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MOTTO  

 

 

Berencana secara pasti, persiapkan segala sesuatu sambil berdo’a, laksanakan  

secara positif, dan yakinkan diri secara terus menerus empat hal penting yang  

diperlukan untuk mengajarkan lambang bilangan pada anak  

(William Ward) 
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ABSTRAK 

MULIANA. 2022. Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Melalui 

Metode Tallaqqi Pada Anak Usia Dini Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene. Skripsi. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 

I Baharullah dan Pembimbing II Musfirah. 

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu kemampuan anak dalam membaca 

huruf hijaiyah melalui metode tallaqqi Tallaqqi Pada Anak Usia Dini Tk Islam 

Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.  Penelitian ini bertujuan 

untuk kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah melalui metode tallaqqi. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

model Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian ini terdiri dari dua siklus, yang terdiri dari 

empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Instrumen 

yang digunakan adalah pedoman observasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian 

ini adalah anak di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi  yang berjumlah 16 orang.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa dengan menggnakan metode talaqqi dapat 

meningkatakan kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak, dilihat dari pra siklus 

kemampuan membaca huruf hijaiyah dinyatakan belum berkembang sebesar (25%), 

Pada siklus I berkembang sesuai harapan sebesar (67%) dan Pada siklus II meningkat 

kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui metode tallaqqi berkembang sangat baik 

sebesar (94%). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan terhadap kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui metode tallaqqi. 

 

 

Kata Kunci : Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah, Metode Tallaqqi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan manusia 

untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Melalui pendidikan 

manusia akan memperoleh beberapa pengetahuan dan keterampilan-keterampilan 

hidup. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan perlu mendapatkan perhatian agar 

dapat berjalan optimal, terutama pendidikan untuk anak usia dini. Hal ini sesuai 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yaitu 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat dalam pasal 1 ayat 14 yang 

berbunyi:  

“Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.” 

 

Berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka PAUD adalah suatu 

proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara 

menyeluruh, yang mencapai aspek fisik dan non fisik, dengan memberikan 

rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal 

pikir, emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Upaya yang dilakukan mencakup stimulasi intlektual, pemelihara 



2 

kesehatan, pemberian nutrisi, dan penyediaan kesempatan yang luas untuk 

mengeksplorasi dan belajar secara aktif. 

Menurut Mansur, 2015: 77 mengatakan anak usia dini adalah kelompok 

anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. 

Mereka memiliki pola pertumbuhan yang khusus sesuai dengan tingkat petumbuhan 

dan perkembangannya. Sedangkan Hasentab & Horner (2007:78) menyatakan bahwa: 

“Pendidikan Anak Usia Dini dimulai 3 tahun sampai dengan 6 tahun yang 

sering dikatakan sebagai pendidikan pra sekolah, dan pada masa ini anak 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik fisik, maupun psikis atau 

kejiwaan.” 

 

Pada masa anak-anak mulai diperkenalkan pada pendidikan Al-Qur’an 

dengan tahap dasar pengenalan huruf hijaiyah, karena Al-Qur’an yang menjadi 

pegangan dan pedoman didalam kehidupan nanti, sehingga ketika dewasa tidak 

kehilangan pegangan dan pedoman. Maka dari itulah untuk membaca Al-Qur’an, kita 

harus mengenalkan huruf-huruf hijaiyah pada anak sebagai dasar pembelajaran Al-

Qur’an tuntutan dasar dalam pendidikan al-qur’an adalah jelas terdapat didalam AL-

Qur’an Surah AL-Tahrim ayat 6.  

Perlunya penanaman Agama Islam sejak usia dini karena anak merupakan 

tambang emas bagi keluarga yang nantinya bisa dididik menjadi generasi penerus 

yang faqih dan faham agama sehingga berguna untuk melanjutkan pembangunan 

bangsa dan negara. Pendidikan agama terutama membaca huruf hijaiyah yang 

merupakan dasar-dasar untuk membaca Al-Qur’an menjadi salah satu hal yang 

penting yang harus dikenalkan kepada anak. Dalam hal ini keluarga mempunyai peran 
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penting, karena pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang utuh dan pertama 

bagi anak. Sebelum anak berangkat ke sekolah dan diasuh oleh guru, mereka terlebih 

dahulu mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Oleh karena itu penting bagi 

orang tua memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang membaca huruf 

hijaiyah agar nantinya anak bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan lancar dan 

tidak akan mempunyai hambatan dalam membaca Al-Qur’an. 

Metode talaqqi merupakan metode yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan bacaan Al-Qur‟an secara musyafahah (anak melihat gerak bibir guru 

secara tepat) yaitu berhadapan langsung dengan anak dalam posisi duduk dengan 

tenang dan nyaman, kemudian guru membimbing anak untuk mengulang-ulang ayat 

yang dibacakan dan diperdengarkan kepada anak sampai anak benar-benar hafal. Cara 

ini dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan materi hafalan 

Al-Qur‟an pada anak usia dini dan dipandang sebagai salah satu metode yang sesuai 

dengan perkembangan usia anak. 

Metode talaqqi digunakan sebagai metode menghafal surat pendek di TK 

Islam Terpadu Nurul Ilmi karena dianggap metode yang sesuai dengan perkembangan 

anak usia dini belum diperbolehkan membaca sehingga anak dalam menghafal hanya 

dengan mendengarkan apa yang guru ajarkan dan melihat gerak bibir guru. Selain itu 

meskipun sudah ada anak yang sudah bisa membaca tapi juga tetap ada anak yang 

belum bisa atau belum lancar dalam proses membaca sehingga dipilihlah metode 

talaqqi ini.  
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Selain itu metode talaqqi sendiri merupakan metode yang digunakan oleh 

Nabi Muhammad ketika mengajarkan Al-Qur‟an kepada para sahabat. Metode talaqqi 

sendiri memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya, metode pembelajaran dilakukan 

dimana guru dan murid berhadap-hadapan secara langsung, individual, tatap muka 

(face to face). 

Berdasarkan hasil observasi awal pada anak usia dini 5-6 Tahun yang peneliti 

lakukan pada tanggal 10 Juni 2021 di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene dimana peneliti menemukan kemampuan membaca huruf 

hijaiyah di TK Islami Terpadu Nurul Ilmi belum berkembang disaat anak disuruh 

membaca sendiri, ada anak yang kurang dalam kemampuan mengingat huruf hijaiyah, 

ada anak yang belum bisa membedakan diantara beberapa huruf hijaiyah seperti huruf  

 dan ketika peneliti mengetes satu-persatu anak untuk membaca huruf ذ danت, ط, ز

hijaiyah banyak anak yang kesulitan membedakan huruf yang bentuknya hampir 

mirip. Terkadang anak salah menyebutkan huruf ta menjadi tsa dan seterusnya. 

Sedangkan hasil wawancara dengan wali kelas Kelompok B mengatakan bahwa 

masih ada beberapa anak belum mampu membaca huruf hijaiyah dan tidak bisa 

membedakan huruf hijaiyah yang bentuknya hampir mirip dan anak yang cenderung 

pasif. 

Hal ini menjadi kekhawatiran peneliti ketika anak nantinya bisa membaca Al-

Qur’an dan ada salah satu huruf keliru dibaca seperti ta menjadi tsa maka akan 

berbeda pula arti ataupun maknanya. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk 
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mengajarkan cara membaca huruf hijaiyah dengan kaidah-kaidah yang benar yang 

sesuai dengan makharijul hurufnya sejak usia dini agar tidak terjadi kesalahan yang 

fatal ketika anak sudah bisa membaca Al-Qur’an nantinya. Di TK Islami Terpadu 

Nurul Ilmi memiliki satu guru pengampuh untuk pembelajaran huruf hijaiyah dan 

pembelajaran hijaiyah dilakukan sekali dalam seminggu untuk masing-masing kelas 

 Dari pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi kurang tepat sehingga anak masih 

kesulitan membaca huruf hijaiyah dan tidak mampu membedakan huruf hijaiyah yang 

bentuknya hampir mirip. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menunjukkan 

bahwa kualitas kemampuan membaca huruf hijaiyah di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi 

perlu ditingkatkan. Kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak dapat 

ditingkatkan dengan mudah apabila metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

sesuai dengan karakteristik anak yaitu mudah diingat anak dan tentunya menarik 

untuk anak.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang: “Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Melalui 

Metode Talaqqi Pada Anak Usia Di Islami Terpadu Nurul Ilmi Kabupaten Majene 

Kecamatan Sendana. 
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B. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah dan permasalahan yang diteliti oleh 

peneliti maka peneliti menemukan beberapa masalah yang ada Di TK Islam 

Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene sebagai berikut: 

a. Kemampuan membaca huruf hijaiyah TK Islam Terpadu Nurul Ilmi 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene belum berkembang dengan baik 

b. Kemampuan anak dalam membedakan huruf hijaiyah TK Islam Terpadu 

Nurul Ilmi Kecamatan masi kesulitan. 

c. Kemampuan anak di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene kurang dalam mengingat huruf hijaiyah 

2. Alternatif Pemecahan Masalah 

Menindak lanjuti dari hasil identifikasi masalah di atas penulis untuk 

menentukan alternatif pemecahan masalah, salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijayah tersebut adalah dengan 

menggunakan metode talaqqi dengan menggunakan metode talaqqi. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah metode talaqqi 

dapat meningkatkan kemampun membaca huruf hijaiyah pada anak usia dini 

TK Nurul Ilmi Kecamatan Sandan Kabuten Majenne? 



7 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk megetahui apakah 

dengan menggunakan metode talaqqi dapat meningkatkan kemampun membaca 

huruf hijaiyah pada anak usia dini TK Nurul Ilmi Kecamatan Sandan Kabuten 

Majenne  

D. Manfaat Penelitian 

Pada hakikatnya penelitian mempunyai manfaat, sesuai dengan judul yang 

diangkat oleh penulis, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Manfaat Teoritis  

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta membangkitkan semangat 

guru untuk menjadi lebih kreatif  dalam pembuatan media pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah  

Memberi motivasi dan arahan Terhadap guru-guru tentang 

penghambat anak dalam membaca huruf  hijaiyah. 

b. Bagi Guru 

Menjadi masukan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan 

membaca huruf  hijaiyah pada anak usia dini dengan metode talaqqi. 
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c. Bagi Anak Usia Dini 

Menjadikan anak usia dini memiliki kemampuan yang baik dalam 

membaca huruf hijaiyah  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Anak Usia Dini 

1. Pegertian Anak Usia Dini 

Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003:104, anak usia dini 

merupakan anak yang berada pada rentan kategori usia 0-6 tahun. Istilah lain 

menyebutkan anak usia dini yang merupakan sekelompok anak yang memiliki 

proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Hal ini 

dikarenakan memiliki pola perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangakn menurut (Novi Mulyani, 

2004: 294) mengatakan bahwa: 

Di Indonesia, anak usia dini ditujukan kepada anak yang berusia 0 

sampai 6 tahun. Dalam proses pendidikannya, biasanya mereka 

dikelompokkan menjadi beberapa tahapan berdasarkan golongan usia. 

Misalnya untuk usia 2-3 tahun masuk kelompok taman penitipan anak, 

usia 3-4 tahun untuk kelompok bermain, dan 4-6 tahun untuk taman 

kanak-kanak atau raudatul athfal.  

 

Dari pendapat dapat diambil kesimpulan tentang pengertian anak usia 

dini. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun yang memiliki 

pertumbuhan dan perkembangan unik. Dimana pada masa ini sering disebut 

dengan masa Golden Age. Yaitu Masa Keemasan yang hanya dialami satu kali 

dalam kehidupan. Anak mengalami perkembangan pesat dalam kemampuan 
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berbahasa dan sosialnya. Masa ini tidak akan terulang pada periode berikutnya 

karena hanya datang satu kali. 

2. Karakteristik Anak Usia Dini  

Kellough (dalam Sofia Hartati, 2005: 8), berpendapat bahwa 

“karakteristik anak usia dini adalah bersifat egosentris, unik, memiliki rasa ingin 

tahu yang besar, makhluk sosial, kaya fantasi, memiliki daya konsentrasi yang 

pendek dan merupakan masa belajar yang paling potensial. “Lebih lanjut Sofia 

Hartati (2005: 12), menambahkan bahwa anak adalah: 

“Sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan 

sangat pesat dan sangat. Ia sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir 

selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, serta 

seolah-olah tidak berhenti belajar.”  

 

         Sedangkan (Anne Hafina 2014: 3), berpendapat bahwa: 

 Karakteristik anak usia dini dalam bidang kognitif adalah 

mengelompokkan benda-benda yang sejenis, mengelompokkan bentuk, 

membedakan rasa, bau, dan warna, menyebutkan dan mengenal bilangan 

(1–10), rasa ingin tahu yang tinggi dan imajinatif.  

 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak usia 

dini dalam penelitian ini, yaitu anak usia 5 sampai 6 tahun adalah memiliki rasa 

ingin tahu yang sangat besar, bersifat egosentris, sangat antusias pada hal-hal 

yang ada disekelilingnya, terlebih pada hal-hal yang baru, dan memiliki daya 

imajinasi.  
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Setiap anak yang lahir ke dunia ini mempunyai sifat dan karakter yang 

berbeda-beda, namun secara garis besar karakteristik pada anak-anak mempunyai 

kemiripan. Jadi, dapat disimpulkan karakteristik anak usia dini menurut (Samsu 

Sumadyo, 2015: 77-78) berpendapat diantaranya:  

a. Unik, yaitu setiap anak merupakan individu yang berbeda dan tidak sama 

serta memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kihidupan 

masing-masing. 

b. Egosentris, yaitu anak melihat dan menilai sesuatu berdasarkan sudut 

pandangnya sendiri dan kepentingannya sendiri. 

c. Aktif dan energik, yaitu setiap anak menyukai berbagai aktivitas dan 

seperti tidak pernah merasakan lelah ketika melakukan aktivits. 

d. Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap berbagai hal, yaitu anak 

cenderung memerhatikan, membicarakan dan mempertanyakan hal-hal 

yang pernah dilihat dan didengarnya, terutama hal-hal yang baru. 

e. Eksploratif dan berjiwa petualang, yaitu anak terdorong oleh rasa ingin 

tahu yang tinggi dan mencoba serta mempelajari hal-hal yang baru. 

f. Spontan, yaitu setiap perilakuyang diperlihatkan oleh anak umumnya 

relative asli dan tidak ditutup-tutupi serta merefleksikan apa yang ada 

dalam perasaan dan pikirannya. 

