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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

        Anak usia dini adalah anak yang berada pada retan usia 0-6 tahun 

(Undang-undang Sisdiknas tahun 2003) dan 0-8 tahun menurut pakar 

pendidikan anak. Menurut Mansur (2005: 88) anak usia dini adalah kelompok 

anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang 

bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang 

khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. 

Raudhatul Athfal (RA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia empat 

tahun sampai enam tahun. Raudhatul Atfhal (RA) dikelola di bawah 

kementerian agama. 

Alquran adalah sumber ajaran Islam yang utama. Alquran adalah wahyu 

Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Alquran 

dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT, sesuai dengan firmannya sebagai 

berikut: ”Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS 15:9) 

Pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia tidak terkecuali Anak Usia Dini. Oleh karena itu, menjadi 

kewajiban orang tua dan pendidik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

agama anak. Hal tersebut merupakan kebutuhan rohaniah anak yang sama 

pentingnya dengan kebutuhan jasmaninya. 

Penanaman nilai-nilai agama pada anak  memiliki beberapa kelebihan 

yang tidak dapat dimiliki pada masa sesudahnya. Pada masa itu jiwa anak 

masih bersih dengan fitrah Allah. Anak terlahir dalam keadaan suci, sehingga 

pengaruh apapun yang ditanamkan dalam jiwa anak akan bisa tumbuh dengan 

suburnya. 
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Pendidikan agama pada anak dapat diberikan melalui berbagai 

pengalaman belajar anak baik melalui ucapan yang didengar, perbuatan, 

maupun perlakuan dari orang tua sehari-hari. Oleh karena itu keadaan orang 

tua dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam pembinaan kepribadian anak.  

Usia prasekolah merupakan usia yang paling subur untuk menanamkan 

rasa keagamaan pada anak, usia penumbuhan kebiasaan-kebiasaan yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam yang salah satunya adalah melalui 

pembelajaran tentang Alquran. 

Usia 3-6 tahun merupakan usia yang paling penting dalam 

menanamkan fanatisme dalam diri manusia. Anak yang mampu menghafal 

Alquran pada masa-masa awal kehidupanya maka dia akan mampu 

memahami makna dia sudah dewasa. Ini bisa terjadi jika lidahnya sudah fasih 

membaca Alquran, sehingga dia akan memasuki usia remaja dalam keadaan 

telah mempelajari banyak etika. 

Hasil observasi yang dilaksanakan peneliti di RA Bawamai Pontianak 

di kelompok A yang berjumlah 18 anak. Peneliti menemukan berbagai 

permasalahan yang terjadi di kelas tersebut. Pertama, ada 15 anak belum 

mengenal huruf hijaiyyah dan tidak dapat membedakan huruf satu dengan 

yang lain contoh huruf ب disebut  ت . Kedua, ada 15 anak juga dalam 

pengucapan huruf yang salah hal ini terlihat ketika salah satu anak diminta 

untuk menyebutkan beberapa huruf hijaiyyah. Ketiga, semua anak di 

kelompok A belum bisa menulis huruf hijaiyyah seperti ا ب ت. Keempat, 

dalam pembelajaran guru masih menggunakan teknik menirukan secara lisan 

dengan menggunakan media seperti tulisan huruf hijaiyyah yang menempel di 

dinding kelas dan Iqro sehingga anak-anak kurang mengingat kosakata yang 

telah disampaikan dan pembelajaran yang kurang menarik dan menoton bagi 

anak. 

Permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa kualitas kemampuan 

membaca Alquran anak kelompok A perlu ditingkatkan. Kemampuan 

penguasaan kosakata arab pada anak dapat ditingkatkan dengan mudah 
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apabila media pembelajaran yang digunakan mudah diingat anak dan 

tentunya menarik untuk anak sehingga anak tidak cepat bosan dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kemampuan penguasaan kosakata adalah dengan menggunakan metode jari 

quran, metode ini akan mempermudah anak mengingat huruf yang sedang 

dipelajari dan tentunya menarik bagi anak sehingga mereka tidak cepat bosan 

dan bertambahnya motivasi belajar anak. 

   

B. Rumusan Masalah 

       Beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang, adapun fokus   

 penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penggunaan pembelajaran jari quran pada anak usia dini 4-5  

tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul 

Athfal Bawamai Pontianak?  

2. Bagaimana pengaruh pembelajaran pembelajaran jari quran pada anak 

usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di 

Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak?  

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran jari quran pada anak 

usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di 

Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

             Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan pembelajaran jari quran pada anak usia dini 4-5 tahun 

terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal 

Bawamai Pontianak. 

2. Pengaruh pembelajaran pembelajaran jari quran pada anak usia dini 4-5 

tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul 

Athfal Bawamai Pontianak. 
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3. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran pembelajaran jari quran pada 

anak usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah 

di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. 

 

D. Manfaat dan Metode Penelitian 

        Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Anak Didik 

a. Membantu dan mempermudah anak Raudhatul Athfal untuk memahami 

macam-macam kosakata huruf hijaiyyah dan cara pengucapannya. 

b. Membantu dan melatih anak agar dapat berbahasa dengan baik dan 

benar khususnya huruf hijaiyyah. 

c. Menumbuhkan akhlak-akhlak mulia pada anak.  

2. Bagi guru atau calon pendidik Raudhatul Athfal  

a. Membantu dan mempermudah guru atau pendidik dalam 

menyampaikan bahan ajar untuk meningkatkan penguasaan huruf 

hijaiyah dengan menggunakan metode Jari quran. 

b. Memberikan gambaran kepada guru Raudhatul Athfal tentang media 

pembelajaran dan proses pembelajaran meningkatkan penguasaan anak 

didik. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena akan 

menambah pengetahuan akan pengaruh penggunaan metode jari quran 

pada anak usia 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyah 

di Raudhatul Athfal Pontianak. Melalui penelitian ini, juga peneliti 

memperoleh gambaran nyata tentang perkembangan dari waktu ke waktu 

yang dialami oleh Raudhatul Athfal Pontianak. 
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E. Definisi Operasional 

     Definisi opersional bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman 

antara pembaca dan peneliti terhadap istilah-istilah yang terdapat pada 

penelitian. Adapun definisi operasional yang dimaksud adalah:  

1. Metode jari Quran 

  Metode jari quran adalah metode belajar membaca, menulis, dan 

menumbuhkan kecintaan terhadap Al quran. Melalui tiga hal yang tidak 

akan pernah ditolak oleh anak, yaitu : dongeng, permainan, dan hadiah. 

Penelitian ini yang diterapkan adalah dongeng dan hadiah. 

2. Kemampuan baca tulis 

Kemampuan baca tulis adalah kesanggupan atau kecakapan 

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara berurutan yaitu menulis 

dan membaca. 

3. Huruf Hijaiyyah 

Huruf hijaiyyah  adalah huruf-huruf yang dipakai dalam bahasa arab, 

Al quran menggunakan bahasa arab, Al quran ditulis dengan huruf 

hijaiyyah. Jumlah huruf hijaiyyah ada 29 buah. Huruf hijaiyyah ditulis dan 

dibaca dari kanan ke kiri. Bentuk huruf hijaiyyah berbeda-beda.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Metode Jari Quran 

1. Pengertian Metode Jari Quran 

         Jari Quran adalah metode belajar membaca, menulis, dan 

menumbuhkan kecintaan terhadap Al quran melalui 3 hal yang tidak akan 

pernah ditolak oleh anak,  (Septi 2014:122) yaitu: 

a. Dongeng 

Dongeng atau kisah, ternyata terbukti merupakan sarana yang 

ampuh untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Dongeng 

juga akan merangsang imajinasi dan daya kreativitas anak. Dongeng, 

dalam metode ini digunakan untuk menguatkan motivasi anak dan 

menanamkan nilai-nilai Al quran, sehingga anak tidak hanya sekedar 

diajari kemampuan teknis baca tulis Al quran, tetapi juga menghayati 

kandungannya. 

Al quran akan benar-benar menjadi petunjuk bagi anak-anak kita, 

yang memberikan arah ke jalan yang terang di dalam menapaki 

kehidupan takala anak masih bersama kita, maupun setelah hidup 

mandiri tak lagi bersama kita. 

b. Permainan 

Menurut Papalia (Wulandari 2014: 122), menyatakan anak 

memang berkembang dengan cara bermain. Dengan demikian, dunia 

anak-anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak-anak 

menemukan dan memepelajari hal-hal/keahlian baru.  

Salah satu ciri khas dari metode ini adalah penggunaan jari untuk 

membantu anak-anak mengingat bentuk-bentuk huruf. Huruf-huruf 

dengan bentuk yang mirip dikumpulkan menjadi satu, masing-masing 

jari menjadi simbol dari huruf-huruf tertentu. Sambil menghafal, anak-

anak akan bernyanyi dan menggerakkan jari-jarinya, sehingga semua 

konsentrasi akan terpusat ke pengenalan huruf tersebut. 
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c. Hadiah 

        Penggunaan  metode jari quran, juga memotivasi anak dengan 

hadiah yaitu pujian sehingga semakin bersemangat untuk mengikuti 

program ini. Dengan metode jari quran meningkatkan kecintaan anak-

anak dalam mempelajari Al quran, mulai dari membaca, menulis, dan 

bahkan dikembangkan teknik pemahaman Al quran untuk anak melalui 

gerakan simbolik. 

Metode jari quran sangat cocok diberikan kepada anak-anak usia 0-

12 tahun, baik yang belajar baca tulis Al quran dari orangtuanya di 

rumah, di mesjid, di sekolah, dan di mana saja. 

