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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah dalam Kegiatan Perkembangan

Bahasa

1. Pengertian Membaca

Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai

oleh setiap individu. Tarigan (2008: 7), membaca adalah proses yang dilakukan

serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak

disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Somadyo (2011: 1), membaca

merupakan kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami makna yang

terkandung dalam bahan tertulis. Lebih lanjut, dikatakan bahwa membaca

merupakan proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk

memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis.

Nuriadi (2008: 29), membaca adalah proses yang melibatkan aktivitas

fisik dan mental. Salah satu aktivitas fisik dalam membaca adalah saat pembaca

menggerakkan mata sepanjang baris-baris tulisan dalam sebuah teks bacaan.

Membaca melibatkan aktivitas mental yang dapat menjamin pemerolehan

pemahaman menjadi maksimal. Membaca bukan hanya sekadar menggerakkan

bola mata dari margin kiri ke kanan tetapi jauh dari itu, yakni aktivitas berpikir

untuk memahami tulisan demi tulisan. Menurut Harjasujana (1996: 5), membaca

adalah kemampuan yang kompleks. Pembaca tidak hanya memandangi

lambang-lambang tertulis semata, melainkan berupaya memahami makna
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lambang-lambang tertulis tersebut. Rahim (2008: 2), membaca adalah aktivitas

rumit yang melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan

metakognitif. Subyantoro (2011: 9), membaca merupakan keterampilan yang

lambat laun akan menjadi perilaku keseharian seseorang. Pembaca memiliki

sikap tertentu, pada awal sebelum keterampilan membaca ini terbentuk.

Berdasarkan pengertian membaca yang dipaparkan di atas, penulis

sependapat dengan Tarigan, bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan

serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak

disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Dengan membaca, pembaca

memperoleh banyak manfaat. Manfaat tersebut, yaitu dapat memperluas

pengetahuannya dan menggali pesan-pesan tertulis yang terdapat dalam bahan

bacaan.

Kegiatan membaca bukan merupakan kegiatan yang tidak bertujuan.

Menurut Ahuja (2010: 15), merumuskan sembilan alasan seseorang membaca.

Alasan tersebut adalah sebagai berikut: untuk tertawa, untuk menghidupkan

kembali pengalaman-pengalaman sehari-hari, untuk menikmati kehidupan

emosional dengan orang lain, untuk memuaskan kepenasaran, khususnya kenapa

orang berbuat sesuatu dengan cara mereka, untuk menikmati situasi dramatik

seolah-olah mengalami sendiri, untuk memperoleh informasi tentang dunia yang

kita tempati, untuk merasakan kehadiran orang dan menikmati tempat-tempat

yang belum pernah kita liha, untuk mengetahui seberapa cerdas kita menebak

dan memecahkan masalah dari pengarang.
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Menurut Anderson (dalam Tarigan, 2008: 9-11), terdapat 7 tujuan

membaca. Ketujuh tujuan tersebut adalah sebagai berikut: memperoleh

perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for details or facts), memperoleh

ide-ide utama (reading for main ideas)., mengetahui urutan atau susunan,

organisasi cerita (reading for sequence or organization), membaca bertujuan

untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan (reading for inference),

mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan (reading to classify),

menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan (reading to evaluate), dan

membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata

(reading to compare or contrast).

Berbagai tujuan membaca yang dikemukakan di atas, merupakan tujuan-

tujuan yang bersifat khusus. Tujuan membaca secara umum adalah memperoleh

informasi, mencakup isi, dan memahami makna yang terkandung dalam bahan

bacaan. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan

pengetahuan.

Ada beberapa jenis membaca yang dapat dilakukan oleh seseorang. Ditinjau

dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca, proses membaca terbagi atas

membaca nyaring dan membaca dalam hati. Tarigan (2008: 23), membaca

nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, atau pun

pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap

serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan pengarang. Membaca dalam

hati adalah membaca dengan tidak bersuara. Lebih lanjut, dikatakan bahwa

membaca dalam hati dapat dibagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan
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membaca intensif. Kedua jenis membaca ini, memiliki bagian-bagian tersendiri.

Pembagian tersebut adalah sebagai berikut.

