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         Dalam pembelajaran di PAUD, terkadang ada anak yang kurang memperhatikan ketika 

guru mengajar, ada yang mengganggu temannya, bahkan ada yang bermain di kelas dan ketika 

disuruh menirukan dan melafalkan mereka tidak bisa.Oleh karena itu peran aktif guru sangat 

penting dalam proses pembelajaran anak usia dini, agar anak selalu aktif dan senang mengikuti 

pembelajaran. Disamping itu pengaruh agama orang tua sangat menunjang belajar siswa, 

sehingga pembiasaan mengaji sudah dimulai dari kehidupan anak. 

         Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Tingkat 

kemampuan mengamati anak dalam pembelajaran huruf hijaiyah di Kelompok B TK Muslimat 

Al Mukoiri Grogol Sawoo Ponorogo melalui strategi  

Reading Aloud, Role Renversal Question, dan Drill  dalam pembelajaran huruf hijaiyah, (2) 

Tingkat kemampuan menanya anak dalam mengikuti pembelajaran huruf hijaiyah di Kelompok 

B TK Muslimat Al Mukoiri Grogol Sawoo Ponorogo melalui strategi Reading Aloud, Role 

Renversal Question, dan Drill  dalam pembelajaran huruf hijaiyah (3) Tingkat kemampuan 

melafal anak dalam pembelajaran huruf hijaiyah di Kelompok B TK Muslimat Al Mukoiri 

Grogol Sawoo Ponorogo 

 Dalam mengungkapkan masalah ini, peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

dengan setting di Kelompok B TK Muslimat Al Mukoiri Grogol Ponorogo yang mencakup 2 

siklus. Dalam setiap siklusnya melalui daur PTK yang terdiri dari 4 tahap yaitu : Perencanaan 

(Planning), Tindakan (Acting), Observasi (Observing), dan Refleksi (Reflecting). Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik observasi dan dokumentasi. 

 Dari analisis data yang ditemukan bahwa strategi Reading Aloud, Role Renversal 

Question, dan Drill  yang diterapkan guru dalam pembeajaran huruf hijaiyah di Kelompok B TK 

Muslimat Al Mukoiri Grogol Ponorogo, hasilnya adalah sebagai berikut : Peningkatan yang 

diperoleh pada siklus I, Kemampuan mengamati mencapai 40% dari jumlah 20 anak, 

Kemampuan menanya  mencapai 60% dari jumlah 20 anak, dan  Kemampuan melafal 75% dari 

jumlah anak. Siklus II, tingkat kemampuan mengamati  mencapai 80% dari jumlah 20 anak, 

kemampuan menanya 90% dari jumlah 20 anak, dan kemampuan melafal mencapai 85% dari 

jumlah 20 anak. 

                                                        

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat, yang 

diriwayatkan secara mutawtir, yang ditulis di mushaf, dan membacanya adalah ibadah. 

       Setiap insan dianjurkan untuk mengajarkan Al Qur’an kepada dirinya sendiri, keluarga, 

dan orang lain. Disamping itu juga harus memikirkan, merenungkan, memahami dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hal itu maka tentunya harus 

bisa membaca Al Qur’an dengan baik dan benar. Bagi yang belum bisa membaca Al Qur’an, 

tentunya sulit untuk mempelajari Al Qur’an. Oleh karena itu, diperlukan cara membaca Al 

Qur’an yang tidak menyulitkan terutama bagi pemula atau anak yang masih kecil. 

       Al Qur’an adalah wahyu harfiah dari kalam Allah, yang disampaikan dalam bahasa Arab 

melalui Malaikat Jibril kepada Nabi selama rentang waktu 23 tahun dalam masa tugas 

kenabiannya. Ayat pertamanya diwahyukan ketika Nabi sedang berkhalwat di Gua Hirâ’ di 

Gunung Cahaya (jabal al-Nûr) dekat Makkah.
1
 Dalam wahyu tersebut tidak di jelaskan “apa 

yang harus dibaca”, karena Al Qur’an menghendaki umatnya membaca apa saja selama 

bacaan tersebut bismi Robbika (dengan menyebut nama Tuhan).
2
 Iqra’ berarti bacalah, 

telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, 

maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak.
3
 Berangkat dari pemaparan tersebut, 
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peneliti yang sekaligus juga praktikan berusaha menerapkan strategi Reading Aloud, Role 

Reversal Question, dan Drill  dalam Pembelajaran keagamaan. 