Jari Quran huruf-huruf Hijaiyah dikelompokkan menurut bentuk 

geometrisnya dan diasosiasikan dengan jari-jari tangan. Gerak-gerak jari 

yang disertai lagu akan mempercepat pengenalan anak-anak terhadap 

huruf Hijaiyah itu dengan suasana penuh kegembiraan. Saat ini banyak 

anak yang sudah pandai membaca namun mengalami kesulitan 

menuliskan huruf-huruf Hijaiyah. Pengelompokan bentuk geometris pada 

jari quran disertai dengan latihan membuat garis-garis lurus dan 

lengkungn akan memudahkan anak-anak mengasah keterampilan menulis 

dengan baik. 

Kegiatan belajar membaca dan menulis degann jari quran, kita juga 

sekaligus berupaya menumbuhkan akhlak mulia pada anak-anak dengan 

melekatkan (anchoring) akhlak-akhlak tersebut ke dalam huruf-huruf 

Hijaiyah. Sehingga mendapatkan huruf-huruf tersebut, anak-anak akan 

teringat pada akhlak mulia tadi, sehingga akhlak mulia itu tertanam 

dalam diri mereka, disadari maupun tidak.  

 

2. Prinsip dan Tujuan Metode Jari Quran 

           Menurut Septi Peni Wulandari metode jari quran terdapat prinsip 

dan tujuannya antara lain : 
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a. Dalam metode ini, huruf-huruf hijaiyah dikelompokkan dan 

dihapalkan bentuknya, sehingga memudahkan anak untuk mengingat 

bacaan dan tulisannya. 

b. Alat peraga yang digunakan mudah dan praktis, berupa alat peraga 

utama yaitu jari tangan serta dilengkapi dengan cerita/kisah/dongeng, 

dan lagu-lagu yang menarik. 

c. Berbagai warna juga digunakan, serta aneka permainan yang edukatif, 

sehingga menstimulasi kreativitas anak. 

d. Metode jari quran menyempurnakan metode-metode sebelumnya yang 

hanya menekankan pada aspek kemampuan membaca Al quran pada 

anak. Pada metode jari quran, motivasi anak untuk lebih dalam 

mempelajari isi Al quran juga diperkuat, sehingga anak tidak hanya 

bisa, tetapi juga cinta. 

e. Selain bisa membaca, metode jari quran, memahami maknanya, dan 

mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. Langkah-langkah Metode Jari Quran  

      Dalam metode jari Qur’an terdapat langkah-langkah antara lain: 

a. Untuk memulai aktivitas jari quran, mulailah dengan mempersiapkan 

suasana belajar yang menarik. Setelah salam dan berdoa, ajaklah anak 

anak-anak untuk melakukan yel-yel jari quran. 

b. Lanjutkan 1 permainan yang bisa mendukung pembelajaran pada tahap 

berikutnya. 

c. Di awal pertemuan ajak anak untuk bermimpi akan masa depanya, 

berkisahlah tentang orang-orang hebat di jaman Rasulullah. Setelah itu 

ajak anak-anak untuk menulis atau menempelkan kertas bertuliskan 

mimpinya dan ajak mereka berimajinasi agar ilmu/profesi pilihan 

mereka kelak bisa mendatangkan manfaat untuk orang. 

d. Mengajak anak untuk bernyanyi sambil mengenalkan huruf hijaiyyah 

dengan menggunakan jari. 
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e. Mengajak anak membaca huruf hijaiyyah sesuai dengan kelompok 

tangan kanan dan tangan kiri. 

f. Latihlah anak-anak menulis huruf hijaiyyah sesuai petunjuk dan 

mulailah menulis dari sisi sebelah kanan. 

g. Tutuplah sesi pembelajaran setiap harinya dengan kisah menggantung 

yaitu sebuah kisah yang anda gantung setiap harinya untuk 

melanjutkan pada esok harinya, sehingga anak-anak bersemangat 

untuk hadir lagi. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Metode Jari Quran 

  Kelebihan metode jari quran antara lain: 

a. Menggunakan jari quran dengan menggunakan jari. 

b. Memunculkan rasa suka.  

c. Disampaikan dengan peraga yang berwarna-warni. 

d. Bermain dengan lagu. 

   Adapun kekurangan metode jari quran adalah Anak tidak secara urut   

   mempelajari huruf hijaiyyah. 

 

B. Kemampuan Baca Tulis Huruf Hijaiyyah 

1. Pengertian kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti sanggup 

melakukan sesuatu (Nurhayati, 2005: 450). Menurut Poerwadarminata 

(1994: 623), kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan atau kekuasaan 

untuk melihat serta dapat melakukan secara lisan maupun tulisan. 

Sedangkan Munandar (1992: 17) menyatakan kemampuan adalah 

daya untuk melaksanakan suatu tindakan berbagai hasil dari pembawaan 

dan latihan.  Kemudian Mulyasa (2005 : 12) menyatakan bahwa 

kemampuan adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasan 

berpikir  dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan 
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seseorang menjadi kompeten. Dalam arti memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. 

Jadi, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan merupakan kesanggupan atau kecakapan seseorang untuk 

melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang dimilikinya, baik dari bawaan maupun latihan secara 

berkelanjutan. 

Kata baca dalam arti kata majemuknya “membaca” yang penulis 

pahami berarti melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan yang 

tertulis. Kata tulis berarti batu atau papan batu tempat menulis (dahulu 

banyak dipakai oleh murid-murid sekolah), kemudian kata tulis ditambah 

akhiran “an” maka menjadi kata “tulisan” (akan lebih mengarah kepada 

usaha memberikan pengertian dari baca tulis Al quran) maka tulisan 

berarti hasil menulis. 

Dari kata “baca” dan “tulis” digabungkan akan membentuk sebuah 

kata turunan yaitu “Baca Tulis” yang berarti suatu kegiatan yang 

dilaksanakan secara berurutan yaitu menulis dan membaca (Isro, 2013: 

10). 

Huruf hijaiyyah  adalah huruf-huruf yang dipakai dalam bahasa arab, 

Al quran menggunakan bahasa arab, Al quran ditulis dengan huruf 

hijaiyyah. Jumlah huruf hijaiyyah ada 29 buah. Huruf hijaiyyah ditulis dan 

dibaca dari kanan ke kiri. Bentuk huruf hijaiyyah berbeda-beda. Beberapa 

huruf hijaiyyah berbentuk sama yang membedakan adalah titiknya. Huruf 

hijaiyyah bertitik satu, dua, atau tiga. Tempat titik juga bisa berbeda, ada 

yang di atas, di dalam, dan di bawah (Manasikana, 2007: 2). 

       Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah adalah kesanggupan atau kecakapan 

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara berurutan yaitu menulis 

dan membaca Al quran menggunakan bahasa arab dengan huruf hijaiyyah. 
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2. Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis 

Huruf hijaiyyah 

Pembelajar Al quran (huruf hijaiyyah) sebagai proses belajar 

mengajar merupakan suatu sistem karena di dalamnya terdapat beberapa 

komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi sehingga proses 

pembelajaran mencapai tujuan. Komponen-komponen yang 

mempengaruhi proses pembelajaran menurut Sujana (1989: 40) adalah: 

a. Tujuan yang hendak dicapai. 

b. Bahan atau isi pembelajaran. 

c. Metode mengajar dan alat bantu pembelajaran. 

d. Penilaian. 

e. Guru sebagai motivator dan penyampaian pesan. 

f. Peserta didik. 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi 3 macam. adapun penjelasannya: 

1) Faktor internal, yaitu keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa . 

2) Faktor eksternal, yaitu kondisi keluarga, lingkungan disekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar, disamping faktor-faktor internal dan 

eksternal siswa, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap 

taraf keberhasilan proses pembelajaran siswa. 

 

3. Peran Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Huruf 

Hijaiyyah 

Guru adalah pendidik, orang dewasa yang bertanggung jawab untuk 

memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam pengembangan 

tubuh dan jiwa untuk mencapai kematangan, mampu berdiri sendiri dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai 

makhluk sosial dan individu yang mampu berdiri sendiri (Noor 

Jamaluddin 1978:1). 

Para pakar pendidikan di Barat melakukan penelitian tentang peran 

guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diindentifikasi 
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dan dikaji oleh Pullias dan Young (1988), Manan (1990) serta Yelon dan 

Weinstein (1997). Adapun peran-peran tersebut sebagai berikut: 

a. Guru sebagai pendidik 

b. Guru sebagai pengajar 

c. Guru sebagai pembimbing 

d. Guru sebagai pelatih 

e. Guru sebagai penasehat 

f. Guru sebagai pembaharu (inovator) 

g. Guru sebagai model dan teladan 

h. Guru sebagai pribadi 

i. Guru sebagai peneliti 

j. Guru sebagai Pendorong kreatifitas 

k. Guru sebagai pembangkit pandangan 

l. Guru sebagai pekerja rutin 

m. Buru sebagai pemindah kemah 

n. Guru sebagai pembawa cerita 

o. Guru sebagai aktor 

p. Guru sebagai emansipator 

q. Guru sebagai evaluator 

r. Guru sebagai pengawet 

s. Guru sebagai kulminator 

Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh guru Al quran. 

Adapun karakteristik tersebut adalah: 

1) Berlaku ikhlas. 

2) Memiliki sifat wara’. 

3) Bertingkah laku dengan akhlak yang terpuji sesuai dengan Al quran. 

4) Membersihkan diri dari keuntungan-keuntungan duniawi. 

5) Mengetahui hukum tajwid. 

6) Memberikan nasehat kepada anak didiknya. 

7) Medorong peserta didik untuk giat membaca Al quran. 
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8) Menyayangi peserta didik seperti dia menyayangi anak-anaknya 

sendiri. 