 

3. Perkembangan Anak Usia Dini 

a. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik/motorik akan mempengaruhi kehidupan anak 

baik secara langsung ataupun tidak langsung, perkembangan fisik akan 

menentukan kemampuan dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan 

dan perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak memandang 

dirinya sendiri danorang lain.  
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b. Kemampuan kognitif  

Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemampuan kognitif 

merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera.  

c. Perkembangan Bahasa 

Perkembangan bahasa pada anak mencakup empat komponen, yaitu: 

kemampuan berbicara, keterampilan menulis, kemampuan membaca, dan 

keterampilan menyimak.  

d. Perkembangan moral 

Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan 

kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, 

kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa 

cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. 

e. Perkembangan sosial emosional 

Perkembangan sosial dan emosi yang positif memudahan anak untuk 

bergaul dengan sesamanya dan belajar dengan baik, juga dalam aktivitas lainnya 

di lingkungan sosial. 

f.  Perkembangan seni 

Pengembangan kemampuan seni bertujuan agar anak dapat 

menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan 

kepekaan, dan menghargai hasil seni. (Henry Guntur Tarigan, 2015: 76-78) 
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C. Huruf Hijaiyah 

1. Pengertian Huruf Hijaiyah 

Pembelajaran huruf hijaiyah tentunya masing-masing metode atau 

caranya berbeda-beda sesuai dengan ciri khas dari masing-masing metode 

yang dikembangkan. Salah satu dasar yang penting untuk memperkenalkan 

huruf hijaiyah adalah bagaimana seseorang dapat membedakan huruf dengan 

jelas. Inilah yang disebut dengan istilah makhraj huruf. Untuk itu berikut akan 

diuraikan bagaimana makhraj itu sendiri. Makhraj dari segi bahasa adalah 

tempat keluar, sedangkan dari segi istilah makhraj diartikan tempat keluarnya 

huruf. (Meda Sulistya, 2016: 40) 

Huruf hijaiyah disebut juga alphabet Arab. Kata alphabet sendiri berasal 

dari bahasa arab alif, ba’, ta’. Menurut (Husain Karim,1988: 5) mengatakan 

bahwa: 

Kata abjad juga berasal dari bahasa Arab a-ba-ja-dun;alif, ba’, jim, dan 

dal. Namun ada pula yang menolak pendapat ini dengan alasan, huruf 

hijaiyah mempunyai aturan ururtan yang berbeda dengan terminologi 

abjad. Huruf hijaiyah dimulai dari alif dan berakhir pada huruf ya‟ 

secara terpisah-pisah.  

 

Huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 jika memasukkan 

huruf rangkap lam alif dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri. Orang 

yang pertama kali menyusun huruf hijaiyah secara berurutan mulai dari alif 

sampai ya‟ adalah Nasher bin Ashim Al laitsi. Secara menulis huruf Arab 



14 

berbeda dengan huruf latin dari kiri ke kanan maka huruf Arab ditulis dari 

kanan ke kiri. 

2. Tujuan Membaca Huruf Hijaiyah 

Seseorang dapat berhasil dengan mudah mendapatkan apa yang 

diharapkannya apabila sebelumnya sudah memastikan tujuan yang hendak 

dicapai untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapainya. Tujuan dalam 

konteks pendidikan sebagaimana yang dikatakan oleh (Harjanto, 1997: 24) 

bahwa: 

Tujuan pembelajaran harus spesifik. Artinya kalau isipokok bahasan 

sudah dipilih dan sudah spesifik, sudah tentu tujuanpun harus sesuai 

dengan pokok bahasan yang telah dipilih tersebut.  

 

Tujuan pembelajaran mengarahkan peserta didik ke mana harus 

pergi, atau apa yangperlu dipelajari. Sebaliknya tujuan pembelajaran menjadi 

pedoman bagi pengajar untuk menargetkan anak, sehingga setelah selesai 

pokok bahasan tersebut diajarkan, anak dapat memiliki kemampuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasaioleh 

anak tersebut mungkin berupa tujuan yang termasuk dalam kawasan kognitif, 

afektif, atau psikomotor. 

Tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan komponen 

pertama yang harus ditetapkan sehingga berfungsi sebagai indikator 

keberhasilan pengajaran. Dalam tujuan ini terhimpun sejumlah norma yang 

akan ditanamkan dalam diri anak. Sehingga berhasil atau tidaknya tujuan 
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pembelajaran dapat diketahui dari penguasaan anak didik terhadap bahan yang 

diberikan selama proses belajar mengajar berlangsung. Pengenalan membaca 

huruf hijaiyah pada anak usia dini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan membaca seiring bertambahnya usia anak. Disamping itu 

tujuannya diharapkan anak mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan 

benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, memahami dengan baik dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Nurul huda,2012: 79) 

Adapun tujuan membaca huruf hijaiyah menurut Al Muzzammil, (2016: 

77) adalah sebagai berikut: 

a. Anak dapat mengerti perbedaan huruf hijaiyah dengan huruf abjad 

b. Anak bisa membandingkan/perbedaan huruf hijaiyah dengan huruf abjad 

c. Anak dapat membaca Al-Qur'an dengang baik dan benar 

d. Anak dapat berbicara menggunakan bahasa Arab dengan lancar. 

e. Dapat Menghafal serta mengetahui Huruf-huruf Hijaiyah. 

f. Dapat membaca mengetahui bunyi lafal dalam membaca alquran 

g. Anak data mengetahui bagaimana pembelajaran baca tulis Al-Qur’an yang 

baik dan seharusnya bagi anak usia din 

h. Anak dapat megetahui bagaimana cara pengucapan huruf hijaiyah yang tepat. 

 

 

. 
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3. Bentuk-Bentuk Huruf Hijaiyah 

Huruf hijaiyah yang digunakan sebagai bahasa Al –Qur’an yang terdiri dari 30 

macam huruf, jumlah tersebut termasuk hamzah dan lam alif menurut (Masruri & 

Yusuf, 2015: 88). Berikut bentuk-bentuk huruf hijaiyah yaitu: 

 ي ء ال ه و ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا

4. Pembelajaran Membaca Huruf  

Hijaiyah Pembelajaran huruf hijaiyah tentunya memiliki metode atau 

caranya berbeda-beda sesuai dengan cirri khas dari masing metode yang 

dikembangkan. Dalam membaca huruf hiajiyah perlu diperhatikan ketepatan pada 

makhrajnya. Ketepatan pada makhraj dapat diukur dari betul atau tidaknya 

mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah pada makhrajnya. Setiap huruf hijaiyah 

mempuyai tempat yang berbeda-beda, sehingga apabila ingin melafalkannya 

membutuhkn kejelian dan pemahaman. 

Menurut (Abdul Aziz, 2012. 77) mengatakan bahwa makharijul huruf adalah 

tempat keluarnya huruf ketika diucapkan. Tempat keluarnya huruf ketika diucapkan 

tebagi menjadi tiga yaitu: 

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

1) Pangkal tenggorokan huruf, yang keluar adalah hamzah 

2) Bagian tengah tenggorokan, huruf yang keluar adalah ain. 

3) Ujung tenggorokan dekat mulut, huruf yang keluar adalah kho. 
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b. Liah (al-lisan) memiliki lima makhraj seperti: 

1) Pangkal lidah dekat tenggorokan, huruf yan keluar adalah qof 

2) Tengah lidah, huruf yang dikeluarkan adalah kaf. 

3) Tengah lidah, huruf yang dikeluarkan adalahjim 

4) Ujung lidah bersentuhan dengan gigi seri bagian atas, huruf yang 

dikeluarkan adalah ta‟ 

5) Ujung lidah bersentuhan dengan langit-langit gigi bagian atas, huruf yang 

keluar adalah tsa. 

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

1) Antara dua bibir, yang keluar adalah ba 

2) Bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung dua buah gigi seri depan 

bagian atas, huruf yang keluar adalah huruf fa. 

Menurut (Suharsimi. 2015: 54) mengemukakan bahwa aspek membaca 

huruf hijaiyah anak usia dini yaitu anak mampu menirukan guru membaca huruf 

hijaiyah, mampu melafadzkan huruf-huruf hijaiyah, anak mampu membaca huruf 

hijaiyyah tanpa tanda baca dan menggunakan tanda baca. Cara membaca huruf 

hijaiyyah ي-ٱ . Tanda baca fathah, kasrah, dan dhammah. Membaca rangkaian huruf 

hijaiyyah berharakat fathah, kasrah, dan dhammah.  

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 
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menyebutkan tingkat pencapaian perkembangan bahasa dalam keaksaraan usia 5-6 

tahun yaitu:  

Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, mengenal suara huruf 

awal dari nama benda-benda yang ada disekitarnya, menyebutkan 

kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama, memahami 

antara bunyi dan bentuk huruf, membaca nama sendiri, dan menuliskan 

nama sendiri. 

 

Berdasarkan pendapat dari Suharsimi, (2015: 54) yang mengemukakan 

bahwa aspek membaca huruf hijaiyah anak usia dini yaitu anak mampu menirukan 

guru membaca huruf hijaiyah, mampu melafadzkan huruf-huruf hijaiyah, anak 

mampu membaca huruf hijaiyyah tanpa tanda baca dan menggunakan tanda baca. 

Cara membaca huruf hijaiyyah ي-ٱ .  Tanda baca fathah, kasrah, dan dhammah. 

Membaca rangkaian huruf hijaiyyah berharakat fathah, kasrah, dan dhammah maka 

dari teori tersebut peneliti membuat atau menyusun indikator membaca huruf 

hijaiyah anak usia dini yaitu: 

a. Meniru guru membaca huruf hijaiyah 

b. Meniru bacaan yang sudah dipraktikan oleh guru 

c. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru 

d. Mampu melafadzkan huruf hijaiyah 

e. Anak percaya diri melafadzkan bunyi huruf hijaiyah 

f. Anak dapat mengeluarkan suaranya 

g. Anak mampu melafadzan huruf hijaiyah dengan benar 

h. Mampu membaca tulusan huruf hijaiyah dengan adanya harokat ataupun tidak. 
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i. Anak mampu membaca huruf hijaiyah dengan harokat fattah-Anak mampu 

membaca huruf hijaiyah tanpa harokat 

j. Berikut akan disajikan pada table 3.2 tabel  Rubrik  Penilaian Membaca Huruf  

Hijaiyah. 

5. Penilaian Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah 

 

No Indikator Skor Deskripsi 

1 MemMembaca huruf 

hijai hijaiyah secara 

acak  acak 

1 Anak mampu menyebutkan 1-7 huruf hijaiya 

2 Anak mampu menyebutkan 5-14 huruf hijaiyah 

3 Anak mampu menyebutkan 15-21 huruf hijaiyah 

4 Anak mampu menyebutkan 22-29 huruf hijaiyah 

1 Anak mampu membedakan 1-5 huruf  hijaiyah 

2 Membedakan 

huruf hijaiyah 

yang bentuknya 

hampir mirip 

2 Anak mampu membedakan 6-10 huruf hijaiyah 

3 Anak mampu membedakan 11-16 huruf hijaiyah 

4 Anak mampu membedakan 17-22 huruf hijaiyah 

                                                                                                      Ibnu Katsir (2016: 78) 

6. Kemampuan Membaca Anak Usia Dini  

Kemampuan membaca sangat penting di miliki anak. Ada beberapa alasan 

mengapa kita perlu menumbuhkan cinta membaca pada anak. Alasan-alasan 

tersebut adalah:  

a. Anak yang senang dengan membaca akan membaca dengan baik, sebagian 

besar waktunya digunakan untuk membaca  
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b. Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih 

tinggi. Mereka akan berbicara, menulis, memahami gagasan-gagasan rumit 

secara lebih baik. 

c. Membaca akan memberikan wawasan yang luas dalam segala hal, dan 

membuat belajar lebih mudah  

d. Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif kepada anak  

e. Membaca dapat membantu anak-anak untuk memiliki rasa kasih saying 

f. Anak-anak yang gemar membaca dihadapkan pada suatu dunia yang penuh 

kemungkinan dan kesempatan  

g. Anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola berfikir 

kreatif dalam diri mereka 

7. Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Pada Anak Usia Dini 

Kemampua membaca sangat penting bagi anak. Anak-anak yang gemar 

membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi. Mereka akan 

berbicara, menulis, dan memahami gagasan-gagasan rumit secara lebih baik. 

Kegemaran membaca harus dikembangkan sejak dini. (Nurbiana Dhieni,dkk, 

2013:72) 

Untuk menumbuhkan cinta membaca pada anak itu penting. Menurut 

Leonhardt (2017: 88) beberapa alasan mengapa menumbuhkan cinta membaca :  

Anak yang sedang membaca akan membaca dengan baik, sebagian besar pada anak 

pada anak itu penting adalah : 
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a.  Anak-anak yang gemar membaca akan mempuyai rasa kebahasaan yang lebih 

tinggi. Mereka akan berbicara, menulis dan memahami gagasan-gagasan rumit 

secara lebih baik.  

b.  Membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segala hal, dan 

membuat belajar lebih mudah.  

c.  Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif kepada anak.  

d. Membaca dapat membantu anak-anak untuk memiliki rasa kasih sayang.  

(Nurbiana Dhieni, dkk, 2013:7.3-7.4). 

C. Metode Talaqqi dalam Pengajaran Al-Quran 

1. Pengertian Metode Talaqqi 

Menrut Khairul Umam (2007: 87)  Metode Talaqqi adalah “suatu cara 

belajar dan mengajar Al-Quran dari Rasulullah SAW kepada para sahabat 

beliau, dan kemudian oleh mereka diteruskan ke generasi selanjutnya hingga 

kini.” Metode ini terbukti paling lengkap dalam mengajarkan bacaan Al-

Quran yang benar, dan paling mudah diterima oleh semua kalangan. Metode 

pengajaran Talaqqi yaitu guru membacakan, sementara murid mendengarkan, 

lalu menirukan sampai hafal. Metode ini menjadi bukti historis keaslian Al-

Quran yang bersumber dari Allah Swt. Talaqqi dari segi bahasa diambil dari 

perkataan yaitu belajar secara berhadapan dengan guru. Disebut juga 

musyafahah, yang ermakna dari mulut ke mulut (pelajar belajar al-Quran 
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dengan memperhatikan gerak bibir guru untuk mendapatkan pengucapan 

makhraj yang benar. 