        Penerapan strategi tersebut, pada intinya adalah untuk berbuat dan menyuguhkan yang 

terbaik dalam pendidikan. Pendidikan adalah sebuah kehidupan.. Pendidikan adalah bagian 

sangat kecil dari kehidupan yang sangat luas.
4
 Pendidikan berfungsi mengarahkan, 

membentuk, dan menyempurnakan manusia.
5
  

        Terdorong oleh kecintaan peneliti pada Al Qur’an, serta melestarikan usaha-usaha 

pemeliharaan Al Qur’an melalui hafalan seperti yang di lakukan para Shahabat 
6
, yang di 

ikuti generasi sesudahnya, dan juga melihat keutamaan orang yang hafidz Al Qur’an akan 

mendapat anugerah dari Allah berupa ingatan yang tajam dan pemikiran yang cemerlang
7
, 

        Metode pembelajaran Al-Qur’an pada hakekatnya adalah mengajarkan Al-Qur’an pada 

anak yang merupakan suatu proses pengenalan Al-Qur’an tahap pertama dengan tujuan agar 

siswa mengenal huruf sebagai tanda suara atau tanda bunyi. Pengajaran membaca Al-Qur’an 

tidak dapat disamakan dengan pengajaran membaca dan menulis di sekolah dasar, karena 

dalam pengajaran Al-Qur’an, anak-anak belajar huruf dan kata-kata yang tidak mereka 

pahami artinya. Yang paling penting dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an adalah 

keterampilan membaca Al-Qur’an dengan baik sesuai dengan kaidah yang disususun dalam 

ilmu Tajwid. 

        Salah satu kesulitan membaca Al-Qur’an bagi anak-anak adalah karena ayat-ayatnya 

terdapat kalimat yang panjang sehingga mengakibatkan kurang lancar, bahkan tidak faasih 
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dalam membaca. Kesulitan tersebut diakibatkan karena pada tingkat dasar belum sepenuhnya 

memahami ilmu tajwid, dan biasanya para guru mengajarkan secara praktis, sehingga 

seringkali anak sekedar menghafal saja. Hal tersebut di atas juga banyak dialami oleh anak 

didik yang masih duduk dibangku tingkat dasar. Maka bagi guru perlu menggunakan metode 

yang tepat dan efisien dalam mengajarkan membaca Al Qur’an. 

        Rendahnya motivasi siswa dalam belajar Al-Qur’an masih merupakan salah satu 

penyebab rendahnya mutu pendidikan terutama dalam kemampuan membaca Al-Qur’an. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar Baca Tulis al-Qur’an adalah dengan 

penggunaan metode yang sesuai yang dapat dilakukan oleh guru Baca Tulis al-Qur’an dalam 

kelas. 

        Dalam mendidik agama pada siswa jenjang Taman Kanak-kanak di perlukan 

pendekatan pendekatan tertentu, diantaranya melalui pendekatan keagamaan. Pendekatan 

keagamaan ialah bagaimana cara pendidik memproses anak didik atau siswa melalui kegiatan 

bimbingan, latihan dan pengajaran keagamaan, termasuk didalamnya mengarahkan, 

mendorong, dan memberi semangat kepada mereka agar mau mempelajari ajaran agamanya 

melalui Menirukan lafat huruf hijaiyah mempunyai cita rasa beragama Islam. 

        Pada tataran realitas hasil pengamatan pada tanggal 16 Januari 2015 masih di kelas B 

TK Muslimat Al Mukhoiri Grogol tahun pelajaran 2014/2015 masih jauh dari kondisi ideal 

tersebut. Ditemukan 60% dari 30 siswa bersikap pasif ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran  keagamaan. Ketika ditanya tentang huruf hijaiyah mayoritas mereka tidak 

dapat memberikan jawaban dengan benar, sehingga nilai hasil belajarnya di bawah KKM
8
. 

        Kenyataan saat ini, Kurang maksimalnya hasil belajar siswa/siswi kelompok B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol  kegiatan pembelajaran  Keagamaan Menirukan lafat huruf 
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Hijaiyah adalah masalah yang layak dan urgen untuk diteliti dan dicarikan solusi 

pemecahannya melalui tindakan nyata. Sebab jika tidak dilakukan penelitian dan tindakan 

secara kongkrit akan berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran khususnya dalam 

hasil belajar. 