 

C. Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun Dalam Mengenal Huruf Hijaiyyah  

Masa perkembangan anak usia dini yaitu antara usia 4-5 tahun 

merupakan periode perkembangan yang sangat cepat seiring dengan terjadinya 

perubahan dalam berbagai bidang aspek perkembanganya. Aspek-aspek 

perkembangan anak usia dini yang sering menjadi perhatian pendidik adalah 

berkisar aspek kemampuan dasar yang terdiri dari: aspek fisik, motorik, 

kogniti, bahasa, sosial emosional, moral dan nilai-nilai agama. 

Perkembangan anak usia 4-5 tahun dalam pengenalan huruf hijiyyah 

atau BTA (Baca Tulis Alquran) sangatlah penting diberikan kepada anak usia dini 

dikarenakan anak usia dini lebih mudah menerima apa yang anak lihat dan anak 

lakukan. Pengenalah membaca huruf hijaiyyah juga dapat mengenalkan anak apa 

itu adanya Tuhan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan dengan membaca 

huruf hijaiyyah dengan lancar dan dapat memahaminya dengan baik. 

Glan Doman, sebagai direktur dari The Institutes for the Achievement 

of Human Potential menyatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan 

dengan para ahli bidang kedokteran dan psikologis anak dalam buku 

Pendidikan anak Usia Dini (Hasan, 2009:311) menyatakan perlunya anak 

diajari membaca karena hal-hal berikut ini : a) Anak berusia dibawah lima 

tahun dengan mudah dapat menyerap informasi dalam jumlah yang sangat 

banyak. Pada anak yang dibawah usia empat tahun, hal ini lebih mudah 

efektif. Di bawah usia tiga tahun, bahkan lebih mudah lagi dan jauh lebih 

efektif. Dibawah usia dua tahun, adalah yang paling mudah dan efektif, b) 

Anak berusia dibawah lima tahun dapat menangkap informasi dengan 

kecapatan yang luar biasa, c) Semakin banyak informasi yang diserap oleh 

seorang anak berusia dibawah lima tahun maka semakin banyak pula yang 

diingatnya, d) Anak berusia di bawah lima tahun mempunyai energi yang 

sangat luar biasa, e) Anak berusia di bawah lima tahun dapat mempelajari 

sesuatu bahasa secara utuh dan dapat belajar hampir sebanyak yang diajarkan 
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kepadanya. Dia diajari membaca satu untuk beberapa bahasa sama mudahnya 

dengan kemampuan untuk mengerti bahasa lisan. 

Kebiasaan membaca yang tumbuh sejak kecil, selain baik untuk 

perkembangan otak anak, juga anak bisa berfikir rasional dan lebih mampu 

mengendalikan diri. Intinya kebiasaan membaca sejak kecil akan menjadikan 

anak yang berwawasan luas dan memiliki jati diri yang berkwalitas. Dalam 

perkembangan membaca, dapat meningkatkan perkembangan otak kiri, tapi tidak 

hanya otak kiri saja yang dikembangkan, melainkan otak kanan juga perlu 

dikembangkan. Di dalam pendidikan perlu menyeimbangkan perkembangan 

kedua belahan otak anak supaya kecerdasan anak berkembang secara maksimal. 

Banyak cara yang digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan 

perkembangan otak, salah satunya dengan permainan. 

 

D. Kerangka Pikiran 

Sugiyono (2012: 60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi, 

kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Metode Jari Quran 

Kemampuan baca tulis 

Huruf Hijaiiyah 
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Oleh karena itu, berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Jari Quran adalah metode belajar membaca, menulis, dan 

menumbuhkan kecintaan terhadap Al quran melaui tiga hal yang tidak akan 

pernah ditolak oleh anak, yaitu: 

Kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah adalah suatu hasil dari 

tindakan yang menyebabkan seseorang bisa dan mampu dalam membaca 

dan menulis huruf-huruf hijaiyyah. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang menggambarkan adanya hubungan 

antara dua variabel atau lebih yang sekaligus menggambarkan kemungkinan 

pengujiannya secara empirik. Menurut Sugiyono (2009: 96) menyatakan 

bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empirik 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dari teori di atas dapat dirumuskan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Hipotesis ditolak (Ho) 

Metode jari Quran tidak berpengaruh terhadap kemampuan baca tulis 

huruf hijaiyyah pada anak usia 4-5 tahun. 

2. Hipotesis diterima (Ha) 

Metode jari Quran berpengaruh terhadap kemampuan baca tulis 

huruf hijaiyyah pada anak usia 4-5 tahun. 

 

F. Penelitian Yang Relevan Tentang Mengajarkan Huruf Hijaiyyah Pada 

Anak Usia Dini 

            Hasil penelitian skripsi yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Mengenal Huruf Hijaiyyah Melalui Bermain Kartu Huruf Pada Siswa yang 

ditulis oleh Rahayu Aryani yang dilaksanakan di RA Hasan Munadi dengan 
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menggunakan media kartu huruf untuk meningkatkan pengenalan huruf 

hijaiyah seperti yang digambarkan pada Siklus I dan dilanjutkan pada siklus 

II, di mana penggunaan media kartu huruf dapat meingkatkan kemampuan 

mengenal huruf hijaiyah pada anak sehingga dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Melalui bermain kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan mengenal 

huruf hijaiyah pada anak kelompok A pada RA Hasan Munadi Nyatnyono 

Ungaran Barat, Hal ini dapat dilihat dari hasil ketuntasan siswa dimana 

Siklus I yang tuntas 53% menjadi 89,5% pada siklus II. 

b. Penggunaan permainan kartu huruf hijaiyah dapat meningkatkan 

kemampuan mengenal huruf Hijaiyah pada anak kelompok A pada RA 

Hasan Munadi Nyatnyono Ungaran Barat. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

peningkatan kemampuan mengenal huruf Hijaiyah BM dari 78,95% turun 

menjadi 0%, MM dari 15,79% turun menjadi 10,52%, BSH dari 5,15% 

naik menjadi 26,33% dan BSB dari 0% naik menjadi 63,15%, sehingga hal 

ini mengalami peningkatan dari Siklus I ke Siklus II. 

 

Penelitian yang berjudul Kemampuan Pengenalan Huruf Hijaiyyah 

yang ditulis oleh Marlina Marzuki, maka dapat disimpulkan bahwa: Kedua 

metode, baik Iqra’ maupun Baghdadiyah dipandang efektif digunakan 

dalam pembelajaran cara baca Al quran, asalkan kedua metode tersebut 

digunakan sesuai dengan aturannya yang berlaku. Secara signifikan 

menunjukkan lebih banyak peserta yang menggunakan metode Iqra tidak 

mampu menyebutkan nama-nama huruf Hijaiyyah secara benar. Kesalahan 

penyebutan nama-nama huruf Hiajiyyah umumnya karena metode Iqra 

mengajarkan cara baca langsung, sehingga peserta tidak perna mengenal 

nama huruf tersebut kecuali yang telah diberikan tanda baca. 

 

Hasil akhir penelitian Septi Susilowati yang berjudul upaya 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyyah Dengan Metode 

Drill Siswa  RA An-Nahl Kalikabong, menjadi dasar penulis dalam 
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mengambil kesimpulan bahwa upaya peningkatan kemampuan membaca 

huruf hijaiyah dengan metode drill menunjukkan semakin diulang-ulang 

siswa membaca huruf hijaiyah, maka semakin baik pula kemampuan 

membaca huruf hijaiyah siswa. Hal tersebut dapat diketahui dari data hasil 

penelitian bahwa prosentase kemampuan membaca huruf hijaiyyah siswa 

sebagai berikut: 1) Siswa yang lancar membaca mengalami kenaikan 

secara berturutturut dari sebelum diberi tindakan (pra-siklus) belum ada 

siswa yang lancar membaca 0%, pada tindakan I (siklus I) siswa yang 

lancar membaca ada tiga anak (21,43%), pada tindakan II (siklus II) siswa 

yang lancar membaca ada delapan anak (57,14%), pada tindakan III (siklus 

III) siswa yang lancar membaca dengan fasih ada 12 anak (85,71%). 2) 

Rata-rata nilai mengalami peningkatan dari sebelum diberi tindakan (pra-

siklus) rata-rata nilai kelas 2,14, pada tindakan I (siklus I) rata-rata nilai 

kelas meningkat menjadi 4,86, pada tindakan II (siklus II) rata-rata nilai 

menjadi 7,71, dan pada akhir tindakan (siklus III) rata-rata nilai 

kemampuan membaca mencapai 9,21.Dengan demikian hasil penelitian 

akhir menyatakan bahwa metode drill dapat meningkatkan kemampuan 

membaca huruf hijaiyah siswa RA An-Nahl Kalikabong. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Bentuk Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan umum 

penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan 

pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu 

adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. 

Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan 

adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan 

pengembangan bearti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang 

telah ada (Sugiyono 2009;3). Untuk mencapai tujuan harus menggunakan 

metode yang tepat dan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental. Untuk 

menguji hipotesis penelitian, sebelumnya akan dilakukan pengidentifikasian 

variable-variabel yang diambil dalam penelitian ini. Dasar dari metode 

eksperimental adalah eksperimen, yang dapat didefinisikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2009;72). 

1. Bentuk Penelitian  

Sugiyono (2009;73) dalam penelitian eksperimen ada empat 

macam bentuk penelitian, yaitu;  

a. Pre-Experimental  

Pre-Exsperimental ini dibagi lagi menjadi tiga yaitu One-shot Case 

Studi, One Group Pretest-Posttest, dan Intec-Group Comparison. 

b. True-Experimental 

True-Eksperimental ini dibagi lagi menjadi dua yaitu Posttes Only 

Control Design dan Pretest-Control Group Design.  
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c. Faktorial Experimental  

d. Quasi Experimental. Quasi Experimental ini dibagi lagi menjadi dua 

yaitu Time-Series Design dan Nonequivalent Control group Design.  