Metode talaqqi adalah metode yang digunakan oleh guru dalam 

memperdengarkan bacaan Al-Qur‟an kepada muridnya secara langsung, 

dimana saja dengan syarat bertemu secara tatap muka tanpa perantara alat lain. 

Guru akan menegur murid jika terdapat kesalahan dalam bacaannya serta 

membetulkan kesalahannya secara terus. Karena menghafal secara berangsur-

angsur dari surat yang pendek dan mudah menuju surat panjang yang sulit, 

jauh lebih mudah dilakukan. (Imam Masud, 2018: 88) 

Berdasrkan pendapat di atas maka data disimpulkan bahwa metode 

talaqqi digunakan oleh guru dalam menyampaikan bacaan Al-Qur‟an secara 

musyafahah (anak melihat gerak bibir guru secara tepat) dan guru dalam 

memperdengarkan bacaan Al-Qur‟an kepada muridnya secara langsung, 

dimana saja dengan syarat bertemu secara tatap muka tanpa perantara alat lain 

2. Unsur-unsur Metode Talaqqi 

Unsur-unsur metode talaqqi menurut (Abdul Qawi, 2017: 39) diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Harus ada guru yang hafal Al-Qur‟an. 

b. Ada murid yang serius berniat menghafal Al-Qur‟an. 

c. Antara guru dan murid harus terlibat aktif dalam proses menghafal Al-

Qur‟an. 
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d. Guru membacakan atau menghafalkan ayat didepan muridnya dalam 

rangka memberikan hafalan. 

e. Guru membacakan atau menghafalkan ayat didepan muridnya untuk 

memperbaiki kekeliruan ayat yang dihafal oleh muridnya, seperti 

pelafalan huruf, waqaf, ibtida‟ dan lainnya. 

3. Ciri-ciri Metode Talaqqi 

Merujuk dari (Hasan bin Ahmad bin Hasan Hamam, 2008: 104) metode 

talaqqi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Talaqqi adalah salah satu metode mengajar menghafal Al-Qur‟an 

peninggalan Rasulullah Muhammad Saw yang terus dilakukan oleh 

orang-orang setelah Beliau, para sahabat, tabi‟in, hingga para ulama 

pada zaman sekarang. 

b. Metode talaqqi diterapkan oleh seorang guru yang hafal Al-Qur‟an, 

telahmantap agama dan ma‟rifat yang telah dikenal mampu menjaga 

dirinya. 

c. Metode talaqqi diterapkan secara langsung secara tatap muka oleh 

seorang guru kepada muridnya dalam sebuah kelas atau ruang belajar. 

d. Metode talaqqi diterapkan secara langsung secara tatap muka murid 

duduk di depan gurunya untuk memperdengarkan bacaan Al-Qur‟an 

agar guru dapat menegur muridnya apabila ada kesalahan dalam 

bacaannya dan membetulkan bacaan muridnya.  
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4. Keunggulan dan Kelemahan Metode Talaqqi 

a. Keunggulan metode talaqqi ditinjau dari definisi di atas yaitu: 

1) Menumbuhkan kelekatan antara pendidik dengan anak sehingga secara 

emosional akan menciptakan hubungan yang harmonis. 

2) Pendidik membimbing anak secara berkesinambungan sehingga pendidik 

memahami betul karakteristik masing-masing anak.  

3) Pendidik dapat langsung mengoreksi bacaan anak agar tidak keliru dalam 

membunyikan huruf. 

b. Kelemahan metode Talaqqi ditinjau dari definisi di atas yaitu:  

Metode talaqqi tidak dapat digunakan secara klasikal pada kelas yang 

siswanya berjumlah banyak karena dirasa kurang efektif. (Nurbiana Dhieni, 

2009: 65) 

5. Langkah-langkah Metode Talaqqi 

Penggunaan metode talaqqi dalam menyampaikan ilmu oleh guru 

merupakan cara yang tepat untuk dilakukan, karena dengan cara bertemu 

langsung antara guru dan murid, akan membantu guru untuk lebih mudah 

mengenal kepribadian murid-muridnya. Adapun langkah-langkah dari metode 

talaqqi diantaranya menurut (Imam Mashud, 2018: 77) sebagai berikut: 

a. Guru memanggil anak yang akan membaca Al-Qur‟an 

b. Anak duduk dihadapan guru mendengarkan bacaan Al-Qur‟an 

c. Guru mengoreksi bacaan anak. 



25 

d. Guru meminta kembali membacakan ayat-ayat atau hadis yang telah dibaca 

e. Guru menjelaskan hukum-hukum ilmu tajwid dalam Al-Qur‟an yang telah 

dibaca dan memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai ayat atau 

hadis yang dibacanya, baik sisi tajwid, bacaan, dan makna yang terkandung di 

dalamnya. 

D. Penelitian Relevan 

Dalam melakukan penelitian, peneliti memfokuskan pada penerapan 

metode talaqqi. Terkait dengan penelitian hampir sama dengan penelitian peneliti 

yang mana sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain: 

1. Suwarsi,2010 dalam skripsinya yang berjudul “Suwarsih Peningkatan 

Kemampuan Membaca Al- Quraan dengan menggunakan metode talaqqi 

pada Anak Usia Dini di TK Islam Izzatul Islam Samirono, Getasan, Kab. 

Semarang”. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan metode 

talaqqi dapat meningkatkan kemampuan membaca alquraan dengan baik.  

Persamaan penelitian Suwarsi dengan penelitian ini adalah sama-sama 

metode talaqqi. Perbedaan penelitian Suwarsi dengan penelitian ini adalah 

yang di kembangkan kemampuan Membaca Al-Quraan dan Lokasi 

pelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini yang di kembangkan adalah 

kemampuan membaca huruf pada anak. 

2. Hj. Ma’rifah, 2016 dalam skripsinya yang berjudul “meningkatkan 

kemampuan membaca alquran melalui metode talaqqi di kelompok A TK 
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Dharma Wanita Gresik”. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 

metode talaqqidapat meningkatkan kemampuan membaca alquraan dengan  

baik.  

Persamaan penelitian Hj.Ma’rifah dengan penelitian ini adalah 

menggunakan metode talaqqi. Perbedaan penelitian Hj.Ma’rifah dengan 

penelitian ini adalah Lokasi peelitian dan yang di kembangkan adalah 

peningkatan membaca alquraan, sedangkan dalam penelitian ini yang di 

kembangkan adalah kemampuan  membaca huruf pada anak. 

3. Sri Wulan, 2014 dalam skripsinya yang berjudul “ Upaya meningkatkan 

kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui metode iqro’ dengan media flash 

card pada kelompok A di TK Permata Hati Delanggu”. Dari hasil penelitian 

menujukkan bahwa penggunaan flashcard dapat meningkatkan kemampuan 

membaca huruf  hijaiyah dengan baik.  

Persamaan penelitian Sri Wulan, dengan penelitian ini adalah Sama-

sama bertujuan untuk menngkatkan membaca huruf hijaiya. Perbedaan 

penelitian Sri Wulan dengan penelitian ini adalah metodenya menggunakan  

iqra’ dan lokasi penenlitiannya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

metode talaqqi. 
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E. Kerangka Pikir 

Bagi anak yang sudah belajar Al-qur’an, huruf hijaiyah tentu bukan hal yang 

asing lagi. Biasanya huruf-huruf ini diperkenalkan oleh orang tua atau guru yang 

mengajar mengaji secara satu per satu. Sekarang lebih dikenal dengan metode talaqqi 

yang mana metode talaqqi lebih cepat dalam membaca Al-qur’an. Bahkan lebih jauh 

dari itu dalam kegiatan membaca, pembaca menghubungkannya dengan maksud 

penulis berdasarkan pengalamannya. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang 

digunakan sebagai dasar pembelajaran membaca Al-qur’an. Dalam bahasa indonesia 

huruf hijaiyah sama dengan huruf huruf-huruf alfabet yang menjadi dasar 

pengenalan bagi mereka yang sedang belajar membaca 

Membaca suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Proses yang 

dialami dalam membaca adalah berupa penyajian kembali dan penafsiran suatu 

kegiatan dimulai dari mengenali huruf, kata, ungkapan, frase, kalimat, dan wacana 

serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Kemampuan membaca huruf 

hijaiyah suatu hasil dari tindakan yang menyebabkan seseorang bisa dan mampu 

dalam membaca huruf-huruf Al-Qur’an. Proses yang dialami dalam membaca huruf 

hijaiyah adalah mengenalkan terlebih dahulu huruf-huruf hijaiyah kepada anak 

melalui buku bacaan hijaiyah atau iqra’. Ketika anak mulai tertarik untuk 

mempelajari lebih dalam maka hal yang harus diperhatikan pendidik dalam 

mengajarkan membaca huruf hijaiyah adalah pelafalan huruf yang jelas dan tepat 
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sesuai dengan makharajil hurufnya. Hal tersebut menjadi pokok dasar agar anak 

dapat belajar huruf hijaiyah dengan benar. 

 Adapun alur bfikir 2.1 dalam penelitian ini diperjelas menggunakan bagan 

sebagai berikut ini : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Siswa 

Kemampuan membaca huruf 

hijaiyah rendah 

 

Guru 

Guru masi menggunakn 

metode secara konvensional 

pembelajaran di TK Islam Terpadu Nurul 

Ilmi kurang tepat sehingga anak masih 

kesulitan membaca huruf hijaiyah dan tidak 

mampu membedakan huruf hijaiyah yang 

bentuknya hampir mirip. 

Indikator 

Anak mampu  

menunjuk huruf 

sesuai perintah 

guru. 

Anak mampu  

menyebutkan 

huruf  

hijaiyah sesuai  

bentuk hurufnya. 

Anak mampu 

mengambil huruf 

hijaiyah sesuai 

dengan perintah 

guru 

 

Langkah-Langkah metode 

talaqqi  

1) Guru memanggil anak 

yang akan membaca Al-

Qur‟an 

2) Anak duduk dihadapan 

guru mendengarkan 

bacaan Al-Qur‟an 

3) Guru mengoreksi bacaan 

anak. 

4) Guru meminta kembali 

membacakan ayat-ayat 

atau hadis yang telah 

dibaca 

5) Guru menjelaskan 

hukum-hukum ilmu 

tajwid dalam Al-Qur‟an 
 

Kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak 

dapat ditingkatkan dengan mudah apabila metode 

talaqqi  

Kemampuan anak 

dalam membaca huruf 

hijaiyah meningkat 

m 
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F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam Penelitian ini adalah jika di terapkan metode 

Tallaqqi maka kemampuan anak dalam Membaca Huruf Hijaiyah pada anak Usia 

Dini di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 

Dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi 

yaitu permasalahan kurangnya kemampuan anak dalam membaca  huruf hijaiyah. 

Disamping itu penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses pembelajaran.Penelitian ini menggunakan model Kurt 

Lewin (2006: 87) yang terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini dibagi kedalam dua siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari empat aspek yang harus dilaksanakan yaitu:  (1) 

perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, (4) Refleksi. Adapaun desain 

rencana tindakan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat seperti 

berikut: 

                                   

SIKLUS I 

 

 

 

 

SIKLUS II 

 

Perencanaan 

Tindakan 

Refleksi 

Pegamatan 

Perencanaan Perubahan 

Refleksi 

Tindakan 

Pengamatan 
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Berikut penjelasan desain rencana tindakan yang digunakan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis  

untuk meningkatakan apa yang telah terjadi. Terdiri dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran, lembar observasi anak, dan lembar evaluasi aktvitas guru 

2. Tindakan adalah yang dilakukan secara sadar dan terkendali, yang merupakan 

variasi praktik yang cermat dan bijaksana. 

3. Observasi dalam PTK adalah kegiatan pengumpulan data yang berupa proses  

perubahan kinerja proses belajar mengajar (PBM) 

4. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis seperti 

yang dicatat dalam observasi. Suharsimi Arikunto, (2012: 16)  

B. Subjek dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan subjek yang akan dituju oleh peneliti 

untuk diteliti. Jika berbicara tentang subjek penelitian, sebelumnya harus 

berbicara dulu tentang unit analisis, yaitu subjek yang nantinya akan menjadi 

pusat perhatian sasaran penelitian (Suharsimi Arikunto, 2013: 188), Subjek 

penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru  dan kelompok  B 

anak usia dini  yang berjumlah 16 anak di TK Nurul Ilmi Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene. Penentuan subjek kelas, dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan penelitian di TK 

Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene karena peneliti tertarik 

untuk melihat bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kemampuan anak 

dalam membaca huruf hijaiyah dengan metode talaqqi dan para staf guru yang 

mengajar serta kepala sekolah di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene, 

C. Faktor Yang di Teliti 

Untuk dapat memecahkan masalah yang telah dirumuskan diatas, ada 

beberapa faktor yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Faktor Input 

Upaya Guru dalam meningkatkan kemampuan membaca huruf 

hijaiyah melalui metode talaqqi pada anak usia dini TK Islam Terpadu Nurul 

Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 

2. Faktor Proses  

Terjadi interaksi antara guru dengan anak ketika dilakukan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Talaqqi untuk meningkatkan 

kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak TK Islam Terpadu Nurul Ilmi 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. 
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3.  Faktor Hasil  

Penggunaan metode Talaqqi dapat meningkatkan kemampuan membaca 

huruf hijaiyah pada anak usia dini TK Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene. 

D. Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian tindakan kelas, maka 

penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk 2 siklus yaitu siklus I dam siklus II. Pada 

siklus I dan siklus II terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting). 

Tahapan dalam rencana tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan Pra Penelitian 

a. Menghubungi kepala sekolah terkait perizinan untuk melakukan penelitian 

di sekolah. 

b. Menghubungi guru untuk meminta izin melakukan penelitian di kelas. 

c. Melakukan wawancara dengan guru. 

2. Penelitian Siklus I  

Pada Indikator pelaksanaan siklus I dilaksanakan dengan indikator 

sebagai berikut:  

1) Membaca huruf hijaiyah  

2) Membedakan huruf hijaiyah yang bentuknya hampir mirip 
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a. Perencanaan (planing) 

Kegiatan dari tahapan perencanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Merencanakan pelaksanaan pembelajaran dengan menyusun (RPPH) 

rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. 

2) Mempersiapkan alat dan media yang akan digunakan proses kegiatan belajar 

mengajar 

3) Merencanakan strategi dalam proses pembelajaran. 