Membaca ekstensif adalah membaca sebanyak mungkin teks bacaan

dalam waktu sesingkat mungkin (Tarigan, 2008: 32). Tujuan membaca ekstensif

untuk memahami isi yang penting dengan cepat secara efisien. Membaca

ekstensif meliputi, membaca survai (survey reading), membaca sekilas

(skimming), dan membaca dangkal (superficial reading).

Membaca intensif (intensive reading) meliputi, membaca telaah isi dan

telaah bahasa. Membaca telaah isi terbagi atas, membaca teliti, membaca

pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide (Tarigan, 2008: 40). Membaca

telaah bahasa mencakup, membaca bahasa dan membaca sastra.

2. Tahap Perkembangan Membaca

Dalam buku Metode Pengembangan Bahasa (Dhieni Nurbiana, dkk. 2007:

3.17). Perkembangan membaca anak berlangsung dalam beberapa tahapan

sebagai berikut:

1) Tahap Fantasi (Magical Stage). Pada Tahap ini anak mulai belajar

menggunakan buku, melihat dan membalik lembaran buku ataupun membawa

buku kesukaanya.

2) Tahap Pembentukan konsep diri (Self Concept Stage). Pada tahap ini anak

mulai memandang dirinya sebagai “pembaca” diman aterlihat keterlibatan anak

dalam kegiatan membaca, berpura-pura membaca buku, memaknai gambar

berdasarkan pengalaman yang diperoleh sebelumnya, dan menggunakan

bahasa buku yang tidak sesuia dengan tulisan.
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3) Tahap Membaca Gambar (Bridging Reading Stage). Pada tahap ini pada diri

anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemukan kata

yang pernah di temui sebelumnya, dapat mengungkapkan kata-kata yang

bermakna dan berhubungan dengan dirinya, sesudah mengenai tulisan kata-

kata puisi, lagu dan sudah mengenai abjad.

4) Tahap Pengenalan Bacaan (Take Off Reader Stage). Anak mulai menggunakan

sistem tiga sistem isarat (graphoponik, Sematik, dan sintaksis). Anak mulai

tertarik pada bacaan, dapat mengingat tul;isan dalam kontek tertentu, berusaha

mengenal tanda-tanda pada lingkungan, serta membaca berbagai tanda seperti

pada papan iklan, kotak susu, pasta gigi dll.

5) Tahap Membaca Lancar (Independent Reader Stage). Pada tahap ini anak

dapat membaca berbagai jenis buku.

Sebagaimana tahapan dalam perkembangan mental fisiknya, anak –

anak juga mempunyai tahapan perkembangan dalam kemampuan membaca.

Menurut Cochrane,et all ( Suyanto, 2005 : 268) tahap perkembangan

kemampuan membaca pada anak usia dini 4-6 tahun meliputi:

Pertama. Tahap Mangis. Tahap Mangis sudah dapat dilihat sejak anak

usia 2 tahun. Pada tahap ini anak mampu mengembangkan daya inajinasi dari

buku cerita atau buku yang dilihatnya. Anak –anak mulai menyukai bacaan dan

menganggap bacaan itu penting, sehingga mereka suka dan membolak balik

bacaan yang mereka punya.

Kedua. Tahap Konsep Diri. Tahap perkembangan konsep diri

menunjukana anak bersifat egosentris. Karena pada tahap ini anak menganggap
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dirinya sudah dapat membaca, padahal belum. Mereka sering berpura – pura

membaca buku dan menceritakan isi atau gambar dalam buku kepada orang

lain dengan bahasa mereka yang unik.

Ketiga, tahap membaca peralihan. Anak usia 4 tahun biasanya sudah

mencapai tahap ini. Pada tahap ini anak mulai mengingat huruf yang mereka

lihat. Mereka mulai tertarik dengan huruf – huruf alfabet dalam ukuran huruf

yang besar.

Keempat, tahap membaca lanjut. Anak mulai tertarik dengan huruf atau

bacaan yang ada dilingkunganya. Tahap ini biasanya sudah ditunjukin oleh

anak usia 5 tahun. Mereka sering terlihat untuk mencoba membaca huruf –

huruf yang di jumpai. Untuk memacu tahap perkembangan ini, kiranya dapat

mengajak untuk membaca apa saja yang tertulis di lingkunganya dengan cara

mengejanya. Pada saat membaca koran ajak anak membaca judul – judul

artikel yang berukuran besar dan bantu dia mengejanya.