 

Empat bentuk penelitian eksperimen diatas, peneliti menggunakan 

bentuk penelitian yang pertama yaitu Pre-Experimental One Group pretest-

Posttest karena pada penelitian ini peneliti ingin membandingkan  antara 

keadaan sebelum diberikan perlakuan dengan keadaan sesudah diberikan 

perlakuan. Peneliti ingin mengetahui apakah metode pembelajaran yang 

digunakan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak.  

 

B. Variabel penelitian 

Kelinger (dalam Sugiyono, 2009;38) menyatakan bahwa variabel 

adalah konsruk (constructs) atau sifat yang akan dipelajari. Kelinger 

menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang 

diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). Kidder (dalam 

Sugiyono, 2009;38) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas 

(qualities) di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel adalah 

objek yang bervariasi yang dipilih menjadi perhatian untuk diteliti dan diuji 

kebenarannya secara empirik. 

Penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu variabel independen 

(variabel bebas) dan variabel dependen ( variabel terikat). Adapun 

penjelasannya: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulasi, prediktor, 

antecedent. Variabel independen (variabel bebas) adalah veriabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen/terikat (Sugiyono 2009;39). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah metode jari Quran.  
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2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan baca 

tulis huruf hijaiyyah. 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian  

Setting dalam penelitian ini meliputi tempat penelitian dan waktu 

penelitian: 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kelompok A Raudhatul Athfal A 

Bawamai Pontianak. Pemilihan sekolah ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar Al quran di sekolah tersebut. 

 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 

2016/2017. Bulan Februari tahun ajaran 2016/2017. Namun jadwal  

yang telah direncanakan dapat berubah karena berbagai faktor. 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Suatu Penelitian pasti memerlukan suatu data, oleh karena itu 

populasi sangat membantu untuk terlaksanakannya suatu penelitian. 

Supardi (2005: 101) menyatakan, populasi adalah “Suatu kesatuan 

individu atau subjek pada wilayah dan waktu serta dengan kulaitas 

tertentu yang akan diamati atau ditelitI. Menurut Sugiyono (2004: 72), 

Populasi adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 
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Singarimbun (2006: 152), menyatakan populasi adalah jumlah 

keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Menurut 

Kusmayadi (2000: 127), populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit 

analisa dalam penelitian. 

Beberapa pengertian yang telah dijelaskan dalam penelitian 

disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek sebagai 

sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik populasi 

dalam penelitian ini adalah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak pada 

tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 87 0rang. Populasi secara 

total dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut: 

 

TABEL 3.1 

Jumlah Populasi 

Kelas Jumlah Anak 

A1 18 Orang 

B1 21 Orang 

B2 24 Orang 

B3 24 Orang 

Jumlah populasi 87 Orang 

Sumber: Data Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak Tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

2. Sampel  

Sugiyono (2013: 118) menyatakan sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Adapun karakteristik sampel yang akan peneliti diberikan perlakuan 

adalah: 

a. Anak berjumlah 18 orang 

b. Anak berusia 4-5 tahun 

c. Anak berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang 

d. Anak berjenis perempuan berjumlah 9 orang 
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e. Anak yang berkesulitan baca tulis  huruf hijaiyyah 18 anak. 

 

E. Prosedur Penelitian  

          Prosedur pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini berbentuk eksperimen One-Group Pretest-Postest Design. 

Adapun yang akan digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sumber: Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D  

Sugiyono, 2009 

 

Gambar 3.2 Prosedur Pelaksanaan Eksperimen 

Keterangan: 

O1 : Observasi / tes awal (sebelum diberikan perlakuan) 

O2 : Observasi / tes akhir (setelah diberikan perlakuan) 

X : Perlakuan  

 

             Skema yang ditunjukkan pada gambar 3.2 menjelaskan bahwa 

terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan. Setelah pretest dilakukan anak 

diberikan perlakuan berupa motivasi belajar Al quran melalui metode jari 

quran dan kemudian dilakukan posttest. Dengan demikian hasil perlakuan 

dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan 

sebelum diberikan perlakuan (Sugiyono 2009: 74). 

 

 

 

 

 

        O1                             X                   O2 
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Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tahapan Penelitian 

Tahapan prosedur penelitian di atas dapat dijelaskan. Adapun  sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan  

Peneliti dalam persiapan ini mempersiapkan perencanaan 

pelaksanaan penelitian berupa: 

 

Persiapan 

Observasi 

kondisi awal 

 

Izin kepada 

pihak sekolah 

 

Penyusunan instrument 

penelitian 

 

Penelitian 

Wawancara 

terhadap guru 

 

Posttest 

Observasi/tes 

akhir  

 

Pemberian 

perlakuan 

terhadap anak 

 

Pretest 

Observasi/tes 

awal 

 

Tahap Akhir 

Pengolahan 

data 

Penyusunan 

Laporan 
Kesimpulan 
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a. Melakukan observasi langsung ke sekolah untuk melihat masalah 

yang ada. 

b. Meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengadakan penelitian di 

sekolah tersebut. 

c. Mempersiapkan instrumen pelaksanaan penelitian yang akan 

dilakukan. 

2. Tahap Peneliatan  

Dalam tahapan penelitian ini berupa: 

a. Peneliti Melakukan Pretest/Tes Awal. 

Pretest ini menggunakan pembelajaran yang biasa digunakan 

setiap hari oleh guru. Pretest dilakukan dengan tujuan mengetahui 

skor awal untuk mengetahui aktivitas belajar anak. 

b. Pemberian Perlakuan 

Pemberian perlakuan ini berupa motivasi belajar Al quran 

melalui metode jari quran.  pemberian perlakuan ini diberikan dalam 8 

kali pertemuan selama jangka waktu kurang lebih 2 minggu. 

PembeRian perlakuan terhadap anak dilakukan dalam satu kelompok 

(18 anak) disatu ruangan kelas.  

c. Peneliti Melakukan Posttest/ Tes akhir  

Pada tahap posttest ini pembelajaran yang diberikan sama 

dengan yang digunakan dalam pretest. Pelaksanaan posttest ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan dalam model 

pembelajaran sebelum dan sesudah pemberian perlakuan pada anak. 

d. Mengadakan Wawancara Terhadap Guru 

3. Tahap Akhir 

a. Menganalisis data yang diperoleh 

b. Mengisi lembar penilaian  

c. Menyusun data kedalam bentuk laporan 

d. Menyimpulkan hasil penelitian 
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F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk memperoleh data yang 

valid, maka dalam penelitian ini menggunakan  teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Teknik Observasi Berperan Serta (Participant observation) 

          Susan Stainback (dalam Sugiyono 2009;227) menyatakan “In 

participant observation, the researcher observes what people do, 

listen to what they say, and participates in their activities” Dalam 

observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang 

mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam 

aktivitas mereka.  

           Teknik observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Sambil malakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data 

yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui 

pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 

2009;145). 

b. Teknik Wawancara Terstruktur 

          Esterberg (dalam Sugiyono 2009;231) mendefinisikan 

wawancara sebagai berikut “a meeting of two persons to exchange 

information and idea through question and rsponses, resulting in 

communication and joint contruction of meaning about a particular 

topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 
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bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  

           Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data 

telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. 

c. Teknik Tes  

             Teknik tes adalah serentetan pernyataan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok (Arikunto, 2010;193). Penggunaan teknik tes ini 

disesuaikan dengan masalah yang diteliti, sehingga alat yang dipilih 

sesuai dengan masalah penelitian. 

 

2. Alat pengumpulan data 

            Alat pengumpul data merupakan alat yang dapat mempermudah 

untuk memperoleh data yang diperlukan untuk membahas penelitian yang 

dilakukan, maka peneliti menggunakan alat pengumpul data yang sesuai 

dengan teknik pengumpul data yang digunakan. Berdasarkan teknik 

pengumpul data di atas, maka alat pengumpul data yang digunakan sebagai 

berikut : 

a. Check list  

Check list berisi daftar tanda dengan model kolom-kolom yang 

telah ditetapkan oleh peneliti sesuai item tingkah laku yang akan 

diobservasi. Jawaban dalam check list terdiri dari dua tanda yaitu simbol 

“ya” (√) dan simbol “tidak” (-). Check list disesuaikan dengan kebutuhan 

dan desain observasi yang dikembangkan dalam penelitian (Musfiqon, 

2012;122). 
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b. Pedoman wawancara 

Yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan pencatatan, 

perekaman, atau pendokumentasian permasalahan yang diteliti, agar data 

tersusun secara sistematis. Untuk membantu proses penelitian, peneliti 

menyiapkan buku catatan dan tape recorder sebagai alat perekan suara.  

c. Tes  

Yaitu alat pengumpul data digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar, keterampilan, kompetensi, bakat, dan prestasi.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data eksperimen One-Group Pretest-

PosttestDesaign, menggunakan rumus (Arikunto, 2010: 349): 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Md : mean dari perbedaan pretest dengan posttest (pretes-posttest) 

Xd : deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

∑      : jumlah kuadrat deviasi 

             subjek pada sampel 

           ditentukan dengan N-1 

 

Untuk memperoleh Md dapat menggunakan rumus: 

 

 

 

 

   
  

√
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∑ 
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Untuk memperoleh ∑  d  dapat ditempuh tanpa mencari Md terlebih 

dahulu, serta mengurangkan setiap d dengan Md, rumusnya sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑    = 
 ∑   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian peneliti dilapangan, peneliti 

melakukan beberapa hal terlebih dahulu seperti melakukan perbaikan 

laporan dan desain penelitian menjadi skripsi dengan tahapan berdasarkan 

dari masukan pembimbing utama dan pembimbing pembantu. 