        Faktor utama penyebab kurang maksimalnya hasil belajar siswa/siswi kelas B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol  ketika mengikuti kegiatan pembelajaran Keagamaan adalah 

strategi yang digunakan kurang tepat dan monoton, minat belajar siswa rendah, diskusi antar 

siswa tidak berjalan. Secara teoritik pada beberapa tindakan untuk mengatasi   permasalahan 

di atas diantaranya  adalah dengan menerapkan strategi Reading Aload ( Membaca Keras ), 

Role Reversal Question (Peran Pemutaran Pertanyaan) dan Drill (Latihan).   

        Dari latar belakang di atas, judul proposal penelitian tindakan kelas ini adalah 

Penerapan Strategi Reading Aload, Role Reversal Question Dan Drill  Pada 

Pembelajaran Berbasis Scientific Aspek Nilai Agama Dan Moral ( NAM ) (PTK Di 

Siswa Kelompok B TK Muslimat Al-Mukhoiri Grogol Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2014/2015  )  

 B.  Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang masalah selanjutnya peneliti akan merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan strategi Reading Aload, Role Reversal Question, dan Drill   dapat 

meningkatkan kemampuan  siswa dalam membaca lafat huruf hijaiyah Kelompok B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015 ? 



2. Apakah penerapan Strategi Reading Aload, Role Reversal Question dan drill  dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam bertanya lafat huruf hijaiyah Kelompok B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 ? 

3. Apakah penerapan strategi Reading Aload, Role Reversal Question, dan drill dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembiasaan huruf hijaiyah kelompok B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 ? 

C.  Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

              Setiap penelitian memiliki tujuan yang igin dicapai dengan hasil yang baik, seperti yang 

penulis harapkan dalam penelitian ini. Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka 

peneliti menetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan siswa/siswi dalam membaca lafat huruf hijaiyah 

Kelompok B TK Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester genap Tahun Pelajaran 

2014/2015.  

2.  Untuk meningkatkan kemampuan siswa/siswi dalam bertanya lafat huruf hijaiyah 

Kelompok B TK Muslimat Al Mukhoiri Grogol Smester Genap Tahun Pelajaran 

2014/2015.  

3.  Untuk meningkatkan kemampuan siswa/siswi dalam pembiasaan huruf hijaiyah 

kelompok B TK Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester Genap Tahun Pelajaran 

2014/2015 . 

D.   Manfaat Penelitian Tindakan Kelas  

          Hasil Penelitian Tindakan Kelas akan memberikan manfaat bagi proses pembelajaran, 

baik secara teotitis maupu praktis antara lain adalah sebagai berikut ;  

       1.  Secara teoritis 



           a)  Hasil penelitian akan bermanfaat bagi kontribusi khasanah ilmiah dalam  bidang 

pendidikan.  

            b)  Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan bagi peneliti 

lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.   

       2.   Secara Praktis  

             Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

              a.   Bagi Penulis 

                    1)  Menambah dan memperluas pengetahuan.  

                    2)  Mendapatkan pengalaman praktis dalam pengadaan penelitian. 

                     3)  Sarana Pembelajaran dan pengalaman untuk menyelesaikan suatu  masalah 

dalam pembelajaran. 

               b.   Bagi sekolah  

                     1)  Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

                     2)  Untuk menciptakan output siswa yang lebih berkwalitas. 

               c.   Bagi Guru 

                       1)  Untuk mengetahui apakah strategi yang di gunakan sudah tepat    atau belum. 

                     2) Untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa, 

sehingga untuk pengajaran ke depan tidak perlu ada perubahan.  

               d.   Bagi siswa  

                      1)  Siswa lebih termotifasi untuk meningkatkan proses belajarnya. 

                      2) Siswa mampu mengaplikasikan pelajaran yang telah di dapat ke dalam 

permasalahan nyata yang terjadi di lingkungannya.                  

E. Sistematika Pembahasan 



         Sistematika pada Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang berisi : 

        Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Identifikasi dan 

Pembatasan Masalah, Rumusan masalah dan cara pemecahannya, Tujuan Penelitian 

Tindakan Kelas, Kontribusi Hasil Penelitian Tindakan Kelas, dan Sistematika Pembahasan. 