Kelima, tahap membaca mandiri. Anak usia 6-7 tahun biasanya

mencapai tahap membaca sendiri. Mereka mulai sering membaca buku sendiri

dan sering mencoba memahami makna dari apa yang di baca dengan

pengalaman. Untuk memacu tahap ini, sediakan buku bacaan bergambar yang

berwarna warni dengan ukuran relatif besar dan dengan ukuran huruf besar

pula. Sehingga akan menarik minat anak untuk membaca sendiri.

B. Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah

Menurut Acep Lim Abdurohim ( 2013 :17 ) Huruf hijaiyah adalah

kumpulan huruf-huruf arab yang berjumlah 29 huruf Ada sebagian orang yang
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menyebut bahwa jumlah huruf hijaiyah berjumlah 28, maka jumlah huruf

tersebut selain huruf alief.5 Huruf-huruf arab inilah yang dipakai dalam Al-

Qur'an dan dikenal pada masa sekarang.

Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini, akan diungkap masalah

kemampuan peserta didik dalam menulis huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf

hijaiyah ini termasuk huruf asing, maka harus ada metode yangsesuai

karakteristik huruf arab tersebut.

Dari Ali bin Hasan bin Ali bin Fadhal dari Bapaknya dari Imam Ridha

as, beliau berkata: sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah swt agar

makhluk-makhluknya mengetahui diri-Nya adalah tulisan huruf-huruf hijaiyah,

karena sesungguhnya jika ada seserorang yang dipukul kepalanya oleh tongkat

karena dianggap tidak fasih dalam berbicara, maka hukumnya, hendaknya dia

dijelaskan tentang huruf hijaiyah kemudian diberikan diyat sebanyak yang

tidak bisa dia pahami.

Pada usia-usia awal, peserta didik rata-rata sudah memiliki kemampuan

memahami huruf-huruf. Namun akan berbeda jika yang harus dipahami adalah

huruf-huruf asing, khususnya huruf arab, yang secara struktur hurufnya

berbeda dengan huruf latin. Oleh karena itu, melalui metode Pohon Huruf

inidiharapkan kemampuan menghafal huruf hijaiyah peserta didik dapat

meningkat.Untuk dapat menghafal huruf hijaiyah, langkah pertama yang

perludilakukan yaitu mengenal huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf. Hal

tersebut dilakukan untuk dapat mengenalnya secara benar baik tulisan, makhraj
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(tempat keluarnya huruf), dan lafaz (pengucapan). Huruf hijaiyah tersebut

adalah:

Dalam membaca huruf hijaiyah perlu diperhatikan ketepatan pada

makhrajnya. Ketepatan pada makhraj dapat diukur dari betul atau tidaknya

mengeluarkan huruf-huruf hijaiyyah pada makhrajnya. Setiap huruf hijaiyah

mempunyai tempat yang berbeda-beda, sehingga apabila ingin melafalkannya

membutuhkan kejelian dan pemahaman. Adapun pembagian sifat keluarnya

huruf hijaiyah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No Nama Huruf Kelompok Huruf

1 Alif ( ا ) Al-Jauf Al-Jauf (rongga mulut)

2 Ba’ ( ب ) Asy Asy _ Syafatain (dua bibir)

3 Ta’ ( ت ) Al Lisan (lidah)

4 Tsa ( ث ) Al Lisan (lidah)

5 Jim ( ج ) Al Lisan (lidah)

6 Ha ( ح ) Al Halq (tenggorokan)

7 Kha ( خ ) Al Halq (tenggorokan)

8 Dal ( د ) Al Lisan (lidah)

9 Dzal ( ذ ) Al Lisan (lidah)

10 Ra ( ر ) Al Lisan (lidah)

11 Za ( ز ) Al Lisan (lidah)

12 Sin ( س ) Al Lisan (lidah)

13 Syin ( ش ) Al Lisan (lidah)

14 Shad ( ص ) Al Lisan (lidah)

15 Dhad ( ض ) Al Lisan (lidah)

16 Tha ( ط ) Al Lisan (lidah)
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17 Zha ( ظ ) Al Lisan (lidah)

18 ‘Ain ( ع ) Al Halq (tenggorokan)