Langkah selanjutnya penulis mengajukan permohonan izin 

penelitian kepada lembaga yaitu Universitas Muhammadiyah Pontianak 

(UMP) mengeluarkan izin penelitian dengan nomor 157/ 

II.3.AU.16/F/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang ditujukan kepada kepala 

sekolah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak Kota. Setelah 

mendapatkan izin penelitian dari lembaga yaitu Universitas 

Muhammadiyah Pontianak Pada tanggal 24 Februari 2016 peneliti tidak 

langsung melakukan penelitian tetapi melakukan observasi terlebih dahulu 

untuk melihat keadaan anak, berkonsultasi dengan guru dan meminta data 

sekolah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak Kota. Adapun data 

sekolah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak Kota Sebagai berikut: 

a. Visi dan Misi Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak Kota 

Visi dan misi Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak Kota sebagai 

berikut: 

1) Visi  

Memposisikan Raudhatul Atfhal sebagai pusat keunggulan yang 

mampu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insane 

yang berkualitas di bidang IPTEK dan IMTAQ. 

2) Misi 

Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu, baik 

secara keilmuan maupun secara moral dan social, sehingga mampu 
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menyiapkan dan mengembangkan sumber data insane yang 

mempunyai kualitas di bidang IPTEK dan IMTAQ. 

3) Tujuan Pembelajaran 

Memberikan bekal kemampuan dasar “mengenal huruf dan 

berhitung”, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi 

siswa, memberikan bekal kemampuan dasar tentang pengetahuan 

agama islam dan pengalamannya serta mempersiapkan untuk 

mengikuti pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

Taman Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota memiliki 

Struktur Organisasi.  Adapun struktur organisasi Raudhatu Atfhal 

Bawamai Pontianak Kota adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Gambar struktur organisasi Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak  

                     Kota. 
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Data Guru dan Personalia Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota 

Guru adalah komponen penting dalam pelaksanaan belajar 

mengajar. Tanpa guru proses belajar mengajar di suatu sekolah tidak 

dapat dilaksanakan. Data guru di Raudhatul Atfhal Bawamai 

Pontianak Kota adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1  

Data Personil di Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota 

No Nama 

Jenis 

Kelamin 
Pendidikan/ 

Jurusan 
Alamat 

L P 

1 Dra. Halijah  √ S1 Jl. Meranti  

Gg. Meranti 2 No.8 

2 SYF. Rukmini  √ SMA JL. Khatulistiwa 

3 Ulfah Hidayah  √ SMA Jl. Parit Haji Husein 

Gg,. Muslimin 1 o.33 

4 Mulyani  √ SMK  Jl. Gusti Hamzah 

Gg. Pancasila 3 No.3 

5 SriHati  √ SMA Jl. Alianyang 

Gg. Citarum No.49 

6 Sajerah   √ PGTK Jl. H. Rais. A. Rahman 

Gg. Selamat 1 No.34 

7 Nurmasita  √ S1 Jl. Suwignyo 

Gg. Kemakmuran 

8 Berni Anjarsari  √ SMA Jl. Khatulistiwa 

Gg. Teluk Melanau 
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   Tabel 4.1, sambungan 

No Nama 

Jenis 

Kelamin 
Pendidikan/ 

Jurusan 
Alamat 

L P 

9 Yolanda Pravitasari  √ SMA Jl. H. Rais A. Rahman 

Gg. Margo 2dadirejo 

10 Akhmaf Rasyid 

Redha 

√  S1 Gg. Ampera Kom.Ari 

Karya Indah 8 No. D 21 

   Sumber data: TU Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota tahun 2016 

Kemudian peneliti melanjutkan data dua orang guru kelompok 

A, dapat dilihat dari tabel 4.2, yaitu sebagai berikut: 

  

Tabel 4.2 

Data Guru Kelompok A Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota 

No Nama Tempat/Tanggal Lahir 
Lama Bertugas 

Sekolah 

1 Srihati Pontianak/ 

26 Desember 1976 

7 tahun  

2 Yolanda Pravitasari Pontianak/  

24 Agustus 1963 

2 tahun  

      Sumber data: TU Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota tahun  

                         2016 

  

b. Data Peserta Didik di Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota  

Peserta didik adalah salah satu komponen penunjang dari 

pelaksanaan berdirinya sebuah sekolah, oleh sebab itu, data peserta 

didik di setiap sekolah setiap tahunnya selalu berubah. Keadaan 

peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Peserta Didik Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Kelompok A 9 9 18 

2 Kelompok B1 10 11 21 

3 Kelompok B2 12 12 24 

4 Kelompok B3 13 11 24 

Jumlah 45 42 87 

      Sumber data: TU Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota tahun  

                        2016 

Tabel 4.2 mengenai data Siswa Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak 

Kota dapat peneliti jelaskan bahwa keadaan siswa di dalam setiap 

kelas terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelompok belajar dibagi 

menjadi empat yakni kelompok A terdiri dari 1 kelas dan kelompok B 

terdiri dari 3 kelas. 

c. Data Peserta Didik Kelompok A Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak 

Kota Adapun data peserta didik kelompok A adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.4 

Data Peserta Didik  Kelompok A Raudhatul Atfhal Bawamai 

Pontianak Kota 

No Nama Lengkap Nama Panggilan 

Jenis 

kelamin 

L P 

1 Abdurachman Rohman  √  

2 Alliyah Teru Rozqiyah Aliya  √ 

3 Anindhia Tiara Putri Syarafana Ara   √ 

4 Anisa Aqila Aqila   √ 

5 Azzahra Hisanah Mahendra Azahra   √ 

6 Earl Hafizh Olictyan Earl  √  
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                 Tabel 4.4, sambungan 

No Nama Lengkap Nama Panggilan 

Jenis 

kelamin 

L P 

7 Faiqah Teru Rozqiyah Faiqa  √ 

8 Ghaisan Alkhalifi Zikri Zikri  √  

9 Kayla Fathia Alhafizhah Fizha  √ 

10 Muhammad Kemal Kemal  √  

11 Aulia Syifa Ramadhani Aulia   √ 

12 Raffa Argya Ibrahim Raffa  √  

13 Ratu Brilianti Salim Ratu   √ 

14  Syf. Fitria Tilka Aulia Tilka  √ 

15 Syarif. Muhammad Alaydrus Mamad  √  

16 Qaishar Ali Rizqulah Alif  √  

17 Arya Dixie Danadyaksa Arya  √  

18 Daifa Daifa   √ 

               Sumber data: TU Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota tahun  

                                  2016 

 

d. Sarana dan Prasarana Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota  

Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota sudah memiliki fasilitas 

atau sarana dan prasarana yang memadai bagi kebutuhan peserta didik saat 

berada dilingkungan sekolah baik dari segi ruangan, tempat bermain, 

penunjang, perkakas sekolah, alat peraga dan permainan. Berikut ini 

fasilitas sekolah yang ada di Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak  Kota 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Fasilitas Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota 

No Fasilitas Jumlah Barang Kondisi barang 

1 Gedung  1 gedung Baik 

2 Ruang Kantor  1 buah Baik 

3 Ruang kelas 1 buah Baik 

4  Wc Umum 1 buah Baik  

5 Dapur  1 buah Baik 

6 Tempat Bermain 1 buah Baik 

7 Gudang  1 buah Baik 

8 Meja/kursi guru 2 set Baik 

9 Meja/kursi kantor 2 set Baik 

10 Kursi murid 87set Baik 

11 Lemari  4 buah Baik 

12 Lemari kantor  2 set Baik 

13 Rak murid 4 buah Baik 

14 Papan tulis  4 buah Baik 

15 Papan pengumuman  1 buah Baik 

16 Ayunan  4 buah Baik 

17 Jungkitan  2 buah Baik 

18 Panjatan  1 buah Baik 

19 Seluncuran   2 buah Baik 

20 Papan titian  1 buah Baik 

21 Putaran  1 buah Baik 

       Sumber data: TU Raudhatul Atfhal Bawamai Pontianak Kota tahun  

                            2016 

 

2. Hasil Penelitian  

Penulis melaksanakan penelitian pada tanggal 29 Februari 2016. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kesepekatan penulis dengan guru 

mengajar di kelompok A Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak Kota. 

Peneliti melakukan tahap pertama yaitu pretest pada anak kelompok A di 
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Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak Kota. Pretest dilakukan selama  2 

hari dimulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 1 Maret 2016. 

Setelah melakukan pretest langkah selanjutnya penelitian memberikan 

perlakuan berupa pembelajaran Metode Jari Quran yang dimulai tanggal 2 

Maret 2016 sampai dengan 5 Maret 2016. Setelah memberikan perlakuan 

peneliti melakukan posttest pada anak yang dimulai tanggal 7 Maret 2016 

sampai dengan 8 Maret 2016. Adapun pretest dan posttest yang diberikan 

berupa: (1) menyebutkan huruf-huruf hijaiyyah, (2) membaca rangkaian 

huruf-huruf hijaiyyah, (3) meniru huruf hijaiyyah, (4) menghubungkan 

gambar/benda dengan kata. Selama pelaksanaan kegiatan pretest dan 

posttest, peneliti melakukan pengamatan untuk pengamatan data lembar 

pengamatan perkembangan kognitif. Selain itu peneliti melakukan 

observasi dan wawancara kepada guru khususnya guru kelompok A. 