     Bab II berisi Landasan Teoritik, Telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir 

dan Pengajuan Hipotesis Tindakan. 

     Bab III berisi Metode penelitian yang terdiri dari objek tindakan kelas, setting 

penelitian dan karakteristik subyek penelitian Tindakan Kelas, Variabel yang diamati, 

prosedur penelitian tindakan kelas dan jadwal pelaksanaan tindakan kelas. 

    Bab IV berisi Hasil penelitian tindakan kelas yang terdiri dari gambaran singkat setting 

lokasi penelitian, penjelasan per-siklus, Proses analisis data per-siklus, dan pembahasan. 

         Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran yang berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari dari laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

  

  A.  Landasan Teori.   

        1. Strategi Pembelajaran  

 a.  Pengertian Strategi Belajar 

        Makna strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan 

intregatif, yang dapat di jadikan pegangan untuk bekerja, berjuang, dan berbuat 

sesuatu guna mecapai suatu tujuan atu kompetensi.
9
   

 Secara historis konsep strategi biasanya di gunakan dari kalangan militer, 

kemudian di kembangkan di dunia bisnis, politik dan pendidikan. Strategi merupakan 

instrumen manajemen yang urgen dan tidak dapat di hindari termasuk di dalam 

manajemen sekolah.  

 Strategi sekolah merupakan sebuah metode dan pendekatan-pendekatan yang 

pasti untuk pencapaian suatu tujuan strateginya. 

Menurut kamus induk istilah ilmiah secara intelektual strategi adalah cara-cara yang 

baik dan menguntungkan dalam suatu tindakan.
10

   

        Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) strategi adalah 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran kusus.
11
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        Strategi bisa di artikan sebagai pola-pola umum  kegiatan guru anak didik dalam 

perwujudan dan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah di 

tentukan.
12

  

         b.   Macam-macam Strategi Pembelajaran:  

           1).Strategi Reading Aloud. 

  Strategi Reading Aloud adalah strategi Membaca dengan Keras.
13

 Manfaat dari 

membaca suatu teks dengan keras dapat membantu peserta didik memfokuskan 

perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merangsang 

diskusi. Strategi tersebut mempunyai efek pada memusatkan perhatian dan 

membuat suatu kelompok yang kohesif.
14

  

   Strategi Reading Aloud merupakan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran aktif sebagaimana telah dirumuskan oleh Mel Silbermen, Active 

Learning: 101 Strategis To Teach Aby Subyect.
15

 Strategi ini di terapkan pada 

pokok bahasan menirukan lafat huruf hijaiyah. Guru membacakan huruf demi huruf 

kemudian siswa menirukan bacaan dengan suara keras. Hal ini akan membuat siswa 

konsentrasi dan memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Selain itu siswa juga 

akan mendiskusikan lafat huruf hijaiyah. Jadi dalam satrategi ini siswa juga di latih 

untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya.   

       a.  Prosedur strategi Reading aloud adalah: 

1). Guru memilih sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Guru 
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hendaknya membatasi dengan suatu pilihan teks yang kurang dari 500 kata.  

2). Guru menjelaskan teks itu pada peserta didik secara singkat. Guru memperjelas poin-

poin kunci atau masalah-masalah pokok yang dapat di angkat.  

3). Guru membagi bacaan teks itu dengan alenia-alenia atau beberapa cara lainnya. Guru 

menyuruh sukarelawan-sukarelawan untuk membaca dengan keras bagian-bagian 

yang berbeda. 

4). Ketika bacaan-bacaan tersebut berjalan, guru menghentikan di beberapa tempat untuk 

menekankan poin-poin tertentu, kemudian guru memunculkan beberapa pertanyaan 

atau memberi contoh-contoh. Guru dapat membuat diskusi-diskusi singkat jika 

peserta didik menunjukkan minat dalam bagian tertentu. Kemudian guru melanjutkan 

dengan menguji apa yang ada dalam teks tersebut. 

5). Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut.16  

            b.  Langkah-langkah strategi Reading aloud yaitu: 

1). Pilihlah satu teks yang cukup menarik untuk di baca dengan keras. Usahakan teks 

tersebut tidak terlalu panjang. 