4) Menyusun instrumen penilaian pada anak untuk mengukur tingkat 

kemampuan dalam membaca huruf hijaiyah  

b. Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti melakukan tindakan yang telah 

dirumuskan dalam RPPH yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup.Rencana pelaksanaan pembelajaran harian pada siklus I yaitu:  

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam dan berdoa. 

b) Guru menanyakan kabar peserta didik dan melakukan apersepsi. 

c) Guru menjelaskan tema dan sub tema hari ini. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru bertanya tentang alam semesta. 

b) Guru mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah.  
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c) Guru meminta anak untuk membaca  huruf hijaiyah dengan menggunakan 

metode talaqqi  

d) Guru meminta anak membedakan huruf hijaiyah yang bentuknya hampir 

mirip. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru menanyakan tentang kegiatan dan perasaan anak hari ini.  

b) Guru memberikan motivasi pada anak.  

c) Berdoa sebelum pulang.  

c. Pengamatan (Observing) 

Pada tahap pengamatan peniliti mengamati proses pembelajaran 

berlangsung. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan peneliti pada proses 

pengamatan:  

1) Mengamati proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui keberhasilan 

pendidik menggunakan metode talaqqi dalam kemampuan anak membaca 

huruf hijaiyah. 

2) Mengamati kegiatan anak dalam pembelajaran berlangsung yang bertujuan 

untuk mengetahui keaktifan anak dalam pembelajaran menggunakan metode 

Tallaqqi 

3) Mengamati dan mencatat kejadian yang terjadi pada pembelajaran 

berlangsung baik yang mendukung maupun yang menghambat proses 

pembelajaran berlangsung. 
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d. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap refleksi peneliti menganalisis hasil tindakan yang telah 

dilakukan dari peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah. Disamping 

itu peneliti juga melakukan diskusi dengan guru tentang kekurangan dan 

kelebihan dari proses pembelajaran menggunakan metode tallaqqi. Apabila 

pembelajaran belum berhasil maka akan dilakukan siklus selanjutnya. 

3. Penelitian Siklus II 

Pada siklus II ada dua indikator yang dilaksanakan sebagai berikut: 

a) Membaca huruf  hijaiyah  

b) Membedakan huruf  hijaiyah yang bentuknya hampir mirip 

Pada siklus II tahapan yang dilakukansama dengan siklus I yaitu, 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

a. Perencanaan (Planning) 

1) Menyusun rencana perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan di siklus II 

dengan melihat kekurangan yang ada pada siklus I. 

2) Menyiapkan instrumen pengumpulan data diantaranya: lembar pengamatan 

kegiatan peserta didikdan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan (Acting) 

Pelaksanaan kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah dengan 

menggunakan metode tallaqqi dengan RPPH hasil refleksi siklus I yaitu 
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melaksanakan pembelajaran tentang huruf hijaiyah, rencana pembelajaran hasil 

refleksi I. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada siklus II yaitu: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam dan berdoa. 

b) Guru menanyakan kabar peserta didik dan melakukan apersepsi. 

c) Guru menjelaskan tema dan sub tema hari ini.  

2) Kegiatan Inti 

a) Guru bertanya apa saja yang ada dialam semesta. 

b) Guru mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan lagu. 

c) Guru meminta anak untuk menunjukkan dan menyebutkan huruf hijaiyah 

dengan menggunakan media flashcard.  

d) Guru meminta anak untuk membacakan huruf hijaiyah 

e) Guru meminta anak untuk Membedakan huruf hijaiyah yang bentuknya 

hampir mirip 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru menanyakan tentang kegiatan dan perasaan anak hari ini. 

b) Guru memberikan motivasi pada anak.  

c) Berdoa sebelum pulang 
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c. Pengamatan (Observing) 

Tahap pengamatan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung pada siklus II 

dengan menggunakan metode talaqqi  

2) Mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anak pada siklus II 

3) Mengamati dan mencatat aktivitas yang dilakukan pada siklus II baik yang 

mendukung maupun yang menghambat proses pembelajaran pada siklus 

II. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahapan refleksi pelaksanaan siklus II sama halnya seperti siklus 

I. Peneliti juga menganalisis pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

dengan menerapkan metode talaqqi untuk meningkatkan kemampuan anak 

dalam membaca huruf hijaiyah. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian kepustakaan ilakukan dalam 

pengumpulan data-data untuk landasan teoritis dengan cara menelaah buku-buku 

yang berhubungan dengan metode Talaqqi. Sedangkan penelitian lapangan 

dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan yang telah ditentukan, yaitu di 
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TK Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Kecamatan 

Sendana. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Instrumen Lembar Observasi Kemampuan Membaca Huruf  Hijaiyah 

Lembar observasi berisikan daftar dari semua aspek yang akan 

diobservasi, sehingga obsever tinggal memberi tanda pada aspek yang di 

observasi. 

2.  Instrument Penilain Aktivitas Guru 

Dalam instrument penilain aktivitas guru dalam megembangakan 

kemampuan megenal lambang bilangan melalui permainan kartu angka 

bergambar pada anak usia dini di TK di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene, untuk mempermudah dalam penilaian terdapat rubrik 

pedoman pengamatan penilain aktivitas guru. Rubrik pedoman pengamatan untuk 

memberikan nilai pada indikator pencapaian yang dilakukan oleh guru 

3. Instrumen Tes  

Tes merupakan instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan 

anak dalam aspek bahasa atau tingkat peguasaan materi yang lainnya. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tes lisan membaca huruf hijaiyah. Wina 

Sanjaya (2011: 101), mengemukakan bahwa tes lisan adalah bentuk tes yang 

menggunakan bahasa secara lisan. Tes, dipergunakan untuk mendapatkan data 

tentang kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah. 
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4. Instrumen Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang 

sejarah berdirinya sekolah, visi, misi, dan tujuan yaitu di TK Islam Terpadu 

Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Kecamatan Sendana, 

lokasi sekolah, data guru dan anak, dan data yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. 

F. Teknik peggumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Pengumpulan data adalah 

pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karateristik-

karateristik sebagian serta seluruh elemen populasi yang akan mendukung 

penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data, (Sugiyono, 2013: 88). Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan juga jumlah respondennya sedikit atau 
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kecil. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, 

yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada 

orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus menyiapkan pedoman 

wawancara yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

Dan tidak lupa membawa alat perekam supaya dapat mengingat jawaban 

wawancara. Ada beberapa cara agar wawancara berhasil menurut peneliti 

yaitu: 

a. Membuat pedoman wawancara 

b. Menentukan jadwal wawancara termasuk waktu dan tempat dengan 

berdiskusi dengan informan 

c. Melakukan wawancara dengan rileks tidak tegang 

Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi dengan cara 

berdialog kepada narasumber. Wawancara pada penelitian ini untuk menanyakan 

terkait kemamapuan anak dalam membaca huruf hijaiyah dengan metode talaqi di 

TK Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Wawancara dilakukan 

kepada informan yaitu guru dan kepala sekolah di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi 

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur. Yaitu wawancara 

yang tetap berpedoman dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan 

sebelumnya. 
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2. Observasi  

Suharsimi Arikunto (2006: 156) mengungkapkan bahwa observasi 

merupakan suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan mata, sedangkan dalam pengertian psikologi, observasi atau 

pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Lembar observasi digunakan sebagai pedoman 

untuk melakukan pengamatan guna mempereleh data yang diinginkan. Lembar 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi untuk 

mengamati perkembangan sejauh mana anak sudah kemampuan anak dalam 

membaca huruf hijaiyah dengan metode talaqi yang mulai dari pra tindakan 

hingga Siklus II. 

3. Tes 

Tes yang dilakukan yaitu tes awal dan tes akhir pada akhir pembelajaran 

tes awal berupa pretest ini dilakukan kepada anak sebelum diberikan perlakuan. 

Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya penguasaan anak terhadap 

kemampuan membaca huruf hijaiyah, kemudian setelah dilaksanakan diberikan 

maka diadakan post test, untuk mengetahui peningkatan terhadap kemampuan 

anak membaca huruf hijaiyah. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat 

suatu laporan yang sudah tersedia. Teknik pengumpulan data dengan cara 
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dokumentasi lebih mudah dilakukan dari pada teknik pengumpulan data yang lain. 

Dimana dalam mengumpulkan data dengan metode dokumentasi, data tersebut 

merupakan benda mati bukan benda hidup. Peneliti menggunakan metode 

dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti catatan  

administrasi dan foto kegiatan. 

Adapun dokumentasi yang diperoleh peneliti sebagai pelengkap hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Dokumen yang diambil peneliti juga diambil dari berbagai sumber data 

seperti, sarana prasarana, fasilitas, dan hal-hal lain yang dibutuhkan penulis 

yang akan digunakan untuk mencari informasi tentang profil sekolah, keadaan 

guru, maupun data lain yang terkait dengan penelitian. 

b. Foto-foto kegiatan yang telah dilakukan dalam melakukan observasi partisipan 

aktif. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan 

kemampuan anak dalam  membaca huruf hijaiyah melalui metode Talaqqi. Tujuan 

analisis data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan. Setelah pengumpulan data dilakukan dilanjutkan dengan analisis data 

digunakan statistik deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari 

pengamatan pelaksanaan tindakan selanjutnya dianalisis dengan menarasikan 
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hasil test kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi. (Acep Yoni , 2014: 65). 

1. Analisis Hasil Observasi Anak 

 Untuk menguji hepotesis tindakan yang peneliti ajukan, dilakukan 

dengan menganalisis kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah melalui 

metode Talaqqi siklus pertama dengan kemampuan anak dalam  membaca 

huruf hijaiyah melalui metode Talaqqi belajar pada siklus kedua  

dengan melihat perbedaan rata-rata kemampuan anak dalam membaca huruf 

hijaiyah yang diperoleh anak. Selanjutnya pemaparan data dilakukan secara 

sistematis dalam bentuk narasi dan dilengkapi dengan grafik maupun tabel 

frekuensi yang menguraikan persentase jumlah anak yang teramati dengan 

menggunakan rumus : 

   𝑃
𝑓

𝑛
𝑋 100 % 

Keterangan : 

p = persentase kemampuan membaca anak 

f = jumlah anak yang mengalami perubahan 

n = jumlah seluruh anak 
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Acep Yoni (Devi, 2014:41) dan prosedur penilaian di TK atau RA, 

yaitu: Tabel 3.5 Kriteria Persentase anak  

No Kriteria Persentase 

1 BSB (Berkembang Sangat Baik) 76%-100% 

2 BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 51%-75% 

3 MB (Mulai Berkembang) 26%-50% 

4 BB (Belum Berkembang) 0%-25% 

 

2. Analisis Pengamatan Aktivitas Guru  

Data tentang aktivitas guru diamati dengan menggunakan lembar observasi. 

Lembar observasi ini disesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan yang terdapat 

dalam RPPH. Aktivitas guru dalam proses belajar mengajar dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif dengan skor rata-rata tingkat kemampuan guru 

dengan rumus sebagai berikut: 

P= 
𝐹

𝑁
 x100  

 Keterangan: 

 P =  Angka persentase 

f  = Skor yang diperoleh 

N = Jumlah aktivitas seluruhnya 
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Tabel 3.6 

Skor rata-rata aktivitas guru  

No Kriteria Persentase 

1 BS (Baik Sekali) 3,51  ≤   TKG  < 4,50 

2 B  (Baik) 2,51  ≤  TKG  < 3,50    

3 C (Cukup)        1,51 ≤  TKG  < 2,50  

4 K (Kurang)  1,00 ≤ TKG  < 1,50 

     Keterangan: TKG adalah Tingkat Kemampuan Guru. 

Ketentuan:       

4 =       Baik Sekali         

3 =      Baik           

2 =      Cukup           

1 =      Kurang 

H. Indikator Keberhasilan 

 Penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil apabila ditandai 

dengan adanya peningkatan kemampuan membaca huruf Hijaiyah dan telah 

mencapai target persentase yang telah ditetapkan yaitu dengan persentase 75% 

dengan kategori berkembang sesuai harapan (BSH). 

1. Indikator Proses 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah melalui metode tallaqqi dari 

siklus ke siklus. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila adanya peningkatan 

kemampuan anak dalam membaca huruf Hijaiyah dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai telah mencapai target persetase yang telah 
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ditetapkan yang ditandai dengan tercapainya kategori BSH (Berkembang 

Sesuai Harapan) atau BSB (Berkembang Sangat Baik) yaitu dengan kriteria 

persentasi antara 51%-75% atau 76%-100%. 

Tabel 3.4 

Tabel Kriteria Penilaian 

Skor Kriteria 

         76% –100% BSB 

51% -75% BSH 

26% -50% MB 

0% -25% BB 

 

2. Hasil Belajar 

Dalam penelitian ini indikator keberhasilan adalah kemampuan anak 

dalam membaca huruf hijaiyah anak di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Kecamatan Sendana.. Peningkatan 

kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah anak yang dimaksud adalah 

mengenali huruf-huruf hjaiyah. Keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas 

ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan anak dalam membaca 

huruf hijaiyah  anak kearah yang lebih baik. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010: 192), keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila 76% atau lebih 

mendapat nilai dengan kriteria baik. Penetapan nilai 76 didasarkan atas hasil 

diskusi dengan guru di TK Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene Kecamatan Sendana. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pra Siklus 

Berdasarkan hasil observasi awal pada anak usia dini 5-6 Tahun 

yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Juni 2021 di TK Islam Terpadu Nurul 

Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dimana peneliti menemukan 

kemampuan membaca huruf hijaiyah di TK Islami Terpadu Nurul Ilmi belum 

berkembang disaat anak disuruh membaca sendiri, ada anak yang kurang 

dalam kemampuan mengingat huruf hijaiyah, ada anak yang belum bisa 

membedakan diantara beberapa huruf hijaiyah seperti huruf  ت, ط, زdan ذ dan 

ketika peneliti mengetes satu-persatu anak untuk membaca huruf hijaiyah 

banyak anak yang kesulitan membedakan huruf yang bentuknya hampir mirip. 

Terkadang anak salah menyebutkan huruf ta menjadi tsa dan seterusnya. 

Sedangkan hasil wawancara dengan wali kelas Kelompok B mengatakan 

bahwa masih ada beberapa anak belum mampu membaca huruf hijaiyah dan 

tidak bisa membedakan huruf hijaiyah yang bentuknya hampir mirip dan anak 

yang cenderung pasif. 