Observasi dilakukan saat pemberian perlakuan yaitu dari tanggal 2 Maret 

2016 sampai tanggal 5 Maret 2016 dan wawancara dilakukan setelah  

pemberian perlakuan. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Maret 2016. 

a. Penerapan Pembelajaran jari Quran pada anak usia dini 4-5 tahun 

terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal 

Bawamai Pontianak. 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan 

pengamatan di kelompok A. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah 

peneliti lakukan di kelompok A di Raudhatul Athfal Bawamai 

Pontianank pada tanggal 2 Maret 2016, peneliti melihat guru dalam 

menerapkan pembelajaran jari Quran terhadap kemampuan baca tulis 

huruf hijaiyyah menyebutkan huruf-huruf hijaiyyah secara berurutan 

dan setelah itu menyebutkan secara acak, menggerakan tangan sesuai 

irama, yaitu pertama guru  menata lingkungan belajar, kemudian 

menyediakan media pembelajaran, memberikan kebebasan kepada 

anak dalam memilih tempat duduk, memberikan motivasi belajar 

kepada anak sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran dan 



37 

 

 

 

memberikan pujian atau reward kepada anak yang sudah 

menyelesaikan dan mengikuti pembelajaran.  

Penelitian pada tanggal 3 Maret 2016 peneliti melakukan 

pengamatan kembali, peneliti melihat guru menerapkan pembelajaran 

jari Quran terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah pada 

pembelajaran meniru dan membuat garis tegak dan lengkung yaitu 

sama dengan sebelumnya  pertama guru  menata lingkungan belajar, 

kemudian menyediakan media pembelajaran, memberikan kebebasan 

kepada anak dalam memilih tempat duduk, memberikan motivasi 

belajar kepada anak sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran 

dan memberikan pujian atau reward kepada anak yang sudah 

menyelesaikan dan mengikuti pembelajaran.  

Peneliti melanjutkan pengamatan kembali pada tanggal 4 Maret 

2016. Adapun hasil pengamatan peneliti melihat guru menerapkan 

pembelajaran jari Quran terhadap kemampuan baca tulis huruf 

hijaiyyah pada pembelajaran menghubungkan huruf-huruf hijaiyyah 

dengan simbol-simbol benda atau gambar yaitu masih sama dengan 

sebelumnya  pertama guru  menata lingkungan belajar, kemudian 

menyediakan media pembelajaran, memberikan kebebasan kepada 

anak dalam memilih tempat duduk, memberikan motivasi belajar 

kepada anak sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran dan 

memberikan pujian atau reward kepada anak yang sudah 

menyelesaikan dan mengikuti pembelajaran.  

Tanggal 5 Maret 2016 peneliti melakukan pengamatan kembali 

untuk melihat guru menerapkan jari Quran terhadap kemampuan baca 

tulis huruf hijaiyyah menyebutkan tiga akata yang mencerminkan 

dirinya sendiri yaitu tetap sama dengan sebelum-sebelumnya pertama 

guru  menata lingkungan belajar, kemudian menyediakan media 

pembelajaran, memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih 

tempat duduk, memberikan motivasi belajar kepada anak sebelum dan 

sesudah melaksanakan pembelajaran dan  memberikan pujian atau 
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reward kepada anak yang sudah menyelesaikan dan mengikuti 

pembelajaran. 

b. Pengaruh Pembelajaran jari Quran pada anak usia dini 4-5 tahun 

terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal 

Bawamai Pontianak. 

hasil penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

metode jari Quran pada anak usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan 

baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak, 

peneliti melakukan tiga tahap yaitu pretest, pemberian perlakuan dan 

posttest. 

1) Pretest  

a) Pertemuan Pertama 

Pretest pertama dilakukan pada tanggal 29 Februari 

2016. Pada saat pelaksanaan pretest pada tanggal 29 Februari 

2016 guru memberikan pembelajaran menyebutkan huruf-huruf 

hijaiyyah, membaca rangkaian huruf-huruf hiajiyyah, guru 

memberikan pembelajaran dengan cara mengenalkan secara 

langsung dengan menggunakan media papan tulis, poster dan 

Iqro sedangkan menyebutkan huruf-huruf hijaiyyah guru 

menunjuk anak satu persatu untuk menyebutkan huruf 

hijaiyyah sesuai dengan apa yang diminta guru. 

b) Pertemuan Kedua 

Pretest kedua dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016. 

Pada saat pelaksanaan pretest pada tanggal 1 Maret 2016 guru 

memberikan pembelajaran membuat huruf hiajiyyah dan 

menghubungkan gambar/benda dengan huruf hiajiyyah. Pada 

pembelajaran pembelajaran membuat huruf hiajiyyah dan 

menghubungkan gambar/benda dengan huruf hiajiyyah guru 

meminta anak untuk mengerjakan LKS yang telah disediakan 

guru, sebelum anak mengerjakan guru menjelaskan terlebih 

dahulu kemudian anak mengerjakan. LKS dibuat berupa garis 
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kotak-kotak untuk membuat huruf hiajiyyah dan untuk 

menghubungkan gambar pada huruf hijaiyyah gambar disusun 

secara acak kemudian untuk mencocokkannya dengan cara 

menarik garis.  

Berdasarkah hasil pengumpulan data pretest diatas yang 

telah dilakukan selama penelitian, hasil perkembangan kognitif 

anak kelompok A dinilai dalam bentuk skor yang disajikan dalam 

bentuk tabel 4.6 yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Skor Data Hasil Pretest  pengaruh metode jari Quran pada anak 

usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah 

di kelompok A Sebelum Diberikan Perlakuan : 

 

No  Nama  Item  Jumlah  

1 2 3 

1 Rohma 1 2 6 9 

2 Aliya 3 0 9 12 

3 Ara   2 2 3 7 

4 Aqila  3 0 3 6 

5 Azara 1 2 6 9 

6 Earl  3 0 3 6 

7 Faiqa  3 0 3 6 

8 Zikri  3 0 3 6 

9 Fizha  1 4 3 7 

10 Kemal  3 0 3 6 

11 Aulia  3 0 3 6 

12 raffa  3 0 3 6 

13 Ratu  2 2 3 7 
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           Tabel 4.6, sambungan 

No  Nama  Item  Jumlah  

1 2 3 

14 Tilka   1 4 3 8 

15 Mamad 3 0 3 6 

16 Alif  3 0 3 6 

17 Arya   3 0 3 6 

18 Daifa   2 2 3        7 

           

2) Pemberian Perlakuan  

Sebelum pemberian perlakuan penggunaan metode jari Qur’an 

pada anak usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf 

hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak, yang dilakukan 

yaitu diawali dengan melakukan persiapan serta menyiapkan alat 

dan bahan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran 

tersebut, seperti sapu tangan warna-warni dan huruf-huruf 

hiajiyyah. Pemberian perlakuan dimulai pada tanggal 2 Maret 2016 

sampai 5 Maret 2016. 

a) Pertemuan Pertama 

Pemberian perlakuan pertama dilakukan pada tanggal 2 

Maret 2016. Pada tanggal 2 Maret 2016 pemberian perlakuan 

dilakukan pertama memulai aktivitas jari Quran 

mempersiapakan suasana belajar yang menarik dengan 

mengajak anak untuk melakukan yel-yel jari Quran, lanjutkan 1 

permainan menemukan kartu yang sudah disiapkan guru, 

mengajak anak untuk bernyanyi sambil mengenalkan huruf 

hijaiyyah dengan menggunakan jari dengan kelompok tangan 

kanan dan tangan kiri,di awal pertemuan ajak anak untuk 

bermimpi akan masa depanya berkisah tentang orang-orang 

hebat di jaman Rasulullah, setelah itu ajak anak-anak untuk 



41 

 

 

 

menempel kertas bertuliskan mimpinya dan berimajinasi 

ilmu/profesi anak.  

b) Pertemuan Kedua 

Pemberian perlakuan dua dilakukan pada tanggal 3 

Maret 2016. Pada tanggal 3 Maret 2016 pemberian perlakuan 

dilakukan dua tahap. Tahapan yang dilakukan pertama adalah 

menyebutkan urutan huruf-huruf hijaiyyah   ا ب ت ث ج ح خ, 

menyebutkan huruf hijaiyyah secara acak dan tepat. Dalam 

pembelajaran ini guru memberikan arahan agar anak dengan 

tertib. Pembelajaran ini guru memanggil anak satu persatu 

secara bergiliran. Pembelajaran ini menggunakan iqro dan 

papan tulis. 

Pembelajaran yang kedua menggerakan tangan dan jari 

dengan bernyanyi. Dalam penelitian ini peneliti menyiapkan 

sarung tangan dan kartu huruf hijaiyyah. Dalam pembelajaran 

ini guru menjelaskan cara bermain dan guru memberikan 

arahan agar bermain dengan tertib. Cara pembelajaran ini guru 

mengajak anak-anak untuk mengikuti bersama-sama 

melakukan gerakan tangan dan jari dengan bernyanyi secara 

berulang-ulang.  

c) Pertemuan Ketiga 

Pemberian perlakuan ketiga dilakukan pada tanggal 4 

Maret 2016. Pada tanggal 4 Maret 2016 pemberian perlakuan 

dengan pembelajaran meniru dan membuat garis tegak dan 

lengkung datar, pembelajaran ini guru menyiapkan LKS yang 

sudah disediakan untuk anak, cara mengerjakannya anak 

mengikuti yang sudah ada di LKS dengan membuat garis 

lengkung dan datar pada LKS tersebut. 
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d) Pertemuan Keempat 

Pemberian perlakuan keempat dilakukan pada tanggal 5 

Maret 2016. Pada tanggal 5 Maret 2016 pembelajaran 

menghubungkan huruf-huruf hijaiyyah dengan simbol-simbol 

benda/gambar, pembelajaran ini anak menarik garis yang 

menghubungan gambar dengan huruf-huruf hijaiyyah, 

pembelajaran ini guru menyiapakan LKS dan sebelum 

mengerjakan guru terlebih dahulu memberikan tata cara 

melakukan pembelajaran ini. 

