangan
- Menulis Angka “4”
- Menulis huruf hiaiyah (Ja, Ha, Kho)
- Bermain puzzle huruf hijaiyah berkelompok
- Bernyanyi “Taman yang paling indah”

Kegiatan main

: kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: Buku ejaan, pensil, krayon, kertas origami, lem.

Karakter

: Disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras dan peduli

Proses Kegiatan:
A. PEMBUKAAN: Penerapan SOP pembukaan
1. Berdiskusi tentang sekolah
2. Berdiskusi tentang apa saja yang ada disekolah
3. Berdiskusi tentang manfaat bersekolah
4. Berdiskusi tentang baian-again sekolah
5. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bermain
B. INTI
1. Menyanyikan lagu “Taman yang paling indah”
2. Menulis Angka “4”
3. Menulis Huruf (Ja, Ha, Kho)
4. Mengenal huruf hijaiyah ditulis dipapan tulis

5. Menyusun Puzzle Hijaiyah
C. RECALLING
1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan
2. Diskusi mengenai perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
4. Bertanya kembali tentang kegiatan dan tema
5. Menceritakan dan menunjukan hasil karyanya
6. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1. Menanyakan perasaannya hari ini
2. Berdiskusi kegiata apa saja yang telah dimainkan hari ini
3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan
4. Menginformasikan kegiatan untuk besok
5. Penerapan SOP penutup
E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
a. Memahami akan pentingnya Sekolah
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya
c. Membuat anak jadi lebih disiplin
2. Pengetahuan dan keterampilan
a. Dapat menyebutkan siapa saja yang ada disekolah
b. Dapat menulis huruf “e”
c. Dapat mewarnai bentuk Sekolah
d. Dapat mengenal huruf hijaiyah
e. Dapat menyusun Puzzle Hijaiyah
Jambi, 04 September 2020
Guru Kelas
Mahasiswa

Arianti, S.Pd

Fitri Praditia Z
Kepala Sekolah

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RA NURUL ISLAM
Semester/Minggu ke/Hari Ke : I/3/1
Hari/Tanggal

: Rabu, 16 September 2020

Kelompok/Usia

: B2 (5-6 Tahun)

Tema/Sub Tema

: Kebutuhanku

KD

: 1.1,1.2,2.3,3.3,3.6,3.8,3.14

Materi

: - Mengucap dan menjawab salam
- Berdoa sebelum dan sesudah belajar
- Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
- Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
- Menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10
- Melompat ke kanan
- Menempel Gambar makanan sehat
- Menulis huruf hiaiyah (da) (dza)
- Bermain puzzle huruf hijaiyah berkelompok
- Tepuk 4 sehat 5 sempurna

Kegiatan main

: kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: Buku ejaan, pensil, krayon, kertas origami, lem.

Karakter

: Disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras dan peduli

Proses Kegiatan:
A. PEMBUKAAN: Penerapan SOP pembukaan
1. Berdiskusi makanan 4 sehat 5 sempurna
2. Berdiskusi tentang Lauk pauk
3. Berdiskusi tentang manfaat makan makanan sehat
4. Berdiskusi tentang apa saja makanan sehat
5. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bermain
B. INTI
1. Menempel Gambar makanan sehat
2. Menulis huruf hiaiyah (da) (dza)
3. Bermain puzzle huruf hijaiyah berkelompok

C. RECALLING
1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan
2. Diskusi mengenai perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
4. Bertanya kembali tentang kegiatan dan tema
5. Menceritakan dan menunjukan hasil karyanya
6. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1. Menanyakan perasaannya hari ini
2. Berdiskusi kegiata apa saja yang telah dimainkan hari ini
3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan
4. Menginformasikan kegiatan untuk besok
5. Penerapan SOP penutup
E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
a. Memahami akan pentingnya Sekolah
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya
c. Membuat anak jadi lebih disiplin
2. Pengetahuan dan keterampilan
a. Dapat menyebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna
b. Dapat menyebutkan manfaat makan makanan sehat
c. Dapat Menempel Gambar makanan sehat
d. Dapat Menulis huruf hiaiyah (da) (dza)
e. Dapat Bermain puzzle huruf hijaiyah berkelompok
Jambi, 16 September 2020
Guru Kelas
Mahasiswa