19 Ghain ( غ ) Al Halq (tenggorokan)

20 Fa ( ف ) Asy Syafatain (dua bibir)

21 Qaf ( ق ) Al Lisan (lidah)

22 Kaf ( ك ) Al Lisan (lidah)

23 Lam ( ل ) Al Lisan (lidah)

24 Mim ( م ) Asy Syafatain (dua bibir)

25 Nun ( ن ) Al Lisan (lidah)

26 Wau ( و ) Al Jauf (rongga mulut)

27 Ha’ ( d ) Al Halq (tenggorokan)

28 Ya ( ي ) Al Jauf (rongga mulut)

Pada tahap awal pembelajaran huruf hijaiyah, biasanya metode yang

digunakan dengan cara membacanya secara keras (jahr) supaya anak

mengetahui perbedaan cara membaca huruf hijaiyah. Disamping itu, membaca

Al-Qur’an dengan suara keras/jahr lebih utama dari pada membaca pelan.

Asalkan tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Metode membaca

dengan keras ini telah dipraktekkan mulai zaman Rasulullah. Metode ini

digunakan untuk membantu para pembaca al-Qur’an agar dapat memfokuskan

hati dan pikirannya pada makna, dan mencegah larinya pikiran. Melalui

membaca dengan keras (Media Pohon Huruf ), anak didik akan memfokuskan

perhatian dan pikiran pada obyek yang dibaca, sehingga anak didik mampu

memahami dan akhirnya menghafal obyek yang dibaca tersebut. Hal ini
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menunjukkan bahwa metode membaca dengan keras cukup efektif digunakan

untuk membantu anak didikmenghafal huruf hijaiyah.

Menurut Acep Lim Abdurohim (2013 : 32 ) 5 cara agar anak cepat

belajar huruf hijaiyah, yaitu:

1) Mengenalkan. Saat yang paling tepat mengenalkan huruf Hijaiyah adalah

ketika anak sudah mulai tertarik dengan buku. Mengenalkan huruf Hijaiyah

bukan mengajarinya membaca, tetapi sekadar memperlihatkannya sebelum

anak mengenal A, B, C. D. Tempelkan gambar-gambar tersebut ditempat yang

sering dilihat anak; lengkapi dengan gambar dan warna yang menarik. Dengan

sering melihat, anak akan terpancing untuk bertanya lebih lanjut.

2) Memperdengarkan. Memperdengarkan huruf Hijaiyah bisa dilakukan secara

langsung atau dengan memutar kaset atau CD. Kalau ada teori yang

mengatakan bahwa mendengarkan musik klasik pada janin dalam kandungan

akan meningkatkan kecerdasan, insya Allah memperdengarkan al-Quran dalam

hal ini huruf Hijaiyah akan jauh lebih baik pengaruhnya bagi bayi. Apalagi jika

ibunya yang membacanya sendiri. Ketika membaca huruf Hijaiyah, suasana

hati dan pikiran ibu akan menjadi lebih khusyuk dari tenang. Kondisi seperti

ini akan sangat membantu perkembangan psikologis janin yang ada dalam

kandungan. Pasalnya, secara teoretis kondisi psikologis ibu tentu akan sangat

berpengaruh pada perkembangan bayi, khususnya perkembangan

psikologisnya. sang anak menghapalkannya.

3) Menghapalkan. Menghapalkan huruf Hijaiyah bisa dimulai sejak anak lancar

berbicara. Menghapal bisa dilakukan dengan cara sering-sering membacakan

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Jannah Wahyu Sundari, FKIP UMP, 2014



17

huruf Hijaiyah tersebut kepada anak. Lalu latihlah anak untuk menirukannya.

Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai anak hapal di luar kepala. Masa anak-

anak adalah masa meniru dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Orangtua

harus menggunakan kesempatan ini dengan baik jika tidak ingin menyesal

kehilangan masa emas (golden age) pada anak.

4) Membaca. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Kitab Allah maka dia.akan

mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat.

Aku tidak mengatakan bahwa alif-lam-mim adalah satu huruf. Akan tetapi, alif

adalah satu huruf, lam satu huruf dan mim juga satu huruf. (HR at-Tirmidzi).