Kondisi yang terjadi pada saat ini menunjukkan kemampuan 

membaca huruf hijaiyah pada anak usia dini di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene masih terlalu belum berkembang.  
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Adapun kondisi awal anak dapat dilihat sebagaimana yang ada pada tabel 4.1 

berikut ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Pada Kondisi Awal (Pra Siklus) Kemampuan Membaca Huruf 

Hijaiyah  

 

No Nama Anak Nilai Pra Tindakan Persetase Kriteria 

1 M.Fauzan 3 25% BB 

2 Nurannisa 4 33% MB 

3 Nuratika 4 33% MB 

4 M.Akbar 4 33% MB 

5 Jenita 3 25% BB 

6 Marwah 4 33% MB 

7 Nirwana 3 25% BB 

8 Ardiansa 6 50% MB 

9 Hasman                     5        41% MB 

10 Naila 7 58% BSH 

11 M.zaki  3 25% BB 

12 Naufal 7 58% BSH 

13 Nuralina 3 25% BB 

14 Rafli  4 33% MB 

15 Adriansya 3 25% BB 

16 M.Yahya 5 41% MB 

Jumlah Skor 65        Belum  Berkembang 

Rata-Rata 406 

Persentase 25% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa nilai rata-rata hasil kemampuan 

membaca huruf hijaiyah anak pada pra siklus adalah 406 dengan persentase 25% 

Berikut kondisi pembelajaran sebelum mengadakan penelitian (Prasiklus), yaitu: 
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1. Anak mampu menunjuk huruf sesuai perintah guru  

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 9 

anak dengan persentase (5%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang 

(MB) berjumlah 5 anak dengan jumlah persentase (31%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 2 anak dengan jumlah 

persentase (12%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%). 

2. Anak mampu menyebutkan huruf hijaiyah sesuai bentuk hurufnya. 

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 11 

anak dengan persentase (68%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang 

(MB) berjumlah 4 anak dengan jumlah persentase (25%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 1 anak dengan jumlah 

persentase (6%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%). 

3. Anak mampu mengambil huruf hijaiyah sesuai dengan perintah guru 

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 10 

anak dengan persentase (62%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang 

(MB) berjumlah 5 anak dengan jumlah persentase (31%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 1 anak dengan jumlah 

persentase (6%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%). 
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Selanjutnya, rata-rata kemampuan membaca huruf hijaiyah dari keseluruhan 

indikator yang diamati selama pra siklus, secara ringkas dapat digambarkan pada  

tabel berikut:  

Tabel 4.2 

Hasil Pengamatan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah  

 

No Skor Kriteria Jumlah Anak Persentase 

1 0-25 Belum berkembang 6 37% 

2 26-50 Mulai berkembang 8 50% 

3 51-75 Berkrmbang sesuai harapan  2 12% 

4 75-100 Berkembang sangat baik  0 0% 

Jumlah                       16              

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat di gambarkan pada 

grafik berikut ini:  

Gambar grafik 4.1 

Kemampuan Membaca Membaca Huruf Hijaiyah Pada Anak Usia Dini Di Tk 

Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 
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Berdasarkan data grafik 4.1 diatas  kemampuan membaca huruf hijaiyah 

selama pra siklus dapat dilihat dari 16 anak, anak yang menunjukkan kriteria 

belum berkembang (BB) berjumlah 6 anak dengan persentase (37%), anak yang 

menujukkan kriteria mulai berkembang (MB) berjumlah 8 anak dengan jumlah 

persentase (50%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sesuai harapan 

(BSH) berjumlah 2 anak dengan jumlah persentase (12%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sangat baik (BSB) berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase 

(0%). Dari data grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca membaca huruf hijaiyah pada anak usia dini di Tk Islam Terpadu Nurul 

Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene berada pada kriteria belum 

berkembang dengan persentase (25%).  

Dengan mengetahui kondisi kemampuan anak sebelum tindakan 

dilaksanakan, diharapkan adanya peningkatan kemampuan membaca huruf 

hijaiyah pada anak usia dini di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene, pada tindakan siklus I dan siklus II untuk pembelajaran 

berikutnya. Tujuanya dari di adakanya peneltian siklus I dan siklus II adalah untuk 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui metode talaqi pada 

anak usia dini di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten 

Majene. 
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1. Hasil Penelitian Pelaksanaan Sikus I 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I ini dilaksanakan dua kali pertemuan pada  

tanggal 25 dan 26 Oktober 2021. Adapun tahapan-tahapan terdiri dari empat  

tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Dari data yang sudah didapat oleh peneliti, maka peneliti melakukan 

konsultasi dengan guru kelas mengenai alternatif pembelajaran dengan 

menggunakan metode talaqqi mengingat dengan metode talaqqi tersebut anak 

diharapkan dapat lebih fokus dan cenderung lebih semangat dalam membaca 

membaca huruf hijaiyah. Berdasarkan hasil pra siklus maka peneliti 

melakukan perencanaan. Perencanaan penelitian tindakan kelas pada Siklus I 

meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1) Meyusun pelaksanaan pembelajaran dengan menyusun (RPPH) rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. 

2) Mempersiapkan alat dan media yang akan digunakan proses kegiatan 

belajar mengajar 

3) Mempersiapkan lembar observasi tentang kemampuan membaca huruf  

hijaiyah dan aktivitas penelitian selama proses pembelajaran berlangsung. 
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b. Pelaksanaan (Acting) 

Dalam tahap ini guru melaksanakan proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode talaqqi dengan RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Harian) yang telah disusun pada tahap perencanaan siklus I. Pembelajaran pada 

kali ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan.berikut ini pelaksanaan siklus I. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti melakukan tindakan yang telah 

dirumuskan dalam RPPH yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup.Rencana pelaksanaan pembelajaran harian pada siklus I yaitu:  

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilakukan pasa hari senin tanggal 1 November 

2021.Dilakukan mulai dari am 07.30-10.30 WIB. 

a) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal semua anak berkumpul di kelas. Kemudian 

guru mengajak anak untuk duduk dengan melingkar sambil bernyanyi. 

Kemudian guru mengucapkan salam dan mengajar anak untuk berdo’a. 

Kemudian guru menanyakan kabar siswa dan dilakukan dengan absensi. 

Kemudian guru menjelaskan tema dan sub tema hari ini. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan Inti guru bertanya tentang nama-nama huruf 

hijaiyah, Kemudian guru mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah, 
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Kemudian guru memperlihatkan media gambar huruf hijaiyah. Pada hari 

pertama guru melafalkan urutan ke 1-10 huruf hijaiyah yang ada dalam  

media gambar huruf hijaiyah tersebut. Kemudian guru meminta anak untuk 

membaca huruf hijaiyah, Kemudian, selanjutya guru meminta anak untuk 

menunjuk huruf hijaiyah, Guru meminta anak menyebutkan huruf  hijaiyah sesuai 

bentuk hurufnya, dan guru meminta anak mengambil media gambar huruf 

hijaiyah sesuai dengan yang diminta guru 

c) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru bertanya kepada anak mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah anak lakukan dan guru memberikan apresiasi berupa 

tepuk tangan dan memuji karena sudah hebat hari ini. Kemudian sebelum anak 

pulang membaca surat Al-Ashr. Guru mengucapkan salam dan anak 

menjawab dan bersalaman dengan guru. 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan pertama dilakukan pasa hari selasa tanggal Rabu 3 Desember 

2021. Dilakukan mulai dari am 07.30-10.30 WIB. 

a) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal semua anak berkumpul di kelas. Kemudian guru 

mengajak anak untuk duduk dengan melingkar sambil bernyanyi. Kemudian 

guru mengucapkan salam dan mengajar anak untuk berdo’a. Kemudian gur 
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menanyakan kabar siswa dan dilakukan dengan absensi. Kemudian guru 

menjelaskan tema dan sub tema hari ini. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan Inti guru bertanya tentang nama-nama huruf hijaiyah, 

Kemudian guru mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah, Kemudian guru 

memperlihatkan media gambar huruf hijaiyah. Pada hari kedua guru 

melafalkan urutan ke 11-20 huruf hijaiyah yang ada dalam media gambar 

huruf hijaiyah tersebut. Kemudian guru meminta anak untuk membaca huruf 

hijaiyah, Kemudian, selanjutya guru meminta anak untuk menunjuk huruf 

hijaiyah, Guru meminta anak menyebutkan huruf  hijaiyah sesuai bentuk hurufnya, 

dan guru meminta anak mengambil media gambar huruf hijaiyah sesuai dengan 

yang diminta guru 

c) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru bertanya kepada anak mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah anak lakukan dan guru memberikan apresiasi berupa 

tepuk tangan dan memuji karena sudah hebat hari ini. Kemudian sebelum anak 

pulang membaca surat Al-Ashr. Guru mengucapkan salam dan anak 

menjawab dan bersalaman dengan guru dan  guru memberi reward untuk 

anak-anak yang sudah mampu menyebutkan huruf  hijaiyah sesuai bentuk 

hurufnya. 
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c. Observasi (Observing) 

Peneliti melakukan observasi aktivitas guru dan hasil kemampuan 

membaca huruf hijaiyah ketika proses pembelajaran berlangsung. Peneliti 

melakukan observasi berdasarkan lembar observasi yang telah divalidasi. 

 Berikut ini merupakan hasil observasi peneliti mengenai aktivitas guru 

dan hasil kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak dengan menggunakan 

metode talaqqi  

1) Observasi Aktivitas Guru 

Tabel 4. 3 

Observasi Aktivitas Guru Menggunakan Metode Talaqqi 

No Aspek yang diamati Hasil yang dicapai 

Pertemuan I Pertemuan  

II 

K C B BS K C B BS 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan pendahuluan  

1 Mempersiapkan peserta didik untuk belajar   √     √ 

2 Melakukan apersepsi  √     √  

3 Memotivasi siswa untuk belajar √     √   

Kegiatan inti     

4 Menunjukkan penguasaan materi yang 

diajarkan 

 √     √  

5 Mengaitkan materi dengan realitas  

kehidupan 

  √    √  

6 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  √     √  

8 Menggunakan sumber belajar/media    √     

9 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme  

peserta didik dalam belajar 

  √   √   

10 Menggunakan bahasa lisan dan tulisan  

secara jelas, baik dan benar 

 √     √  

11 Menyampaikan pesan dengan gaya yang  

sesuai 

   √    √ 
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Kegiatan penutup     

12 Melakukan refleksi dengan melibatkan anak  √     √  

13 Memberikan apresiasi kepada anak   √    √  

Jumlah Skor                31 33 

Nilai Rata-Rata 238             253 

Persentase 1,83 1,94 

 

Berdasarkan, tabel 4.3 hasil ovservasi guru padcukup. Berikut ini gambar 

Grafik 4.2 distribusi kegiatan guru pada siklus I 

Gambar Grafik 4.2 

Distribusi Kegiatan Guru Pada Siklus I 

 

 

Dari gambar grafik hasil observasi guru pada siklus I pertemuan pertama nilai 

persentase yang diperoleh adalah (1,83%) dengan kriteria kurang. Sedangkan pada 

Pertemuan kedua nilai persentase yang diperoleh adalah (1,94%) dan berada pada 

kriteria cukup, dan meningkat dari pertemuan sebelumnya, karena guru sudah cukup 

mampu menguasai langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode 

talaqqi dari awal sampai selesainya pembelajaran serata membimbing anak dan 
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memotivasi anak yang mengalami kesulitan dan membimbing anak dengan baik 

bahkan mengulang memberikan pertanyaan. 

2) Hasil observasi kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak dengan 

menggunakan metode talaqqi 

Berikut adalah tabel 4.4 hasil peningktan kemampuan membaca huruf 

hijaiyah pada anak dengan menggunakan metode talaqqi pertemuan pertama dan 

kedua pada siklus I. 

Tabel 4.4 

Hasil Peningktan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Pada Anak Dengan 

Menggunakan Metode Talaqqi Pertemuan Pertama Dan Kedua Pada Siklus 

I 

 

No Nama 

Anak 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

2  

Jumalah Persentase Kriteria 

1 M.Fauzan 4 8 12 30% MB 

2 Nurannisa 8 8 16 40% MB 

3 Nuratika 6 9 15 37% MB 

4 M.Akbar 7 10 17 42% MB 

5 Jenita 5 10 15 37% MB 

6 Marwah 7 12 19 47% MB 

7 Nirwana 6 10 16 40% MB 

8 Adriansa 6 8 14 35% MB 

9 Hasman 9 12 21 52% MB 

10 Naila 8 8 16 40% MB 

11 M.zaki 4 7 11 27% MB 

12 Naufal 9 10 19 47% MB 

13 Nuralina 7 7 14 35% MB 

14 Adriansya 7 9 16 40% MB 

15 Naufal 8 8 16 40% MB 

16 M.yahya 8 9 17 42% MB 

Jumlah Skor 135 174 Berkembang  Sesuai Harapan 

Rata-Rata 843 1087 

Persentase 52% 67% 
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Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai rata-rata hasil kemampuan 

membaca huruf hijaiyah anak pada  siklus 1 pertemuan pertama adalah 843 dengan 

persentase (52%) dan berada pada kriteria berkembang sesuai harapan dan pertemuan 

kedua skor rata-rata yang di peroleh adalah 1087 dengan persentase (67%) dan berada 

pada kriteria berkembang sesuai harapan. Berikut hasil pembelajaran hasil 

kemampuan membaca huruf hijaiyah anak pada  siklus 1 yaitu: 

1. Anak mampu menunjuk huruf sesuai perintah guru  

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 1 

anak dengan persentase (6%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang 

(MB) berjumlah 4 anak dengan jumlah persentase (25%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 7 anak dengan jumlah 

persentase (43%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 16 anak dengan jumlah persentase (25%). 

2. Anak mampu menyebutkan huruf hijaiyah sesuai bentuk hurufnya. 

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 2 

anak dengan persentase (12%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang 

(MB) berjumlah 3 anak dengan jumlah persentase (18%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 5 anak dengan jumlah 

persentase (31%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 6 anak dengan jumlah persentase (37%). 
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3. Anak mampu mengambil huruf hijaiyah sesuai dengan perintah guru 

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 0 anak 

dengan persentase (0%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang (MB) 

berjumlah 3 anak dengan jumlah persentase (18%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 7 anak dengan jumlah 

persentase (43%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 6 anak dengan jumlah persentase (37%). 