Arianti, S.Pd

Fitri Praditia Z
Kepala Sekolah

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RA NURUL ISLAM
Semester/Minggu ke/Hari Ke : I/3/1
Hari/Tanggal

: Kamis, 17 September 2020

Kelompok/Usia

: B2 (5-6 Tahun)

Tema/Sub Tema

: Kebutuhanku

KD

: 1.1,1.2,2.3,3.3,3.6,3.8,3.14

Materi

: - Mengucap dan menjawab salam
- Berdoa sebelum dan sesudah belajar
- Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
- Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
- Menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10
- Melompat ke kiri
- Menggamar bebas
- Membedakan bacaan huruf Hamzah dan Ain
- Bermain puzzle huruf hijaiyah dan melafalkan huruf

Kegiatan main

: kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: Buku ejaan, pensil, krayon, kertas origami, lem.

Karakter

: Disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras dan peduli

Proses Kegiatan:
A. PEMBUKAAN: Penerapan SOP pembukaan
1. Berdiskusi makanan 4 sehat 5 sempurna
2. Berdiskusi tentang Lauk pauk
3. Berdiskusi tentang manfaat makan makanan sehat
4. Berdiskusi tentang apa saja makanan sehat
5. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bermain
B. INTI
1. Menggamar bebas
2. Membedakan bacaan huruf Hamzah dan Ain
3. Bermain puzzle huruf hijaiyah dan melafalkan huruf
C. RECALLING
1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan

2. Diskusi mengenai perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
4. Bertanya kembali tentang kegiatan dan tema
5. Menceritakan dan menunjukan hasil karyanya
6. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1. Menanyakan perasaannya hari ini
2. Berdiskusi kegiata apa saja yang telah dimainkan hari ini
3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan
4. Menginformasikan kegiatan untuk besok
5. Penerapan SOP penutup
E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
a. Memahami akan pentingnya Sekolah
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya
c. Membuat anak jadi lebih disiplin
2. Pengetahuan dan keterampilan
a. Dapat menyebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna
b. Dapat menyebutkan manfaat makan makanan sehat
c. Dapat Membedakan bacaan huruf Hamzah dan Ain
d. Dapat Bermain puzzle huruf hijaiyah dan melafalkan huruf
Jambi, 17 September 2020
Guru Kelas

Mahasiswa

Arianti, S.Pd

Fitri Praditia Z
Kepala Sekolah

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RA NURUL ISLAM
Semester/Minggu ke/Hari Ke : I/3/1
Hari/Tanggal

: Jumat 18 September 2020

Kelompok/Usia

: B2 (5-6 Tahun)

Tema/Sub Tema

: Kebutuhanku

KD

: 1.1, 1.2, 2.3, 3.3, 3.6, 3.8, 3.14

Materi

: - Mengucap dan menjawab salam
- Berdoa sebelum dan sesudah belajar
- Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
- Menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10
- Melompat ke kanan
- Menempel Gambar makanan sehat
- Menghafal sama sama huruf hiaiyah
- Bermain puzzle huruf hijaiyah individu
- Tepuk 4 sehat 5 sempurna

Kegiatan main

: kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: Buku ejaan, pensil, krayon, kertas origami, lem.