2). Berikan copi-an teks kepada mahasiswa. Beri tanda poin-poin atau isu-isu yang 

menarik untuk di diskusikan. 

3). Tunjuk salah satu siswa/siswi untuk membaca dengan suara keras. Ketika bacaan 

sedang berlangsung, hentikan beberapa tempat atau tanda untuk menekankan 

poin-poin tertentu. Berilah kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi jika 

mereka menunjukkan ketertarikan pada poin tersebut. 

     4). Akhiri proses dengan bertanya kepada siswa/siswi apa yang ada dalam teks.17 
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           2.   Strategi Role Reversal Question   

         Strategi pembelajaran Role Reversal Question adalah salah satu pembelajaran 

aktiif yang melibatkan siswa menjadi tutor bagi siswa lain. 

         a. Prosedur dari strategi Role Reversal Question sebagai berikut: 

             1). Siswa berdiskusi mempelajari gambaran umum tentang materi. 

                    2). Siswa kelompok-kelompok kecil heterogen baik prestasi     akademik maupun 

jenis kelamin. 

                    3). Siswa berdiskusi dan membuat memperoleh gambaran umum tentang materi 

yang didiskusikan. 

                   4). Siswa diberi kesempatan bertukar peran dengan guru dan menjadi tutor serta 

menyampaikan materi kepada siswa lain.  

                  5). Siswa lain dan guru menyusun pertanyaanyang akan di kemukakan tentang 

beberapa materi pelajaran.  

                    6).  Semua siswa bersifat argumentative, humoris, atau apa saja yang dapat 

membawa siswa pada perdebatan dengan jawaban-jawaban. 

                   7). Memutar peranan beberapa kali menjadi tutor akan tetap membuat siswa pada 

pendapat siswa dan mendorongnya untuk melontarkan pertanyaan milik sendiri. 

                   8). Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Menarik kesimpulan tentang 

materi yang diajarkan.
18

   

     3. Strategi Drill 

          Drill merupakan strategi latihan yang disebut juga strategi training, merupakan 

suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan- kebiasaan yang baik. 

Selain itu, Strategi ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, 
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ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Sebagai suatu strategi yang diakui, banyak 

mempunyai kelebihan, juga tidak dapat disangkal bahwa strategi latihan mempunyai 

beberapa kelemahan. Maka dari itu, guru yang ingin mempergunakan metode latihan ini 

kiranya tidak salah bila memahami karakteristik metode ini. 

            Tujuan dan Manfaat Drill pertama kali digunakan oleh sekolah-sekolah tua di 

Amerika sebagai cara untuk memacu kemampuan dasar motorik dan memacu kebiasaan 

dan mental agar yang dipelajari siswa dapat lebih mengena atau berarti, tepat, dan 

berguna. Hal-hal tersebut di atas dapat berhasil apabila siswa juga mengerti konteks 

keseluruhan dari akibat drill atau kegunaan bagi dirinya. Drill  sangat efektif karena 

dapat dikerjakan individu atau berkelompok, maupun kelompok besar dalam skala satu 

kelas.  

a. Langkah-langkah Strategi Drill: 

                 1).  Guru melafalkan huruf hijaiyah dan siswa mendengarkan 

                 2). Guru   menyuruh siswa-siwi untuk menirukan 

                 3).  Guru menyuruh siswa secara perorangan atau kelompok 

  b. Secara umum teknik mengajar latihan ini biasanya digunakan untuk 

tujuan agar siswa:  

   1). Memiliki ketrampilan motoris/gerak; seperti menghafalkan kata-kata, menulis, 

mempergunakan alat/membuat suatu benda; melaksanakan gerak dalam olah 

raga. 

   2). Mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalikan, membagi, 

menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam hitung mencongak. 