 Berikut table 4.5 kemampuan membaca huruf hijaiyah dari keseluruhan 

indikator yang diamati selama pra siklus, sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah siklus 1 

No Skor Kriteria Jumlah Anak Persentase 

1 0-25 Belum berkembang 0 0% 

2 26-50 Mulai berkembang 16 100% 

3 51-75 Berkrmbang sesuai harapan  0 0% 

4 75-100 Berkembang sangat baik  0 0% 

Jumlah                       16              

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat di gambarkan pada 

grafik berikut ini: 
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Gambar grafik 4.3 

Kemampuan Membaca Membaca Huruf Hijaiyah Dengan Menggunakan 

Metode Talaqqi 

 

 

Berdasarkan Gambar grafik 4.3 Kemampuan membaca membaca huruf 

hijaiyah selama  siklus I dapat dilihat dari 16 anak, anak yang menunjukkan kriteria 

belum berkembang (BB) berjumlah 0 anak dengan persentase (0%), anak yang 

menujukkan kriteria mulai berkembang (MB) berjumlah 16 anak dengan jumlah 

persentase (100%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) 

berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%), anak yang menujukkan kriteria 

berkembang sangat baik (BSB) berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%). 

Bedasarkan data siklus I atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca membaca huruf hijaiyah pada anak usia dini di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, siklus 1 pertemuan pertama persentase yang 

diperoleh adalah (52%) dan berada pada kriteria berkembang sesuai harapan, 

pertemuan kedua persentase yang diperoleh adalah (67%) dan berada pada kriteria 

berkembang sesuai harapan berada pada kariteria berkembang sesuai harapan.  
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Meskipun pada siklus I kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan 

menggunakan metode talaqqi yang diperoleh anak meningkat dari pada kondisi awal 

sebelum menggunakan metode talaqqi, namun masih belum mencapai hasil yang 

memuaskan. Oleh karena itu peneliti tetap melanjutkan menggunakan metode talaqqi 

agar seluruh indikator dari kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak usia dini di 

Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dapat mencapai 

berkembang sesuai harapan.  

c. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dan guru pamong melakukan 

analisis terhadap kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak. Analisis ini 

dilakukan oleh peneliti dan guru pamong dengan cara berdiskusi dan 

mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Serta melihat kekurangan-

kekurangan yang ada. Selain itu peneliti dan guru pamong juga berpedoman pada 

indikator lembar observasi yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa : 

1) Pada saat kegiatan membaca huruf hijaiyah melalui metode talaqqi, beberapa 

anak ada yang berebutan dalam membaca huruf hijaiyah  

2) Pada saat kegiatan membaca huruf hijaiyah melalui metode talaqqi, masih  

banyak anak yang belum bisa membaca huruf hijaiyah dengan benar.  
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3) Pada saat kegiatan membaca huruf hijaiyah melalui metode talaqqi, masih  

banyak anak yang tidak bisa membedakan antara huruf hijaiyah seperti huruf  

 . ذ danت, ط, ز

4) Sebagian besar anak tertarik, antusias, semangat dengan metode yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti.  

5) Guru kurang dapat membagi perhatiannya kepada semua anak, karena suasana 

kelas yang sedikit kurang kondusif.  

6)  Peningkatan kegiatan membaca huruf hijaiyah melalui metode talaqqi dalam satu 

kelas kurang merata, dikarenakan ada anak yang mempunyai kemampuan lebih 

dan ada anak yang mempunyai kemampuan rendah.  

Berdasarkan tindakan pada siklus I dapat disimpulkan bahwa tindakan pada 

siklus I kurang maksimal, sehingga peneliti melanjutkan pada siklus II. Dengan 

adanya siklus II diharapkan akan semakin meningkatnya kemampuan anak dalam 

membaca huruf hijaiyah melalui metede talaqqi. Dari kekurangan di atas pada siklus I 

guru dan peneliti berdiskusi mengenai hal yang akan diperbaiki untuk dilakukan pada 

siklus II. Berikut ini merupakan upaya peneliti dan guru pada siklus II:  

1) Guru harus lebih banyak membaca dan mempelajari RPPH terlebih dahulu 

sebelum mengajar, agar semua tahapan bisa dilakukan (mampu menyebutkan 

huruf hijaiyah, menunjukkan huruf hijaiyah dan mengambil huruf hijaiyah sesuai 

perintah guru).  
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2) Guru membuat kegiatan pembelajaran seefektif mungkin sehingga 

memungkinkan semua anak (mampu menyebutkan huruf hijaiyah, menunjukkan 

huruf hijaiyah dan mengambil huruf hijaiyah sesuai perintah guru) sampai selesai 

dengan fokus.  

3) Melakukan aktivitas guru dan anak secara maksimal 

Dari hasil refleksi tersebut, peneliti dan guru pamong merasa bahwa hasil 

penelitian tersebut belum maksimal. Oleh sebab itu peneliti dan guru pamong 

membuat perencanaan untuk tindakan pada Siklus berikutnya. 

2. Hasil Penelitian Pelaksanaan Sikus II 

Setelah melihat hasil pada siklus I yang kurang memuaskan, maka peneliti 

melakukan perbaikan pada siklus II. Siklus II diadakan dua kali pertemuan dimulai 

pada tanggal 01 dan 02 November 2021 dengan materi yang sama. Berikut ini 

pemaparan setiap tahapan pertemuan pada siklus II: 

a. Perencanaan (Planning) 

Kegiatan perencanaan merupakan kegiatan menyusun dan membuat 

perencanaan pembelajaran seperti RPPH dan media gambar huruf hjaiyah. 

Perbaikan yang ada pada siklus I media huruf hjaiyah untuk memperkenalkan dan 

membaca huruf hijaiyah, pada siklus II guru melibatkan anak yang belum sama 

sekali berkembang kemampuan membaca huruf hijaiyah dan guru juga akan 

menganti media gambar huruf hijaiyah yang lebih besar lagi, serta akan membuat 

kegiatan pembelajaran seefektif mungkin sehingga memungkinkan semua anak 
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(mampu menyebutkan huruf hijaiyah, menunjukkan huruf hijaiyah dan 

mengambil huruf hijaiyah sesuai perintah guru) dan guru juga akan membuat 

kegiatan membaca huruf hijaiyah lebih meningkat lagi sehinggga anak mampu 

bisa membaca huruf hijaiyah dengan benar. Pada kegiatan siklus II ini peneliti 

tetap menggunakan metode talaqqi untuk meningkatkan kemampuan membaca 

huru hijaiyah pada anak, agar anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, 

guru mengondisikan anak dengan mengajak membentuk lingkaran besar, dan 

memberikan penghargaan bagi anak yang mampu menyebutkan huruf hijaiyah, 

menunjukkan huruf hijaiyah dan mengambil huruf hijaiyah sesuai perintah guru) 

ice breaking, agar anak lebih tertarik dan antusias mengikuti kegiatan membaca  

huruf hijaiyah. Setelah membuat perangkat pembelajaran, kegiatan selanjutnya 

dengan membuat penilaian dan observasi aktivitas guru dan anak. berikut ini 

pemaparan pelaksanaan kegiatan siklus II sebagai berikut: 

1) Meyusun pelaksanaan pembelajaran dengan menyusun (RPPH) rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. 

2) Mempersiapkan alat dan media yang akan digunakan proses kegiatan belajar 

mengajar 

3) Mempersiapkan lembar observasi tentang kemampuan membaca huruf  

hijaiyah dan aktivitas penelitian selama proses pembelajaran berlangsung. 

 



67 

b. Pelaksanaan (Acting) 

Dalam tahap ini guru melaksanakan proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode talaqqi dengan RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Harian) yang telah disusun pada tahap perencanaan siklus II. Pembelajaran pada 

kali ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Berikut ini pelaksanaan siklus II. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti melakukan tindakan yang telah 

dirumuskan dalam RPPH yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian pada siklus II yaitu:  

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilakukan pasa hari senin tanggal 01 November 2021. 

Dilakukan mulai dari am 07.30-10.30 WIB. 

a) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal semua anak berkumpul di kelas. Kemudian guru 

mengajak anak untuk duduk dengan melingkar sambil bernyanyi. Kemudian 

guru mengucapkan salam dan mengajar anak untuk berdo’a. Kemudian guru 

menanyakan kabar siswa dan dilakukan dengan absensi. Kemudian guru 

menjelaskan tema dan sub tema hari ini. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan Inti guru bertanya tentang nama-nama huruf hijaiyah, 

Kemudian guru mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah, Kemudian guru 

memperlihatkan media gambar huruf hijaiyah. Pada hari pertama guru 
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melafalkan urutan ke 1-10 huruf hijaiyah yang ada dalam media gambar huruf 

hijaiyah tersebut. Kemudian guru meminta anak untuk membaca huruf 

hijaiyah, Kemudian, selanjutya guru meminta anak untuk menunjuk huruf 

hijaiyah, Guru meminta anak menyebutkan huruf  hijaiyah sesuai bentuk 

hurufnya, dan guru meminta anak mengambil media gambar huruf hijaiyah 

sesuai dengan yang diminta guru 

c) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru bertanya kepada anak mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah anak lakukan dan guru memberikan apresiasi berupa 

tepuk tangan dan memuji karena sudah hebat hari ini. Kemudian sebelum anak 

pulang membaca surat Al-Ashr. Guru mengucapkan salam dan anak 

menjawab dan bersalaman dengan guru. 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilakukan pasa hari selasa tanggal 04 November 

2021.Dilakukan mulai dari am 07.30-10.30 WIB. 

a) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal semua anak berkumpul di kelas. Kemudian guru 

mengajak anak untuk duduk dengan melingkar sambil bernyanyi. Kemudian 

guru mengucapkan salam dan mengajar anak untuk berdo’a. Kemudian guru 

menanyakan kabar siswa dan dilakukan dengan absensi. Kemudian guru 

menjelaskan tema dan sub tema hari ini. 



69 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan Inti guru bertanya tentang nama-nama huruf hijaiyah, 

Kemudian guru mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah, Kemudian guru 

memperlihatkan media gambar huruf hijaiyah. Pada hari kedua guru 

melafalkan urutan ke 11-20 huruf hijaiyah yang ada dalam media gambar 

huruf hijaiyah tersebut. Kemudian guru meminta anak untuk membaca huruf 

hijaiyah, Kemudian, selanjutya guru meminta anak untuk menunjuk huruf 

hijaiyah, Guru meminta anak menyebutkan huruf  hijaiyah sesuai bentuk 

hurufnya, dan guru meminta anak mengambil media gambar huruf hijaiyah 

sesuai dengan yang diminta guru 

c) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru bertanya kepada anak mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah anak lakukan dan guru memberikan apresiasi berupa 

tepuk tangan dan memuji karena sudah hebat hari ini. Kemudian sebelum anak 

pulang membaca surat Al-Ashr. Guru mengucapkan salam dan anak 

menjawab dan bersalaman dengan guru dan  guru memberi reward untuk 

anak-anak yang sudah mampu menyebutkan huruf  hijaiyah sesuai bentuk 

hurufnya. 

c. Observasi (Observing) 

Peneliti melakukan observasi aktivitas guru dan hasil kemampuan 

membaca huruf hijaiyah ketika proses pembelajaran berlangsung. Peneliti 

melakukan observasi berdasarkan lembar observasi yang telah divalidasi. Berikut 



70 

ini merupakan hasil observasi peneliti mengenai aktivitas guru dan hasil 

kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak dengan menggunakan metode 

talaqqi : 

1) Observasi Aktivitas Guru 

Tabel 4. 6 

Observasi Aktivitas Guru Menggunakan Metode Talaqqi 

 

No Aspek yang diamati Hasil yang dicapai 

Pertemuan  

I 

Pertemuan  

II 

K C B BS K C B BS 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan pendahuluan  

1 Mempersiapkan peserta didik untuk belajar    √    √ 

2 Melakukan apersepsi   √     √ 

3 Memotivasi siswa untuk belajar    √    √ 

Kegiatan inti     

4 Menunjukkan penguasaan materi yang 

diajarkan 

   √    √ 

5 Mengaitkan materi dengan realitas  

kehidupan 

  √ √    √ 

6 Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √    √ 

8 Menggunakan sumber belajar/media    √    √ 

9 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme  

peserta didik dalam belajar 

   √    √ 

10 Menggunakan bahasa lisan dan tulisan  

secara jelas, baik dan benar 

  √     √ 

11 Menyampaikan pesan dengan gaya yang  

sesuai 

   √    √ 

Kegiatan penutup     

12 Melakukan refleksi dengan melibatkan anak    √    √ 

13 Memberikan apresiasi kepada anak    √    √ 

Jumlah Skor                46 52 

Nilai Rata-Rata 353             400 

Persentase 2,71 3,07 
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Berdasarkan, tabel 4.7 hasil ovservasi aktivitas guru pada siklus II diatas 

Pertemuan pertama maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan bahwa kegiatan 

yang dilakukan oleh guru mendapatkan skor 46,  nilai rata-rata 353 dengan persentase 

(2,71%) dan berada pada kriteria baik. Sedangkan pada Pertemuan kedua skor yang 

diperoleh adalah 52, dan nilai rata-rata 400 dengan persentase (3,07%) dan berada 

pada kriteria baik. Berikut ini gambar Grafik 4.2 distribusi kegiatan guru pada siklus 

II. 

Gambar Grafik 4.5 

Distribusi Kegiatan Guru Pada Siklus II 

 

Dari gambar grafik hasil observasi aktivitas guru pada siklus II pertemuan 

pertama nilai persentase yang diperoleh adalah (2,71%) dengan kriteria baik. 

Sedangkan pada Pertemuan kedua nilai persentase yang diperoleh adalah(3,07%) dan 

berada pada kriteria baik, dan meningkat dari pertemuan sebelumnya, karena guru 

sudah mampu menguasai langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 
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metode talaqqi dari awal sampai selesainya pembelajaran serta membimbing anak dan 

memotivasi anak yang mengalami kesulitan dan membimbing anak dengan baik 

bahkan mengulang memberikan pertanyaan, Guru juga membaca dan mempelajari 

RPPH terlebih dahulu sebelum mengajar, agar semua tahapan bisa dilakukan mampu 

menyebutkan huruf hijaiyah, menunjukkan huruf hijaiyah dan mengambil huruf 

hijaiyah sesuai perintah guru dan Guru juga suda mampu membuat kegiatan 

pembelajaran seefektif mungkin sehingga memungkinkan semua anak mampu 

menyebutkan huruf hijaiyah, menunjukkan huruf hijaiyah dan mengambil huruf 

hijaiyah sesuai perintah guru sampai selesai dengan fokus serta guru melakukan 

aktivitas guru dan anak secara maksimal. 