Karakter

: Disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras dan peduli

Proses Kegiatan:
A. PEMBUKAAN: Penerapan SOP pembukaan
1. Berdiskusi makanan 4 sehat 5 sempurna
2. Berdiskusi tentang Lauk pauk
3. Berdiskusi tentang manfaat makan makanan sehat
4. Berdiskusi tentang apa saja makanan sehat
5. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bermain
B. INTI
1. Menempel Gambar makanan sehat
2. Menghafal sama sama huruf hiaiyah
3. Bermain puzzle huruf hijaiyah dan secara individu dan melafalkan
huruf hijaiyah
4. Tepuk 4 sehat 5 sempurna

C. RECALLING
1. Merapikan alat-alat yang telah digunakan
2. Diskusi mengenai perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
4. Bertanya kembali tentang kegiatan dan tema
5. Menceritakan dan menunjukan hasil karyanya
6. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1. Menanyakan perasaannya hari ini
2. Berdiskusi kegiata apa saja yang telah dimainkan hari ini
3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan
4. Menginformasikan kegiatan untuk besok
5. Penerapan SOP penutup
E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
a. Memahami akan pentingnya Sekolah
b. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya
c. Membuat anak jadi lebih disiplin
2. Pengetahuan dan keterampilan
a. Dapat menyebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna
b. Dapat menyebutkan manfaat makan makanan sehat
c. Dapat Menempel Gambar makanan sehat
d. Dapat Menghafal sama sama huruf hiaiyah
e. Dapat Bermain puzzle huruf hijaiyah secara individu dan
melafalkanya
Jambi, 18 September 2020
Guru Kelas
Mahasiswa

Arianti, S.Pd

Fitri Praditia Z
Kepala Sekolah

LAMPIRAN 3
RENCANA PROGRAM
PEMBELAJARAN MINGGUAN
(RPPM)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM)
SEMETER 1 (4 MINGGU)
TEMA
: LINGKUNGANKU
KELOMPOK
:B
KD
: 1.1, 1.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 3.6, 3.7, 3.9, 4.6, 4.8, 4.9
RENCANA KEGIATAN
NO
SUB TEMA
MATERI
1
KELUARGAKU 1. Mengucap dan menjawab salam (SE)
1. Membedakan banyak dan
2. Sikap kreatif
sedikit
3. Mengenal banyak dan sedikit (K)
2. Merobek kertas
4. Meggambar bebas ( FMH)
3. Menggambar
anggota
5. Melakukan permainan fisik (motoric kasar dan halus)
keluarga
6. Menggambar sesuai dengan gagasannya (FMH)
4. Mencipta bentuk
7. Menyebut kelompok gambar yang memiliki unyi yang sama (B) 5. Menyun kata yang ada
(mengugkap)
dikeluarga
8. Mencipta sesuatu dengan berbagai media (SE)
6. Mengucap salam
9. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (B)
(Mengungkap)
10. Terbiasa berperilaku sopan dan santun (NAM)
11. Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk (K)
2
SEKOLAHKU
1. Terbiasa berperilaku hormat menghormati (NAM)
1. Membedakan perbuatan baik
2. Membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk (NAM)
dan buruk
3. Bangga terhadap hasil karya sendiri (SE)
2. Menggambar bebas
4. Mengklasifikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran (K) 3. Mengelompokkan berdasarkan
5. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran lebih dan kurang (K)
warna, bentuk dan ukuran
6. Menggerakkan badan dan kaki dalam rangka keseimbangan dan 4. Mengelompokkan benda lebih
melatih keberanian (FMK)
dan kurang
7. Menggambar sesuai gagasannya (FMH)
5. Senam
dengan
berbagai
8. Meniru bentuk (FMH)
variasi

3

RUMAHKU

9. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail
(FMH)
1. Terbiasa berperilaku saling hormat menghormati (NAM)
2. Memiliki perilaku mulia (NAM)
3. Memahami peraturan (SE)
4. Mengklasikfikasikan benda yang lebih banyak kedalam kelompok
yang sama atau kelompok yang sejenis (K)
5. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks (B) (mengungkap)
6. Menyusun kalimat sederhana alm struktur lengkap (B)
(mengungkap)
7. Bereksplorasi diri melalui gerakan menggambar secara detail
(FMH)
8. Melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala (FMK)
9. Menggambar sesuai gagasanya (FMH)