Sungguh luar biasa pahala dan kebaikan yang dijanjikan kepada siapa saja

yang biasa membaca al-Quran. Bimbing dan doronglah anak agar terbiasa

membaca huruf Hijaiyah setiap hari walau cuma beberapa huruf. Ajaklah anak-

anak yang belum bisa membaca untuk bersama-sama mendengarkan kakak-

kakaknya yang sedang membaca al-Quran.

5) Menulis. Belajar menulis akan mempermudah anak dalam belajar membaca

huruf Hijaiyah. Diktekan kepada anak kata-kata tertentu yang mempunyai

makna. Dengan begitu, selain anak bisa menulis, sekaligus anak belajar bahasa

Arab. Mulailah dengan kata-kata pendek. Misalnya, untuk mengenalkan tiga

kata alif, ba, dan dal anak diminta menulis a, ba da (tolong tuliskan Arabnya,

ya: a-ba-da) artinya diam; ba-da-a (yang ini juga) artinya mulai; dan

sebagainya. Sesekali di rumah, coba adakan lomba menulis huruf Hijaiyah.

Berilah hadiah untuk anak yang paling rapi menulis. Jika anak memiliki

kemampuan yang lebih dalam menulis huruf huruf Hijaiyah, ia bisa diajari
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lebih lanjut dengan mempelajari seni kaligrafi. Rangkaian huruf menjadi suku

kata yang mengandung arti bertujuan untuk melatih anak dalam memperkaya

kosakata, di samping memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya

tentang setiap kata yang diucapkan serta mengembangkan cita rasa seni

mereka.

1. Media Pembelajaran Pohon Huruf

a. Pengertian Media

Menurut Arief, dkk (2011: 6) media adalah perantara atau pengantar

pesan dari pengirim dan penerima pesan. Sedangkan menurut Gerlach dan Ely

(dalam Azhar, 2011: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis

besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.

Manfaat media pembelajaran menururt Kemp dan Dayton (dalam Azhar,

2011: 21-23) adalah sebagai berikut: penyampaian pelajaran menjadi lebih baku,

pembelajaran bisa lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif, lama

pembelajaran yang diperlukan menjadi lebih singkat, kualitas hasil belajar dapat

ditingkatkan, pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja sesuai yang

diinginkan, proses pembelajaran dan sifat positif siswa dapat ditingkatkan, dan

peran guru dapat berubah kearah positif.

Menurut Heinich, Molenda, dan Russel (dalam Cucu Eliawati

2005:104) media merupakan alat saluran komunikasi, yang membawa informasi

antara sumber dan penerima informasi.
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka media pembelajaran merupakan

suatu alat bantu yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran.

Media pembelajaran berisi informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran

yang akan di sampaikan oleh guru agar siswa lebih mudah memahami pesan

atau informasi yang di sampaikan.

b. Manfaat Media

Menurut Hamalik, (1986: 27) menyatakan bahwa manfaat media terdiri

dari :

1. Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berpikir dan oleh karena itu

mengurang “verbalisme”

2. Memperbesar perhatian siswa.

3. Meletakkan dasar –dasar yang  penting untuk perkembangan belajar , oleh

karena itu membuat pembelajaran lebih menetap.

4. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan

berusaha sendiri  dikalangan siswa.

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, hal ini terutama

terdapat dalam gambar hidup.

6. Membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian membantu

perkembangan kemampuan berbahasa.

7. Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan

cara lain, serta membantu berkembangnya efesiensi yang lebih dalam serta

keragaman yang lebih banyak dalam belajar.

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Jannah Wahyu Sundari, FKIP UMP, 2014



20

Sedangkan menurut Sanjaya (2012 : 70) media dapat bermanfaat untuk :

1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan

dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio, kemudian

peristiwa itu dapat disimpulkan dan dapat digunakan manakala diperlukan.

2. Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu.

Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang

bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami dan dapat

menghilangkan verbalisme.

3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa.

Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat Lebih

lanjut Sudjana

( 2005 : 2) manfaat media terdiri dari :

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar.

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan

pengajaran lebih baik.