 

Hasil pengumpulan data pemberian perlakuan diatas yang 

telah dilakukan selama penelitian, hasil perkembangan kognitif 

anak kelompok A dinilai dalam bentuk skor yang disajikan dalam 

bentuk tabel 4.7 yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 

Skor Data Pemberian Perlakuan Pengaruh Metode Jari Quran Pada 

Anak Usia Dini 4-5 Tahun Terhadap Kemampuan Baca Tulis 

Huruf Hijaiyyah Anak Kelompok A  
No  Nama  Item  Jumlah  

1 2 3 

1 Rohman 0 4 6 10 

2 Aliya 1 4 3 7 

3 Ara   0 4 6 10 

4 Aqila  0 6 3 9 

5 Azara 0 6 3 9 

6 Earl  0 6 3 9 

7 Faiqa  0 6 3 9 

8 Zikri  0 6 3 9 

9 Fizhah 0 6 3 9 

10 Kemal  0 6 3 9 

11 Aulia  0 6 3 9 
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Tabel 4.7, sambungan 

No  Nama  Item  Jumlah  

1 2 3 

12 Raffa  0 6 3 9 

13 Ratu  0 6 3 9 

14 Tilka  0 6 3 9 

15 Mamad  0 6 3 9 

16 Alif 0 6 3 9 

17 Arya 0 6 3 9 

18 Daifa 0 6 3 9 

                       Sumber: Data Olahan (2016) 

3) Posttest  

Pemberian pembelajaran pada saat Posttest pada anak 

kelompok A di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak sama dengan 

pemberian pembelajaran yang dilakukan pada saat Pretest. Posttest 

dilakukan pada tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 8 Maret 2016. 

Adapun pembelajaran pada saat Posttest dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Pertemuan Pertama 

Pretest pertama dilakukan pada tanggal 7 Maret 2016. Pada 

saat pelaksanaan pretest pada tanggal 7 Maret 2016 guru 

memberikan pembelajaran menyebutkan huruf-huruf hijaiyyah, 

membaca rangkaian huruf-huruf hiajiyyah, guru memberikan 

pembelajaran dengan cara mengenalkan secara langsung 

dengan  papan tulis, poster dan Iqro. Sedangkan menyebutkan 

huruf-huruf hijaiyyah guru menunjuk anak satu persatu untuk 

menyebutkan huruf hijaiyyah sesuai dengan apa yang diminta 

guru. 

b) Pertemuan Kedua 

Pemberian perlakuan dua dilakukan pada tanggal 8 Maret 

2016. Pada tanggal 8 Maret 2016 pemberian perlakuan 
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dilakukan dua tahap. Tahapan yang dilakukan pertama 

adalahguru memberikan pembelajaran membuat huruf 

hiajiyyah dan menghubungkan gambar/benda dengan huruf 

hiajiyyah. Pada pembelajaran pembelajaran membuat huruf 

hiajiyyah dan menghubungkan gambar/benda dengan huruf 

hiajiyyah guru meminta anak untuk mengerjakan LKS yang 

telah disediakan guru, sebelum anak mengerjakan guru 

menjelaskan terlebih dahulu kemudian anak mengerjakan. LKS 

dibuat berupa garis kotak-kotak untuk membuat huruf 

hiajiyyah dan untuk menghubungkan gambar pada huruf 

hijaiyyah gambar disusun secara acak kemudian untuk 

mencocokkannya dengan cara menarik garis. 

Hasil pengumpulan data berdasarkan posttest di atas yang  

telah dilakukan selama penelitian, Hasil perkembangan kognitif 

anak kelompok A  dinilai dalam bentuk skor yang disajikan dalam 

bentuk tabel 4.8 yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

Skor Data Hasil Posttest Pengaruh Metode Jari Quran Pada Anak 

Usia 4-5 Tahun Terhadap Kemampuan Baca Tulis Huruf Hijaiyyah 

Anak Kelompok A sesudah Diberikan Perlakuan : 
No  Nama  Item  Jumlah  

1 2 3 

1 Rohma 0 0 12 12 

2 Aliya 0 0 12 12 

3 Ara   0 0 12 12 

4 Aqila  0 4 6 10 

5 Azara 0 0 12 12 

6 Earl  0 4 6 10 

7 Faiqa  0 0 12 12 

8 Zikri  0 6 3 9 

9 Fizha 0 0 12 12 
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                       Tabel 4.8, sambungan 

No  Nama  Item  Jumlah  

1 2 3 

10 Kemal  0 0 4 12 

11 Aulia  0 6 3 9 

12 raffa  0 2 9 11 

13 Ratu  0 0 12 12 

14 Tilka   0 0 12 12 

15 Mamad 0 6 3 9 

16 Alif  0 6 3 9 

17 Arya   0 0 12 12 

18 Daifa   0 0 12 12 

Sumber: Data Olahan (2016) 

 

Diberikan perlakuan  

Hasil Skor data Pretest dan Pottest pada anak kelompok A 

di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak dapat dilihat secara rinci 

pada tabel 4.9 yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Skor Data Hasil Pretest dan Posttest Anak Kelompok A  

Di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. 
No  Nama  Jumlah  Peningkatan  

Pretest  Posttest  

1 Rohman  9 12 + 3 

2 Alliyah 12 12 0 

3 Ara  7 12 +5 

4 Aqila  6 10 + 4 

5 Azzahra 9 12 + 3 
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                    Tabel 4.9, sambungan 

No  Nama  Jumlah  Peningkatan  

Pretest  Posttest  

6 Earl  6 10 + 4 

7 Faiqah  6 12 + 6 

8 Zikri  6 9 + 3 

9 Fizhah   7 12 +5 

10 Kemal  6 12            +6 

11 Aulia 6 9 + 3 

12 Raffa  6 11 + 5 

13 Ratu  7 12 + 5 

14 Tilka  8 12 + 4 

15 Muhammad  6 9 + 3 

16 Alif  6 9 +3 

17 Arya  6 12 + 6 

18 Daifa   7 12 + 5 

 Jumlah 126 199 73 

                      Sumber: Data Olahan (2016) 

Statistik Uji:  

Tabel 4.8 dapat diketahui skor rata-rata dari perbedaan 

pretest dan posttest. Adapun perbedaan sebagai berikut: 

Md = 
∑ 

 
 = 

∑  

  
 = 4,055 

Rumus untuk mengetahui jumlah kuadrat deviasi yaitu 

sebagai berikut:  

                        ∑    = ∑   – 
 ∑   

 
 

                                   = 3
2
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2
+4

2
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2
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2
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2
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                                  = 335- 296.055 =  38,94 
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Setelah data-data diperoleh, T-test antara data sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan, dimasukkan kedalam rumus tes 

signifikasi desain 2, yaitu sebagai berikut: 

   
  

√
∑  

       

 

    =  
     

√
     

       

  = 
     

√
     

   

 = -11,368 

 

Langkah-langkah Pengujian Hipotesis. Adapun langkah-langkah 

berikut: 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : Tidak dapat pengaruh Pembelajaran jari quran pada anak 

usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf 

hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. 

Ha : Terdapat pengaruh Pembelajaran jari quran pada anak usia 

dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf 

hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. 

2. Menentukan -t hitung 

Dari data diatas didapat -t hitung -11,368 

3. Menentukan -t tabel 

T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi  

0,05 : 2 = 0.025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2 

atau 18-2 = 16, hasil diperoleh untuk t tabel sebesar -2,120 

(lihat pada lampiran tabel t). 

4. Kreteria pengujian  

Jika -t tabel ≤ t hitung ≤ tabel maka Ho diterima 

Jika -t hitung  < -t tabel atau t hitung ˃ t tabel maka Ho ditolak 

5. Kesimpulan  
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Nilai –t hitung < -t tabel (-11,368 < -2,120) maka Ho ditolak 

jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata terhadap 

kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah. Dengan ini maka 

dengan adanya pengaruh Pembelajaran jari quran pada anak 

usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf 

hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. 

c. Tanggapan siswa Terhadap Pengaruh Penggunaan Metode Jari quran 

Pada Anak Usia Dini 4-5 Tahun Terhadap Kemampuan Baca Tulis 

Huruf Hijaiyyah Di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. 

        Untuk menjawab pertanyaan tanggapan siswa terhadap 

pengaruh penggunaan metode jari quran pada anak usia dini 4-5 tahun 

terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal 

Bawamai Pontianak, peneliti mengumpulkan data dengan cara 

melakukan observasi kepada siswa kelompok A. Observasi  dilakukan 

pada tanggal 2 maret 2016. Hasil observasi yang telah peneliti lakukan 

yaitu sebagai berikut: 

        Hasil observasi kepada siswa menyatakan bahwa menurutnya 

pembelajaran Jari quran menyenangkan, bisa membuat siswa lebih 

aktif dengan diberikan pembelajaran bernyanyi dan mau mencoba, 

kalau seperti biasanya mengerjakan LKS, anak sudah bilang tidak bisa 

sebelum mencoba, tetapi kalau dengan bernyanyi siswa terlihat lebih 

suka dan dengan metode  pembelajaran Jari Quran pembelajaran yang 

dirancang tersampaikan kepada anak dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Penggunaan metode pembelajaran jari quran siswa terlihat 

senang dan bersemangat sehingga siswa dapat memahami dan 

membedakan huruf-huruf hijaiyyah dan  dapat menulis huruf 

hijaiyyah.  