1. Terbiasa menghormati kedua
orang tua
2. Mengelompokkan
bentuk
rumah yang sama
3. Menjawab cerita guru
4. Menggambar bebas
5. Meniru bentuk rumah
6. Membuat bangunan rumah
dengan balok
7. Bermain
peran
tentang
kegiatan dirumah

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM)
SEMETER 1 (4 MINGGU)
TEMA
KELOMPOK
KD
NO
SUB TEMA
1
MAKANAN
DAN MINUMAN

2

PAKAIAN

: Kebutuhanku
:B
: 1.1, 1.2, 2.3, 3.3, 3.6, 3.8, 3.14
MATERI
1. Membedakan perbuatan baik dan buruk (NAM)
2. Bersikap kooperatif dengan teman (SE)
3. Menunnjukkan sikap toleran dengan teman (SE)
4. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan (B)
5. Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata (B)
(mengungkap)
6. Menyusun kalimat (B) (mengungkap)
7. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari (K)
8. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk dan ukuran
(K)
9. Mengenal pola ABCD (K)
10. Menyebukan bilangan 1-10 (K)
11. Mengenal berbagai macam lambang, huruf vocal, dan konsonan
(K)
12. Menggerakkan lengannya untuk kelenturan otot (FMH)
13. Menggambar sesuai gagasannya (FMH)
14. Menciptakan sesuatu dengan gagasanya (FMH)
15. Meniru bentuk (FMH)
1. Terbiasa berperilaku sopan santun (NAM)

RENCANA KEGIATAN
1. Menyebutkan mana yang
benar dan mana yang salah
2. Mengelompokkan
gambar
makanan berdasarkan warna
3. Menyanyi 4 sehat 5 sempurna
4. Melengkapi huruf sesuai
dengan gambar makanan
5. Mengelompokkan makanan
berdasarkan bentuk
6. Membuat tempat makanan
dari balok
7. Mengurutkan
gambar
makanan
dan
minuman
berdasarkan warna
8. Menulis angka1-3
9. Menggambar aneka kue
10. Melipat bentuk gelas
11. Mencipta bentuk kue dari
plastisin
1. Menyani lagu empat sehat 5
sempurna

KESEHATAN
KEBERSIHAN
DAN
KEAMANAN

2.
3.
4.
5.

Melakukan kegiatan bermanfaat (NAM)
Menghargai keunggulan orang lain (SE)
Menjawab pertanyaan yang lebih komplit (B) (mengungkap)
Berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata,
serta mengenal symbol-simbol untuk persiapan membaca (B)
(mengungkap)
6. Menyebutkan kelompok yang menyebutkan bunyi, huruf awal
yang sama (B) (mengungkap)
7. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupansehari-hari
(K)
8. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran “lebih dari”, “Kurang
dari” (K)
9. Melakukan permainan fisik dengan teratur (FMK)
10. Menggambar sesuai gagasannya (FMH)

2. Meniru tulisan ba..ju..
sa..pu..
3. Menyusun kepingan puzzle
“baju”
4. Memberi tanda silang pada
gambar baju lengan panjang
dan lengan pendek
5. Mewarnai gambar alat
kebersihan (sapu, gayung,
ember, kotak sampah,
kemocheng)
6. Bermain petak umpet
7. Menggambar celana
8. Membuat tempat sampah
dari balok

LAMPIRAN 4
INSTRUMEN PENGUMPULAN
DATA (IPD)