2) Hasil observasi kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak dengan 

menggunakan metode talaqqi pada siklus II 

Berikut adalah tabel 4.4 hasil peningktan kemampuan membaca huruf 

hijaiyah pada anak dengan menggunakan metode talaqqi pertemuan pertama dan 

kedua pada siklus I. 

Tabel 4.7 

Hasil Peningktan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Pada Anak Dengan 

Menggunakan Metode Talaqqi Pertemuan Pertama Dan Kedua Pada Siklus 

II 

 

No Nama 

Anak 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

2 

Jumalah Persentase Kriteria 

1 M.fausan 10 12 22 55% BSH 

2 Nurannisa 12 12 24 60% BSH 

3 Nuratika 12 12 24 60% BSH 

4 M.Akbar 12 12 24 60% BSH 

5 Jenita 12 11 23 57% BSH 
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6 Marwah 12 12      24 60% BSH 

7 Nirwana 12 12 24 60% BSH 

8 Ardianya 12 12 24 60% BSH 

9 Hasman 11 11 22 55% BSH 

10 Naila  12 12 24 60% BSH 

11 M.zaki 11 10 21 52% BSH 

12 Naufal 12 12 24 60% BSH 

13 Nuralina 11 11 22 55% BSH 

14 Rafli 12 12 24 60% BSH 

15 Adriansya 11 12 23 57% BSH 

16 M.yahya 11 12 23 57% BSH 

Jumlah Skor 218 241 Berkembang sangat baik 

Rata-Rata 13,62 15,06 

Persentase 85% 94% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai rata-rata hasil kemampuan 

membaca huruf hijaiyah anak pada  siklus II pertemuan pertama nilai rata-rata yang di 

peroleh adalah 13,62 dengan persentase 85% dan berada pada kriteria berkembang 

sangat baik, siklus II pertemuan kedua adalah 15,06 dengan persentase (94%) dan 

berada pada kriteria berkembang sangat baik. Berikut hasil pembelajaran hasil 

kemampuan membaca huruf hijaiyah anak pada  siklus 1 yaitu: 

1. Anak mampu menunjuk huruf sesuai perintah guru  

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 0 

anak dengan persentase (0%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang 

(MB) berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 3 anak dengan jumlah 

persentase (18%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 13 anak dengan jumlah persentase (81%). 
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2. Anak mampu menyebutkan huruf hijaiyah sesuai bentuk hurufnya. 

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 0 

anak dengan persentase (0%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang 

(MB) berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 2 anak dengan jumlah 

persentase (12%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 14 anak dengan jumlah persentase (87%). 

3. Anak mampu mengambil huruf hijaiyah sesuai dengan perintah guru 

Anak yang menunjukkan kriteria belum berkembang (BB) berjumlah 0 

anak dengan persentase (0%) anak yang menujukkan kriteria mulai berkembang 

(MB) berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%), anak yang menujukkan 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 2 anak dengan jumlah 

persentase (12%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat baik (BSB) 

berjumlah 14 anak dengan jumlah persentase (87%). 

Berikut tabel 4.8 kemampuan membaca huruf hijaiyah dari keseluruhan 

indikator yang diamati selama pra siklus sebagai berikut:  

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Siklus II Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah 

No Skor Kriteria Jumlah Anak Persentase 

1 0-25 Belum berkembang 0 0% 

2 26-50 Mulai berkembang 0 % 

3 51-75 Berkembang sesuai harapan  16 81% 

4 75-100 Berkembang sangat baik 0 0% 

Jumlah                      16              
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat di gambarkan pada 

grafik berikut ini:  

Gambar grafik 4.6 

Kemampuan Membaca Membaca Huruf Hijaiyah Dengan Menggunakan 

Metode Talaqqi 

 

 

Berdasarkan grafik tabel 4.6 Kemampuan membaca membaca huruf hijaiyah 

selama Siklus II dapat dilihat dari 16 anak, anak yang menunjukkan kriteria belum 

berkembang (BB) berjumlah 0 anak dengan persentase (0%), anak yang menujukkan 

kriteria mulai berkembang (MB) berjumlah anak dengan jumlah persentase (0%), 

anak yang menujukkan kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) berjumlah 16 anak 

dengan jumlah persentase (100%), anak yang menujukkan kriteria berkembang sangat 

baik (BSB) berjumlah 0 anak dengan jumlah persentase (0%).  

Bedasarkan data siklus II di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca membaca huruf hijaiyah pada anak usia dini di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi 
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Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, pada  siklus II pertemuan pertama nilai rata-

rata yang di peroleh adalah 13,62 dengan persentase 85% dan berada pada kriteria 

berkembang sangat baik, siklus II pertemuan kedua adalah 15,06 dengan persentase 

(94%) dan berada pada kriteria berkembang sangat baik. Selanjutnya hasil observasi 

yang telah dilakukan selama siklus II dapat dilihat melalui metode talaqqi dapat 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah anak. Hal ini terbukti dari hasil 

obersvasi yang telah  lakukan, Pada Pra siklus dan siklus I, masih ada anak dalam 

mengenal huruf hijaiyah yang tergolong dalan mulai berkembang, setelah dilakukan 

siklus selanjutnya atau siklus II, anak sudah berkembang sesuai harapan.  

Setelah dilakukan analisi dan refleksi siklus II, peneliti dapat memberikan 

kesimpulan bahwa dengan melalui metode talaqqi dapat meningkatkan kemampuan 

membaca huruf hijaiyah pada anak usia dini di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dapat mencapai kriteria berkembang sangat 

baik dengan persentase (94%).  

d. Refleksi 

Hasil penilitian pada siklus II kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan 

menggunakan melalui metode talaqqi mengalami peningkatan. Guru juga telah 

melakukan pembelajaran dengan baik sesuai dengan RPPH yang dibuat. Kendalayang 

dialami pada siklus I dapat diperbaiki pada siklus II. Hasil observasi menunjukkan 

peningkatan dari siklus II dengan memperoleh nilai rata-rata 82,63 dengan prsentase  
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(94%). Bahwa banyaknya anak yang berada pada kriteria berkembang sesuai 

harapan 16 anak dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah pada siklus II, 

maka dapat disimpulkan bahwa siklus II berhasil karena sudah melebihi nilai rata-

rata yang ditentukan. Dengan melihat hasil perkembangan kemampuan anak 

dalam membaca huruf hijaiyah pada Siklus II, maka peneliti memutuskan untuk 

menghentikan penelitian pada Siklus II. 

A. PEMBAHASAN 

Melalui media kartu huruf yang dilakukan di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi 

Kecamatan Sendana pada siklus II. Penelitian ini dilakukan selama 2 siklus 

dengan menggunakan metode talaqqi dalam meningkatkan kemampuan membaca 

huruf hijaiyah. Berikut data setiap siklus secara ringkas dapat dilihat pada diagram 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Rangkuman Hasil Pengamatan Setiap Siklus Kemampuan Membaca Huruf 

Hijaiyah  

 

No Skor Kriteria Jumlah Anak 

Pra Siklus Siklus  I      Siklus II 

1 0-25 Belum berkembang 6 0 0 

2 26-50 Mulai berkembang 8 16 0 

3 51-75 Berkrmbang sesuai 

harapan  

2 0 16 

4 75-100 Berkembang sangat baik 0 0 10 

Jumlah                      16 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hingga akhir pertemuan pada pra siklus 

terdapat 6 orang anak dengan persentase (37%) yang tergolong belum berkembang, 8 
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orang anak dengan persentase (50%) yang tergolong mulai berkembang, 2 orang anak 

dengan persentase (12%) yang tergolong berkembang sesuai harapan dan 0 anak 

berkembang sangat baik dengan persentase (0%) atau tidak ada anak yang tergolong 

berkembang sangat baik. Hal ini berarti anak belum mencapai kemampuan membaca 

huruf hijaiyah secara optimal dan peneliti melakukan tindakan  

Pada siklus I. Setelah dilakukan penelitian pada siklus I, menujukkan adanya 

peningkatan kemampuan huruf hijaiyah dibandingkan pada pra siklus. Pada siklus I, 

terdapat 0 orang anak dengan persentase (0%) yang tergolong belum berkembang, 16 

orang anak dengan persentase (100%) yang tergolong mulai berkembang, 0 orang 

anak dengan persentase (0%) berkembang sesuai harapan, dan 0 orang anak dengan 

persentase (0%) yang tergolong berkembang sangat baik.  

Hal ini dilihat dari hasil pencapaian membaca huruf hijaiyah anak melalui 

metode talaqqi yang dilakukan pada siklus I, bahwa kemampuan membaca huruf 

hijaiyah meningkat dari pada sebelum melakukan metode talaqqi, namun masih ada 

anak yang belum berkembang sesuai yang diharapkan guru atau masih kurang 

optimal. Sehingga peneliti melakukan tindakan selanjutnya yaitu: pada siklus II.  

Setelah dilakukan siklus II menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

membaca huruf hijaiyah dibandingkan siklus I. Pada siklus II terdapat 0 orang  

anak dengan persentase (0%) yang tergolong belum berkembang, 0 orang anak 

dengan persentase (0%) yang tergolong mulai berkembang, 16 orang anak dengan 
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persentase (100%) yang tergolong berkembang sesuai harapan, dan 0 orang anak 

dengan persentase (0%) yang tergolong berkembang sangat baik. 

Dari hasil observasi pada pra siklus, siklus I, dan siklus II, dapat dilihat  

pada grafik dibawah ini: 

Gambar Grafik 4.7 

Hasil Observasi Pada Pra Siklus, Siklus I 

 

 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada siklus I, menunjukkan 

hasil yang diperoleh belum mencapai yang diharapkan, dan pada siklus II sudah ada 

peningkatan dari siklus sebelumnya dan sudah mencapai sesuai yang diharapkan. 

Hasil penelitian dan observasi yang dilakukan sampai siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui metode talaqqi di Tk Islam 

Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene adalah memiliki kriteria 

berkembang sangat baik dengan persentase (94%).  
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Hasil temuan yang diperoleh melalui metode talaqqi antara lain:  

1. Melalui metode talaqqi, anak memperoleh pengalaman belajar yang baik dan 

menyenangkan dalam belajar membaca huruf hijaiyah  

2. Melalui metode talaqqi anak dapat megenal huruf hijaiyah dengan baik dan benar, 

hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase pada indikator Anak mampu 

menunjuk huruf sesuai perintah guru, Anak mampu menyebutkan huruf hijaiyah sesuai 

bentuk hurufnya, Anak mampu mengambil huruf hijaiyah sesuai dengan perintah guru 

3. Melalui metode talaqqi suasana dalam kelas tidak merasa tegang dan  

tertekan dapat membangkitkan rasa senang dan semangat anak dalam belajar.  

4. Melalui metode talaqqi kemampuan membaca huruf hijaiyah meningkat 

Dengan demikian berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan 

terbukti bahwa melalui metode talaqqi dapat meningkatkan kemampuan membaca 

huruf hijaiyah Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dari siklus I dan siklus II, dapat di simpulkan 

bahwa metode talaqqi dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah 

pada anak di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana Kabupaten 

Majene. Kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak, meningkat secara 

bertahap, dapat dilihat dari hasil analisis data, Pada Pra siklus kemampuan 

membaca huruf hijaiyah pada anak berada pada kriteria belum berkembang (BB) 

dengan persentase (25%), siklus I  pertemuan pertama persentase yang diperoleh 

adalah (52%) dan berada pada kriteria berkembang sesuai harapan (BSH), 

pertemuan kedua persentase yang diperoleh adalah (67%) dan berada pada kriteria 

berkembang sesuai harapan (BSH), siklus II pertemuan pertama nilai rata-rata 

yang di peroleh adalah 13,62 dengan persentase 85% dan berada pada kriteria 

berkembang sangat baik (BSB), siklus II pertemuan kedua adalah 15,06 dengan 

persentase (94%) dan berada pada kriteria berkembang sangat baik (BSB) dan 

telah mencapai tingkat capaian perkembangan yang telah di tentukan yaitu (75%) 

artinya anak yang tuntas dalam tindakan siklus II lebih tinggi dibandingkan 

dengan Pra siklus dan siklus I. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran  

sebagai berikut:  

1. Bagi guru, disarankan agar menggunakan media pembelajaran setiap 

pembelajaran yang akan disampaikan, khususnya dalam mengajarkan anak 

membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan metode talaqqi, agar anak lebih 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran.  

2. Bagi pihak sekolah, disarankan lebih memperhatikan kemampuan membaca 

huruf hijaiyah anak, caranya dengan menyediakan media atau alat peraga. 

Karena dengan media anak lebih cepat memahami maksud dari penyampaian 

guru dan anak di Tk Islam Terpadu Nurul Ilmi Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene, pada umumnya cara berfikir anak di masa pra sekolah 

masih bersifat yang kongrit benda-benda yang langsung dilihatnya.  