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan

dan guru tidak kehabisan tenaga, apabila guru mengajar untuk setiap jam

pelajaran.
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4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivtas lain seperti mengamati,

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.

c. Fungsi Media

Menurut Levie and Lentz (dalam  Azhar ,1982 :16)  mengemukakan empat

fungsi media pembelajaran khususnya media visual :

1. Fungsi Atensi

Media visual merupakan  inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian

siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna

yang ditampilkan atau  menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada pada

awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran

itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangioleh mereka sehingga

mereka tidak memperhatikan.

2. Fungsi Afektif

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar

atau  membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat

menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut

masalah sosial atau ras.

3. Fungsi Kognitif

Media visual nterlihat dari temuan – temuan yang mengungkapkan bahwa

lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk

memahami  dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam

gambar.
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5. Fungsi Kompensatoris

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual

yang memberikan konteks untuk memahami teks  membantu siswa yang

lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan  informasi dalam  teks

dan mengingatkan kembali.

Menurut Kemp and Dyton  (dalam  Wina Sanjaya , 2012 :72)

mengemukakan  lima fungsi media pembelajaran memiliki beberapa

fungsi sebagi berikut :

a. Fungsi Komunikatif

media pembelajarn digunakan untuk memudahkan komunikasi antara

penyampaian pesan dan penerima pesan. Kadang – kadang penyampaian

pesan  mengalami kesulitan manakala harus menyampaikan pesan dengan

hanya mengandalkan bahasa verbal saja.

b. Fungsi Motivasi

dapat kita bayangkan pembelajarn yang hyanya mengandalkan suara

melalui ceramah tanpa melibatkan siswa secara optimal seperti yang

digambarkan  pada pola terpisal, bukan hanya dapat menimbulkan

kebosannan pada diri siswa sebagi penerima pesan.

c. Fungsi Kebermaknaan

melalui penggunaan media pembelajarn dapat lebih bermakna yakni

pembelajaran bukan hanya dapat hanya meningkatkan penambahan informasi
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berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif  tahap rendah,

akan tetapi  dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan

mencipta sebagai aspek kognitif tahap tinggi. Bahkan lebih dari itu  dapat

meningkatkan aspek sikap  dan ketrampilan.

d. Fungsi Penyaman Persepsi

walaupun  pembelajaran disetting secara klasikal, namun pada

kenyataannya  proses belajar terjadi secara individual.

e. Fungsi Individualitas

siswa datang dari latar belakang yang berbeda baik dilihat dari status

sosial ekonomi maupun dari latar belakang pengalamannya, sehingga

memungkinkan gaya dan kemampuan belajarnyapun tidak sama.

Demikian juga halnya mengenai bakat dan minat siswa  tidak mungkin

sama, walaupun secara fisik sama, pemanfaatan media pembelajaran

berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu  yang memiliki

minat dan gaya belajar yang berbeda.

d. Media Pohon Huruf Hijaiyah

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim dan penerima

pesan. pembelajaran merupakan sarana pendukung bagi guru yang dapat

digunakan untuk mempermudah penyampaian materi. Media pohon huruf juga

dapat digunakan untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat

verbalitas; mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra; penggunaan

media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak
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didik; serta dengan sifat yang unik pada siswa ditambah dengan lingkungan dan

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan

ditentukan sama untuk setiap siswa, dengan menggunakan media pendidikan

yang sesuai akan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan menggunakan pohon huruf anak akan mengetahui bagian mana

yang harus dipasangkan huruf hijaiyah. Anak akan menggunakan kemampuan

bahasa dengan bertanya pada guru.

Media pohon huruf yang akan digunakan untuk mencocokan huruf

hijaiyah dengan bacaan huruf kapital adalah dengan menggunakan kertas karton

yang tebal dan di bentuk seperti pohon kemudian di beri paku payung dan di

tempelkan ke pohon kemudian anak di suruh memasangkan huruf hijaiyah

dengan dengan kapital.

C. Kriteria Keberhasilan

1. Pedoman Penilaian Hasil Belajar

Brewer (dalam Anita Yus 2005 :29-30) menyatakan penilaian adalah

penggunaan sistem evaluasi yang bersifat komprehentif (menyeluruh) untuk

menentukan kualitas dari suatu program atau kemajuan dari seseorang anak.