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul penelitian tindak kelas:
Mengembangkan Kemampuan Menghafal Huruf Hijaiyah Melalui Media Puzzle
Anak Usia 5-6 Tahun Di Raudhatul Athfal Nurul Islam Tanjung Pasir Kecamatan
Danau Teluk Kota Jambi
1. Teknik Observasi
a. Mengamati aktifitas siswa dalam setiap proses pembelajaran pada setiap
siklusnya
b. Mencatat hasil penerapan media puzzle kemampuan menghafal huruf
hijaiyah disetiap siklusnya
2. Teknik Wawancara
Tekhnik wawancara ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui
respon dari seseorang atas suatu hasil yang dilakukan, seperti mengenal huruf
hijaiyah, menghafal huruf hiajiyah melalui media puzzle. Yang dilaksanakan
untuk mengembangkan kemampuan menghhafal huruf hijaiyah anak usia dini.
Tekhnik wawancara ini ditujukan kepada Kepala sekolah dan Guru kelas B2 di
Raudhatul Athfal Nurul Islam. Dengan pertanyaan sebagai berikut:
Wawancara guru sebelum pembelajaran:
a. Pernahkan ibu mengajarkan huruf hijaiyah?
b. Bagaimana respon anak ketika guru mengajarkan huruf hijaiyah?
c. Bagaimana sikap ibu ketika ada anak yang sebelum mengerti atau
mengenal huruf hijiyah?
d. Menurut ibu apakah penting mengajarkan huruf hijaiyah?
e. Media apa saja yang ibu gunakan dalam mengembangkan kemampuan
menghafal huruf hijaiyah?
Wawancara guru setelah pembelajaran:
a. Apakah

dengan

menggunakan

penerapan

media

puzzle

dapat

mengembangkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah?
b. Apakah setelah penggunaan penerapan media puzzle hijaiyah hafalan
huruf hijaiyah anak lebih meningkat?
c. Apakah anak jadi lebih bersemangat dalam menghafal huruf hijaiyah?

d. Bagaimana hasil hafalan anak setelah penerapan media puzzle hijaiyah?
3. Teknik Dokumentasi
a. Mencatat hasil peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan,
gambar maupun foto-foto.
b. Untuk menjekaskan suasana penelitian agar lebih akurat.

Dokumentasi Foto Kegiatan

Gambar 1. Siklus I (stimulus, penerapan dan penilaaian menghafal huruf hijaiyah)

Gambar 2. Siklus II (stimulus, penerapan dan penilaaian menghafal huruf
hijaiyah

Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Guru Kelas B II

Gambar 4. Puzzle Huruf Hijaiyah Silklus I

Gambar 5. Puzzle Huruf Hijaiyah Siklus II

LAMPIRAN 5
BIODATA ANAK KELOMPOK B
II RAUDHATUL ATHFAL NURUL
ISLAM

Tabel 10. Nama Dan Biodata Anak Kelompok B II
No

1

Nama

M. Rafif
Ramadhan

2

Nurul Chintia

3

Zulfa Maulidia

4

Ammar Raziq

5

Rania Humairah
Zidni

6

Nur Atika

7

Syafiq Hauzan

8

Wisnu Sena

9

10

11

12

M. Firly Fitra
Wijaya
Nayla Syakira

Tempat

Jenis

Tanggal Lahir

Kelamin

Jambi,07-082015
Jambi,
23-08-2014
Jambi,
17-01-2015
Jambi, 29-052015
Jambi, 03-082015
Jambi,
29-09-2014
Muaro Jambi
14-06-2015
Jambi,
17-10-2014
Jambi,
17-07-2015
Jambi,
02-11-2015

Zahira Khansa
Putri
Zhafira Fikria
Rabbani

Jambi,
15-04-2015
Jambi,
18-02-2015

Kelas

Alamat
Rt.04 Tanjung

L

B

Pasir

P

B

P

B

L

B

P

B

P

B

L

B

L

B

L

B

Rt.06 Pasir Panjang

P

B

Rt.05 Pasir Panjang

P

B

P

B

Rt.13 Olak
Kemang
Rt.06 Tanjung
Raden
Rt.02 Olak
Kemang
Rt.04 Pasir Panjang
Rt.03 Tahtul
Yaman
Rt.01 Sekernan
Rt.04 Tanjung
Pasir

Rt.03 Tanjung
Pasir
Rt.04 Tanjung
Pasir

13

M. Daffa Nur
Hibatullah

14

M. Nur Daffa

15

Noval

Jambi,
18-03-2015
Jambi,
02-01-2015
Jambi,

L

B

L

B

L

B

Rt.01 Jaluko
Rt.13 Olak
Kemang
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