3. Kepada Peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut 

terhadap cara meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan 

menggunakan metode talaqqi dan disarankan untuk lebih dalam lagi meneliti 

materi ini, karena masih banyak hal menarik yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga 

memperoleh hasil yang lebih maksimal nantinya. 
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LAMPIRAN 1 

Dafta Nama Anak 

N0 Nama Anak Jenis Kelamin 

1 M.Fauzan L 

2 Nurannisa P 
3 Nuratika P 

4 M.Akbar L 

5 Jenita P 

6 Marwah P 

7 Nirwana P 

8 Ardiansa L 

9 Hasman L 

10 Naila P 

11 M,zaki L 

12 Naufal L 

13 Nuralina P 

14 Rafli L 

15 Adriansya L 

16 M.Yahya L 
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LAMPIRAN 2 

Instrumen Penilaian Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

No Indikator Kriteria Deskrpsi Skor 

1 Anak mampu  

menunjuk 

huruf sesuai 

perintah guru 

 

Berkembang  

sangat baik 

 

Jika anak mampu membantu 

temannya menunjuk huruf sesuai 

perintah guru dengan benar 

 

 

4 

Berkembang  

sesuai harapan 

Jika anak mampu menunjuk  

perintah guru dengan benar 

3 

Mulai  

berkembang 

Jika anak mampu menunjuk  

perintah guru denganbantuan 

2 

Belum  

berkembang 

Jika anak salah dalam menunjuk 

perintah guru 

1 

2 Anak mampu  

menyebutkan  

huruf hijaiyah  

sesuai bentuk  

hurufnya 

 

Berkembang  

sangat baik 

 

Jika anak dapat membantu temanny 

dalam menyebutkan huruf hijaiyah 

sesuai dengan bentuknya 

 

 

4 

Berkembang  

sesuai harapan 

Jika anak mampu menyebutkan huruf 

hijaiyah sesuai dengan bentuknya 

 

3 

Mulai  

berkembang 

Jika ana menyebutkan  

huruf hijaiyah sesuai dengan  

bentuknya dengan bantuan 

 

    2 

Belum  

berkembang 

Jika anak salah menyebutkan  

huruf hijaiyah sesuai dengan bentuknya 

 

1 

3 Anak mampu  

mengambil 

huruf  

hijaiyah sesuai  

dengan 

perintah  

guru 

 

 

Berkembang  

sangat baik 

 

Jika anak dapat membantu temannya 

dalam mengambil huruf hijaiyah sesuai 

dengan perintah guru 

 

4 

Berkembang  

sesuai harapan 

Jika anak mampu mengambil  

huruf hijaiyah sesuai dengan  

perintah guru dengan benar 

 

3 

Mulai  

berkembang 

Jika anak mengambil  

huruf hijaiyah sesuai dengan  

perintah gurudengan bantuan 

 

2 

Belum  

berkembang 

Jika anak salah mengambil  

huruf hijaiyah sesuai dengan  

perintah guru 

 

 

1 
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LAMPIRAN 3 
LEMBAR HASIL PENILAIAN PRATINDAKAN 

Pertemuan   : Pra Tindakan 

Hari/Tanggal   : Senin 01 November 2021 

Tema/Sub Tema  :  

No 

 

Nama Anak Anak mampu  

menunjuk huruf sesuai 

perintah guru. 

Anak mampu  

menyebutkan huruf  

hijaiyah sesuai  

bentuk hurufnya. 

Anak mampu 

mengambil huruf 

hijaiyah sesuai dengan 

perintah guru 

Skor Persenta

se (%) 

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

1 M.Fauzan √    √    √    3 25% 

2 Nurannisa  √   √    √    4 33% 

3 Nuratika  √   √    √    4 33% 

4 M.Akbar √    √     √   4 33% 

5 Jenita √    √    √    3 25% 

6 Marwah  √   √    √    4 33% 

7 Nirwana √    √    √    3 25% 

8 Ardiansa   √  √     √   6 50% 

9 Hasman √     √    √        5    41% 

10 Naila  √     √   √   7 58% 

11 M.zaki √    √    √    3 25% 

12 Naufal   √   √     √  7 58% 

13 Nuralina √    √    √    3 25% 

14 Rafli  √    √   √    4 33% 

15 Adriansya √    √    √    3 25% 

16 M.yahya √     √    √   5 41% 

 Jumlah 9 5 2 0 11 4 1 0 10 5 1 0   

 

Keterangan : 

0-25% = Belum berkembang (BB) 

 26%-50% =Mulai berkembang(MB) 

,51% -75% =Berkembang sesuai harapan (BSH) 

75%-100% = Berkembang sangat baik (BSB) 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR HASIL PENILAIAN SIKLUS I 

Pertemuan   : 1 Siklus 1 

Hari/Tanggal   :  Rabu  3 Novomber 2021 

Tema/Sub Tema  :  

No 

 

Nama 

Anak 

Anak mampu  

menunjuk huruf 

sesuai perintah 

guru. 

Anak mampu  

menyebutkan huruf  

hijaiyah sesuai  

bentuk hurufnya. 

Anak mampu 

mengambil huruf 

hijaiyah sesuai 

dengan perintah 

guru 

Skor Persentase (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1  √    √     √   4 33% 

2   √      √  √   8 66% 

3   √   √      √  6 50% 

4   √     √   √   7        58% 

5  √    √      √  5 41% 

6   √    √     √  7 58% 

7  √       √ √    6 50% 

8    √  √     √   6 50% 

9   √     √     √ 9            75% 

10   √      √  √   8 66% 

11  √     √   √    4 33% 

12    √   √      √ 9 75% 

13    √  √      √  7 58% 

14   √    √     √  7 58% 

15  √       √   √  8 66% 

16     √  √    √   8 66% 

Jumlah 5 7 3 1 5 5 2 4 2 6 6 4   

 

Keterangan : 

0-25% = Belum berkembang (BB) 

 26%-50% =Mulai berkembang(MB) 

,51% -75% =Berkembang sesuai harapan (BSH) 

75%-100% = Berkembang sangat baik (BSB 
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LAMPIRAN 5 

LEMBAR HASIL PENILAIAN SIKLUS I 

Pertemuan   : II Siklus 1 

Hari/Tanggal   : Jumat 4 November  2021 

Tema/Sub Tema  :  

No 

 

Nama 

Anak 

Anak mampu  

menunjuk huruf 

sesuai perintah 

guru. 

Anak mampu  

menyebutkan huruf  

hijaiyah sesuai  

bentuk hurufnya. 

Anak mampu 

mengambil huruf 

hijaiyah sesuai 

dengan perintah 

guru 

Skor Persentase (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1      √  √     √ 8 66% 

2   √      √  √   8 66% 

3     √  √     √  9 75% 

4   √      √    √ 10       83% 

5    √     √   √  10 83% 

6     √    √    √ 12 100% 

7    √     √   √  10 83% 

8    √   √     √  8 66% 

9     √   √     √ 12         100% 

10    √    √   √   8 66% 

11   √    √     √  7 58% 

12    √    √     √ 10 83% 

13    √  √      √  7 58% 

14   √     √     √ 9 75% 

15  √       √   √  8 66% 

16     √   √   √   9 75% 

Jumlah 1 4 7 4 2 3 5 6 0 3 7 6 12  

 

Keterangan : 

 0-25%  = Belum berkembang (BB) 

 26%-50% =Mulai berkembang(MB) 

51% -75% =Berkembang sesuai harapan (BSH) 

75%-100% = Berkembang sangat baik (BSB) 
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LAMPIRAN 6 

LEMBAR HASIL PENILAIAN SIKLUS II 

Pertemuan   : I Siklus II 

Hari/Tanggal   : Senin 15 November 2021 

Tema/Sub Tema  :  

No 

 

Nama 

Anak 

Anak mampu  

menunjuk huruf 

sesuai perintah 

guru. 

Anak mampu  

menyebutkan huruf  

hijaiyah sesuai  

bentuk hurufnya. 

Anak mampu 

mengambil huruf 

hijaiyah sesuai 

dengan perintah 

guru 

Skor Persentase (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1    √     √   √  10 58% 

2     √    √    √ 12 83% 

3     √    √    √ 12 58% 

4     √    √    √ 12        75% 

5     √    √    √ 12 66% 

6     √    √    √ 12 66% 

7     √    √    √ 12 66% 

8     √    √    √ 12 66% 

9   √      √    √ 11            75% 

10     √    √    √ 12 66% 

11     √    √   √  11 33% 

12     √    √    √ 12 100% 

13    √     √    √ 11 66% 

14     √    √    √ 12 91% 

15     √    √   √  11 83% 

16     √   √     √ 11 75% 

Jumlah 0 1 3 12 0 0 2 14 0 0 4 12 218  

 

Keterangan : 

 0-25%  = Belum berkembang (BB) 

 26%-50% =Mulai berkembang(MB) 

51% -75% =Berkembang sesuai harapan (BSH) 

75%-100% = Berkembang sangat baik (BSB) 
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LAMPIRAN 7 

LEMBAR HASIL PENILAIAN SIKLUS II 

Pertemuan   : II Siklus II 

Hari/Tanggal   : Kamis 17 November 2021 

Tema/Sub Tema  :  

No 

 

Nama 

Anak 

Anak mampu  

menunjuk huruf 

sesuai perintah 

guru. 

Anak mampu  

menyebutkan huruf  

hijaiyah sesuai  

bentuk hurufnya. 

Anak mampu 

mengambil huruf 

hijaiyah sesuai 

dengan perintah 

guru 

Skor Persentase (%) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1     √   √     √ 12 100% 

2     √    √    √ 12 100% 

3     √    √    √ 12 100% 

4     √    √    √ 12      100% 

5    √     √    √ 11 91% 

6     √    √    √ 12 100% 

7     √    √    √ 12 100% 

8     √    √    √ 12 100% 

9     √   √     √ 11         91% 

10     √   √     √ 12 100% 

11    √     √   √  10 91% 

12     √    √    √ 12 100% 

13    √     √    √ 11 91% 

14     √    √    √ 12 100% 

15     √    √    √ 12 100% 

16     √    √    √ 12 100% 

Jumlah 0 0 3 13 0 0 2 14 0 0 2 14 241  

 

Keterangan : 

 0-25%  = Belum berkembang (BB) 

 26%-50% =Mulai berkembang(MB) 

51% -75% =Berkembang sesuai harapan (BSH) 

75%-100% = Berkembang sangat baik (BSB) 
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LAMPIRAN I 

INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITAS GURU DALAM KEMAMPUAN 

MEMBACA HURUF  HIJAIYAH 

 

No Aspek yang diamati Hasil yang dicapai 

K C B BS K C B BS 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan pendahuluan  

1 Mempersiapkan peserta didik untuk belajar         

2 Melakukan apersepsi         

3 Memotivasi siswa untuk belajar         

Kegiatan inti     

4 Menunjukkan penguasaan materi yang 

diajarkan 

        

5 Mengaitkan materi dengan realitas  

kehidupan 

        

6 Melaksanakan pembelajaran secara runtut         

8 Menggunakan sumber belajar/media         

9 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme  

peserta didik dalam belajar 

        

10 Menggunakan bahasa lisan dan tulisan  

secara jelas, baik dan benar 

        

11 Menyampaikan pesan dengan gaya yang  

sesuai 

        

Kegiatan penutup     

12 Melakukan refleksi dengan melibatkan anak         

13 Memberikan apresiasi kepada anak         

 

Keterangan: 

K   : kurang 

C   : Cukup 

B   : Baik 

BS : Baik Sekali 
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LAMPIRAN I 

LEMBAR HASIL PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU  

Pertemuan   :  1 dan 2 Siklus I 

Hari/Tanggal   : 21-23 November 2021 

Tema/Sub Tema  :  

No Aspek yang diamati Hasil yang dicapai 

Pertemuan  

I 

Pertemuan  

II 

K C B BS K C B BS 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan pendahuluan  

1 Mempersiapkan peserta didik untuk belajar   √     √ 

2 Melakukan apersepsi  √     √  

3 Memotivasi siswa untuk belajar √     √   

Kegiatan inti     

4 Menunjukkan penguasaan materi yang 

diajarkan 

 √     √  

5 Mengaitkan materi dengan realitas  

kehidupan 

  √    √  

6 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  √     √  

8 Menggunakan sumber belajar/media    √     

9 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme  

peserta didik dalam belajar 

  √   √   

10 Menggunakan bahasa lisan dan tulisan  

secara jelas, baik dan benar 

 √     √  

11 Menyampaikan pesan dengan gaya yang  

sesuai 

   √    √ 

Kegiatan penutup     

12 Melakukan refleksi dengan melibatkan anak  √     √  

13 Memberikan apresiasi kepada anak   √    √  

Jumlah Skor                31 33 

Nilai Rata-Rata 238             253 

Persentase 1,83 1,94 

 

Keterangan: 

K : kurang        C : Cukup     B: Baik      BS : Baik Sekali 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR HASIL PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU  

Pertemuan   :  1 dan 2 Siklus II 

Hari/Tanggal   : Senin 28 November 2021 

Tema/Sub Tema  :  

No Aspek yang diamati Hasil yang dicapai 

Pertemuan  

I 

Pertemuan  

II 

K C B BS K C B BS 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kegiatan pendahuluan  

1 Mempersiapkan peserta didik untuk belajar    √    √ 

2 Melakukan apersepsi   √     √ 

3 Memotivasi siswa untuk belajar    √    √ 

Kegiatan inti     

4 Menunjukkan penguasaan materi yang 

diajarkan 

   √    √ 

5 Mengaitkan materi dengan realitas  

kehidupan 

  √ √    √ 

6 Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √    √ 

8 Menggunakan sumber belajar/media    √    √ 

9 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme  

peserta didik dalam belajar 

   √    √ 

10 Menggunakan bahasa lisan dan tulisan  

secara jelas, baik dan benar 

  √     √ 

11 Menyampaikan pesan dengan gaya yang  

sesuai 

   √    √ 

Kegiatan penutup     

12 Melakukan refleksi dengan melibatkan anak    √    √ 

13 Memberikan apresiasi kepada anak    √    √ 

Jumlah Skor                46 52 

Nilai Rata-Rata 353             400 

Persentase 2,71 3,07 

 

Keterangan:  

K : kurang     C : Cukup     B : Baik       BS : Baik Sekali 
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LAMPIRAN  3 

INSTRUMEN WAWANCARA 

 

No Pertanyaan  Jawaban 

1 Apa yang ibu ketahui tentang metode 

tallaqi? 

 

2 Apakah metode tallaqi perna diterapkan 

selama proses pembelajaran berlangsung? 

 

3 Bagaimana cara ibu mengenalkan hurup 

hijaiya menggunakan medipembelajaran? 

 

4 Bagaimana respon anak dalam 

menyebutkan hurup hijaiya? 

 

5 Bagaimana proses pembelajaran untuk 

menumbuhkan kemampuan menyebutkan 

hurup hijaiya? 

 

6 Apa solusi ibu  ketika anak tidak 

memperhatikan guru ketika memberikan 

pembelajaran megenal hurup hijaiya ? 

 

7 Bagaimana ibu mengetahui jika anak 

paham atau tidak ? 

 

8 Menurut ibu apa manfaat megenal hurup 

hijaiya bagi anak ? 

 

9 Apakah ibu megetahui langkah-langkah 

metode tallaqi? 
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LAMPIRAN 

RPPH 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian Siklus I Pertemuan I  

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian Siklus I Pertemuan II  

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian Siklus II Pertemuan I  

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian Siklus II Pertemuan I 
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DOKUMENTASI 

 

 

Pemberian surat izin pelaksanaan penelitian 
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 Anak sedang menyebutkan huruf Hijaiyah sesuai perintah dari guru 
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Anak sedang membaca huruf Hijaiyah bersama dengan guru 
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Pengenalan Huruf Hijaiyah pada Anak 
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Pengenalan tentang huruf Hijaiyah 
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