Berarti penilaian itu harus dilakukan menyeluruh dari apa yang akan di nilai.

Nana Sudjana (2009:3) penilaian hasil belajar adalah proses

pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan criteria

tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil

belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah
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laku seperti telah dijelaskan dimuka. Tingkah laku sebagai hasil belajar yang

luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah

suatu proses untuk mengumpulkan informasi secara sistematis, berkala,

berkelanjutan, menyeluruh tentang perkembangan yang telah dicapai oleh anak

didik melalui pembelajaran.

Penilaian kegiatan pelaksanaan progran Taman Kanak-kanak (TK) lebih

mengutamakan pada penilaian proses yang dilengkapi dengan penilaian

hasil/produk. Penilain proses adalah penilaian yang dilakukan selama kegiatan

belajar dan bermain berlangsung. Penilaian hasil/produk adalah penilaian yang

dilakukan pada hasil yang diperoleh anak dalam satu kegiatan belajar. Dengan

kedua pendekatan penilaian ini dapat diketahui sejauh mana anak melakukan

sesuatu dan dapat menyelesaikan sesuatu itu sebagai suatu hasil kegiatan.

Dengan cara ini nilai yang diperoleh benar-benar menggambarkan diri anak

tentang hal yang dinilai tersebut.

Dalam penerapan penilaian hasil membutuhkan kehati-hatian atau

kejelian guru. Hal tersebut disebabkan pertama, guru harus dapat melihat hasil

kerja anak seusia anak TK sebagai anak yang sedang tumbuh dan berkembang.

Kedua, tentunya berbeda nilai pada hasil kerja anak yang dikerjakan sendiri

dengan yang dibantu orang lain.

Menurut Departemen Agama RI (2004: 50) penilaian merupakan usaha

mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistemati, berkala,

berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Jannah Wahyu Sundari, FKIP UMP, 2014



26

perkembangan yang telah di capai oleh anak didik melalui kegiatan-kegiatan

pembelajaran. Cara mencatatan hasil penilaian harian di laksanakan sebagai

berikut:

o : Untuk anak yang perilakunya belum sesuai dengan apa yang
diharapkan.

 : Untuk anak yang berada pada tahap proses menuju apa yang
diharapkan.

 : Anak yang perilakunya melebihi dengan yang di harapkan
dan sudah dapat menyelesaikan tugas melebihi yang
direncanakan guru.

Prosedur penilaian harian menurut pedoman penilaian Kemendiknas

Dirjen Mandas dan menengah Direktorat Pembina TK (2010) Catatan hasil

penilaian harian perkembangan anak di cantumkan pada kolom pada penilaian

di RKH, sebagai berikut:

Gambar Keterangan
Anak yang belum berkembang (BB)  Sesuai
dengan indikator seperti; dalam melaksanakan
tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom
penilaian ditulis nama anak.
Anak yang sudah mulai berkembang (MB)
sesuai dengan indikator sesuai yang di
harapkan RKH.
Anak yang sudah berkembang sesuai harapan
(BSH) pada indikator seperti yang diharapkan
RKH.
Anak yang berkembang yang sangat baik
(BSB) melebihi indikator seperti yang
diharapkan dalam RKH.

Dalam pedoman penilaian harus melakukan langkah-langkah untuk

mengambil nilai anak dalam belajar antara lain: Silabus, silabus merupakan

seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas,

dan penilaian hasil belajar, Standar Kompetensi, standar kompetensi
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merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam

bidang suatu bidang pengembangan dan Kompetensi Dasar, kompetensi dasar

merupakan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi dan dilakukan anak

didik.

Pelaksanaan penilian sehari-hari, guru menilai kemampuan (indikator)

yang hendak dicapai seperti yang telah diprogramkan dalam Rencana Kegiatan

Harian (RKH) yang diambil dari Rencana Kegiatan Mingguan (RKM).

2. Indikator Hasil Belajar

Menurut Anita Yus (2010 : 33-34) penilaian dilakukan dengan cara

membandingkan skor atau data (yang diperoleh dari pengukuran atau tes)

dengan standar atau kriteria tertentu. Standar tertentu yang dimaksud dapat

berupa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu kriteria bisa

ditetapkan sendiri dengan mengacu pada rata-rata “sesuatu” yang akan dinalai

pada kelompok tersebut. Dalam upaya membandingkan tersebut, digunakan

juga (penilaian atau keputusan penilai).