 

B. Pembahasan  

       Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan 

metode jari quran pada anak usia dini 4-5 tahun terhadap kemampuan baca 
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tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. Pengamatan 

dilakukan dengan memberikan tes kepada anak, melakukan observasi dan 

wawancara guru kelompok A di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak.  

Data yang telah terkumpul dari hasil tes, observasi dan wawancara 

yang telah di sajikan, terdapat beberapa hal yang akan peneliti bahas. Adapun 

hal-hal tersebut meliputi: 

1. Penerapan Pengaruh Penggunaan Metode Jari Quran Pada Anak Usia Dini 

4-5 Tahun Terhadap Kemampuan Baca Tulis Huruf Hijaiyyah di 

Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan peniliti pada saat 

melakukan eksperimen di kelompok A di Raudhatul Athfal Bawamai 

Pontianak, peneliti melihat cara guru menerapkan pembelajaran jari quran 

pada anak usia 4-5 tahun terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah. 

Dari hasil observasi peneliti melihat guru menerapkan pembelajaran jari 

Quran dimulai dari penataan lingkungan belajar, memberikan kebebasan 

bergerak kepada anak, memberikan motivasi belajar kepada anak, 

mengenalkan pembelajaran, menyediakan media pembelajaran, dan 

memberikan pujian atau reword kepada anak. Data dari hasil pengamatan 

peneliti di kelompok  A di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak ini 

merupakan satu data yang dihasilkan dalam penelitian untuk mengetahui 

bagaimana guru menerapkan pembelajaran Jari quran Pada Anak Usia 

Dini 4-5 Tahun Terhadap Kemampuan Baca Tulis Huruf Hijaiyyah Di 

Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak.  Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan, peneliti menyatakan bahwa peneliti sudah dapat 

mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi dan alat yang 

digunakan adalah check list.  

Peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran jari Quran sudah 

mengikuti langkah-langkah penerapan pembelajaran jari Quran. Peneliti 

menyatakan data yang diperoleh dari hasil observasi, peneliti mengaitkan 

dengan teori De Porter dan Harnacki ( 2000: 49) mengenai langkah-

langkah Menerapkan pembelajaran yaitu: 



50 

 

 

 

a. Kekuatan Ambak (Apa manfaat bagiku) 

Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental 

antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat 

diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi maka 

keinginan untuk belajar akan selalu ada.  

b. Penataan Lingkungan Belajar 

Penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa betah dalam 

belajar, dengan penataan lingkungan belajar yang tepat juga dapat 

mencegah kebosanan dalam diri siswa. 

c. Memupuk Sikap Juara  

Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih mengacu dalam 

belajar siswa, seorang guru hendaknya jangan segan-segan untuk 

memberikan pujian pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya, 

tetapi jangan pula mencemooh siswa yang belum mampu menguasai 

materi. Dengan memupuk sikap juara ini siswa akan lebih dihargai. 

d. Membebaskan Gaya Belajarnya 

Berbagai gaya belajar yang dipunyai oleh siswa, gaya belajar tersebut 

yaitu: visual, auditorial, dan kinestetik. Guru hendaknya memberikan 

kebebasan dalam belajar pada siswanya dan jangan terpukau pada satu 

gaya belajar saja. 

e. Jadikan Anak Lebih Kreatif 

Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba dan 

senang bermain, dengan adanya sikap kreatif yang baik siswa akan 

mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. 

f. Melatih Kekuatan Memori Anak 

Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga anak 

perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik.   

 

2. Pengaruh Pengaruh Penggunaan Metode Jari Quran Pada Anak Usia Dini 

4-5 Tahun Terhadap Kemampuan Baca Tulis Huruf Hijaiyyah di 

Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak.  
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Peneliti melakukan eksperimen kepada anak kelompok A 

Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. Dari hasil eksperimen peneliti ingin 

melihat pengaruh pembelajaran jari quran Pada Anak usia dini 4-5 tahun 

terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah. Dari hasil eksperimen 

yang dilakukan terhadap anak, dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan 

kemam puan baca tulis huruf hiajiyyah anak. pengaruh yang didapat tidak 

terlalu besar dikarenakan pada saat melaksanakan ekperimen peneliti 

mangamati guru banyak membantu anak pada saat melakukan 

pembelajaran baik dari Pretest maupun Posttest. Data dari hasil 

eksperimen anak kelompok A Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak ini 

merupakan satu data yang dihasilkan dalam penelitian untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh Jari quran Pada Anak Usia Dini 4-5 tahun terhadap 

kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai 

Pontianak.  Dari hasil eksperimen yang dilakukan, peneliti menyatakan 

bahwa peneliti sudah dapat mengumpulkan data dengan cara teknik tes 

dan alat yang digunakan adalah tes.   

Peneliti menyimpulkan sesuai dengan hasil pengujian hipotesis 

bahwa metode pembelajaran jari quran pada anak usia dini 4-5 tahun 

terhadap kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal 

Bawamai Pontianak. Peneliti menyatakan data yang telah peneliti peroleh 

dari hasil tes maka peneliti mengaitkan dengan teori Papalia yang 

menyetakan bahwa “anak berkembang dengan cara bermain. Dengan 

bermain, anak-anak menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indra-indra 

tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, menemukan seperti apa 

lingkungan yang ia tinggali dan menemukan seperti apa diri mereka 

sendiri”. 

3. Tanggapan siswa Terhadap Pengaruh Penggunaan Metode Jari Quran Pada 

Anak Usia Dini 4-5 Tahun Terhadap Kemampuan Baca Tulis Huruf 

Hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak.  
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Peneliti melakukan observasi kepada siswa kelompok A di 

Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak. Dari hasil observasi peneliti ingin 

melihat tanggapan siswa terhadap pembelajaran metode jari quran. Hasil 

observasi kepada siswa kelompok A di Raudhatul Athfal Bawamai 

Pontianak menyatakan bahwa metode pembelajaran jari quran sangat 

menyenangkan, bisa membuat anak lebih aktif. Dengan pembelajaran 

metode jari quran pembelajaan yang dirancang tersampaikan kepada anak, 

dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Melalui pembelajaran jari quran 

dapat membuat anak merasa senang dan metode pembelajaran jari quran 

efektif dijadikan sebagai strategi pembelajaran. Data dari hasil observasi 

peneliti kepada siswa kelompok A di Raudhatul Athfal Bawamai 

Pontianak ini merupakan satu data yang dihasilkan dalam penelitian untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran metode jari quran. 

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti menyatakan bahwa peneliti 

sudah dapat mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi dan 

alat pengumpulan data yaitu teknik check list.  

Peneliti menyimpulkan bahwa jari quran efektif dijadikan sebagai 

metode pembelajaran dan jari quran dapat membuat anak merasa lebih 

senang dan aktif. Melalui pembelajaran jari quran, tujuan pembelajaran 

dapat tercapat sesuai dengan yang telah rancang dan dipersiapkan. Setiap 

metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga 

dengan model pembelajaran jari quran terdapat kelebihan dan kekurangan.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Penerapan metode jari quran pada anak usia dini 4-5 tahun terhadap 

kemampuan baca tulis huruf hiajiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai 

Pontianak sudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran jari quran yaitu 

guru menerapkan pembelajaran jari quran dimulai dari penataan 

lingkungan belajar, memberikan kebebasan bergerak kepada anak, 

memberikan motivasi belajar kepada anak, mengenalkan pembelajaran, 

menyediakan media pembelajaran, dan memberikan pujian atau reword 

kepada anak   

2. Pengaruh pembelajaran jari quran pada anak usia 4-5 tahun terhadap 

kemampuan baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai 

Pontianak berdasarkan  hasil pretest dan posttest anak di kelompok A 

yaitu diperoleh dengan perhitungan rumus SPSS 2017  dengan hasil t 

hitung -11,368 sedangkan t tabel den gan taraf df=N-2= 18-2=16 adalah -

2,120 pada taraf signifikasi ɑ=0,025. Dengan demikian nilai t hitung > t 

tabel (-11,368 > -2,120). Dengan hasil tersebut berarti terdapat pengaruh 

pembelajaran jari Quran pada anak usia 4-5 tahun terhadap kemampuan 

baca tulis huruf hijaiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai 

3. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran jari quran terhadap kemampuan 

baca tulis huruf hiajiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai Pontianak, jari 

Quran efektif dijadikan sebagai metode pembelajaran dan jari quran dapat 

membuat anak merasa lebih senang dan aktif. Melalui pembelajaran jari 

Quran tujuan pembelajaran dapat tercapat sesuai dengan yang telah 

rancang dan dipersiapkan. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan 

dan kekurangan, begitu juga dengan metode pembelajaran  jari quran 

terdapat kelebihan dan kekurangan.   
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B. Saran  

Penelitian ini mempunyai beberapa saran. Adapun saran-sarannya 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah diharapkan selalu kegiatan-kegiatan baru dalam proses 

pembelajaran yang baik. Khususnya dalam metode pembelajaran yang 

membuat anak senang dan dapat menyerap ilmu pembelajaran yang 

disampaikan guru.  

2. Guru diharapkan agar dapat lebih kreatif, inovatif dan aktif dalam 

menyelenggarakan pembelajaran dan memilih metode pembelajaran 

yang tepat seperti metode pembelajaran jari Quran terhadap 

kemampuan baca tulis huruf hiajiyyah di Raudhatul Athfal Bawamai 

Pontianak.  

3. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat melanjutkan melaksanakan 

penelitian kuantitatif eksperimen dengan berbagai metode 

pembelajaran lain yang dapat meningkatkan perkembangan kognitif 

anak, agar dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan suatu 

penelitian berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