Menurut Suharsini (dalam Sri Haryati, 2012: 22) mengemukakan dan

mengidentifikasi sasaran penilaian melalui unsur input, transformasi dan

output. Aspek input yang dikembangkan pada diri anak diantaranya aspek

membaca huruf hijaiyah meliputi: mampu menirukan guru membaca huruf

hijaiyah, mampu melafadzkan huruf-huruf hijaiyah Anak mampu menyebutkan

huruf-huruf hijaiyah, dan mampu menghafal huruf-huruf hijaiyah

Berdasarkan indikator dari mengadaptasi diri sendiri tersebut peneliti

membuat atau menyusun indikator membaca anak usia dini yaitu:
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No Indikator yang diharapkan (Kemampuan Bahasa)
1 Anak hafal dan paham huruf hijaiyah
2 Anak bisa memasangkan huruf hijaiyah dengan huruf kapital
3 Anak dapat membaca huruf hijaiyah
4 Anak mampu mengucapkan lafal dengan benar

D. Kerangka Berpikir

Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai

oleh setiap individu. Tarigan (2008: 7), membaca adalah proses yang dilakukan

serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak

disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Somadyo (2011: 1), membaca

merupakan kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami makna yang

terkandung dalam bahan tertulis.

Dari Ali bin Hasan bin Ali bin Fadhal dari Bapaknya dari Imam Ridha

as, beliau berkata: sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah swt agar

makhluk-makhluknya mengetahui diri-Nya adalah tulisan huruf-huruf hijaiyah,

karena sesungguhnya jika ada seserorang yang dipukul kepalanya oleh tongkat

karena dianggap tidak fasih dalam berbicara, maka hukumnya, hendaknya dia

dijelaskan tentang huruf hijaiyah kemudian diberikan diyat sebanyak yang

tidak bisa dia pahami

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim dan

penerima pesan. Manfaat media pembelajaran menururt Kemp dan Dayton

(dalam Azhar, 2011: 21-23) adalah sebagai berikut: penyampaian pelajaran

menjadi lebih baku, pembelajaran bisa lebih menarik, pembelajaran menjadi

lebih interaktif, lama pembelajaran yang diperlukan menjadi lebih singkat,

kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan, pembelajaran dapat diberikan kapan
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dan dimana saja sesuai yang diinginkan, proses pembelajaran dan sifat positif

siswa dapat ditingkatkan, dan peran guru dapat berubah kearah positif.

Media pohon huruf juga dapat digunakan untuk memperjelas penyajian

pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas; mengatasi keterbatasan ruang,

waktu dan daya indra; penggunaan media pendidikan secara tepat dan

bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik; serta dengan sifat yang unik

pada siswa ditambah dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda,

sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap

siswa, dengan menggunakan media pendidikan yang sesuai akan dapat

mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang akan

diteliti oleh peneliti, maka perlu disusun bagan kerangka berfikir yang

merupakan landasan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, peneliti berasumsi

bahwa peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah dilakukan melalui

media pohon huruf pada anak didik Kelompok B TK PGRI 2 Karangsari

Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pada semester genap tahu

pelajaran 2013-2014.
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Skematik 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan bagan kerangka berfikir penelitian tindakan kelas (PTK) di

atas diharapkan melalui media pohon huruf  dapat meningkatkan kemampuan

membaca huruf hijaiyah pada anak kelompok B TK PGRI 2 Karangsari

Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pada semester genap tahu

ajaran 2013-2014

Kondisi
Awal

Kemampuan membaca
huruf hijaiyah kurang

Dilakukan upaya perbaikan
dengan media pohon huruf

Siklus I 3x
pertemuan

Kemampuan membaca huruf
hijaiyah belum meningkat

Kondisi sudah meningkat,
ada perbaikan namun belum

maksimal

Siklus II 3x
pertemuan

Kemampuan membaca huruf
hijaiyah sudah meningkat

Terjadi perbaikan yang optimal,
kemampuan membaca huruf

hijaiyah anak
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