   3). Memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal lain, 

seperti hubungan sebab akibat banyak hujan – banjir; antara tanda huruf dan 

bunyi – ng – ny dan sebagainya; penggunaan lambang/simbol di dalam peta dan 

lain-lain.   

c. Kelebihan dan Kekurangan strategi pembelajaran Drill 

    1). Kelebihan strategi pembelajaran Drill adalah: 

         a). Bahan yang diberikan secara teratur 

  b). Adanya pengawasan, bimbingan dan koreksi yang segera  diberlkan oleh guru 

memungkinkan murid untuk segera melakukan perbaikan terhadap 

kesalahan-kesalahannya. 

  c). Pengetahuan atau keterampilan yang telah terbentuk sewaktu-waktu dapat 

dipergunakan dalam keperluan sehari-hari, baik untuk keperluan studi 

maupun untuk bekal hidup di masyarakat kelak. 

  d). Strategi ini memungkinkan kesempatan untuk lebih kemampuan secara 

spesifik.  

  e). Dapat menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang 

cepat. 

  f). Berbagai macam strategi dapat menambah dan meningkatkan kemampuan  

   2). Kekurangan strategi pembelajaran Drill adalah: 

a). Dapat membentuk kebiasaan yang kaku. Respon yang terbentuk secara 

otomatis akan mempengaruhi tindakan yang bersifat irrasionil, rutine serta 

tidak menggunakan akal. 



b). Menimbulkan adaptasi mekanis terhadap lingkungannya. Di dalam 

menghadapi masalah, siswa menyelesaikan secara statis.  

c). Menimbulkan verbalisme. Respons terhadap stimulus yang telah terbentuk 

dengan latihan itu akan, berakibat kurang digunakannya rasio sehingga, 

inisiatif pun terhambat. 

d). Latihan yang terlampau berat akan menimbulkan perasaan benci, baik kepada 

mata pelajaran maupun kepada gurunya. 

e). Menimbulkan kebosanan dan kejengkelan. Akhirnya anak enggan berlatih dan 

malas atau mogok belajar.  

f). Menghambat bakat dan inisiatif siswa., karena siswa lebih banyak dibawa 

kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian.
19

   

          2.   Pendekatan Scientific 

                a .  Pengertian Pendekatan Scientific 

    Pendekatan Scientific adalah pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik 

secara aktif menyusun konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik,  menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”  tersebut.20
 

  1). Karakteristik Pendekatan Scientific 
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   Pembelajaran dengan Pendekatan Scientific memiliki karakteristik sebagai 

berikut :
21

 

    a). Pembelajaran berpusat pada peserta didik 

    b). Melibatkan ketrampilan proses sains dalam menyusun konsep hukumatau 

prinsip 

    c). Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial yang merangsang 

perkembangan intelektual, khususnya ketrampilan berfikirtingkat tinggi 

peserta didik 

    d). Dapat mengembangkan karakter peserta didik.  

   2). Tahapan-tahapan Pendekatan Scientific  

        Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kegiatan pembelajaran 

terdiri dari tiga langkah, yakni kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

Tahapan-tahapan Pendekatan Scientific dilakukan dalam kegiatan inti yang 

mengarahkan peserta didik fokus dalam menyusun konsep, hukum atau 

prinsip. Adapun langkah-langkah Pendekatan Scientific adalah sebagai 

berikut : 
22

  

 

 

a). Mengamati 

Kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu 

peserta didik  sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi.  Dengan cara observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada 
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hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru.Kegiatan mengamati dapat dilakukan dengan membaca, 

mendengar, menyimak dan melihat ( tanpa atau dengan alat).  

b). Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, 

disimak, atau dibaca. Pada tahap ini peserta didik diharapkan mampu 

mengembangkan kreatifitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertayaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 

.  

c). Mengumpulkan informasi/eksplorasi 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara, yakni dengan cara : 

membaca buku, memperhatikan dan mengamati fenomena, wawancara, 

membaca fasih ( praktik ibadah ), berfikir kritis, berdiskusi dan mencoba 

memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok.   

d). Mengasosiasi 

Kegiatan mengasosiasikan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kumpulan 

informasi atau data yang sudah diperoleh dalam tahap eksplorasi menjadi 



dasar dalam kegiatan ini yang menuntut peserta didik untuk bisa membuat 

rumusan dan menarik kesimpulan dari data yang didapat. 

e). Mengkomunikasikan 

 Pada tahap ini peserta didik diberi kesempatan untuk memaparkan, 

menampilkan, mendialogkan, dan menyimpulkan apa yang telah didapat pada 

tahap sebelumnya baik secara lisan atau tertulis. 

                          Kemendikbud 2013 memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan 

ilmiah (scientific approach) dalam pembelajran mencakup komponen 

mengamati, menanya, menalar, mencoba/mencipta, menyajikan atau 

mengkomunikasikan. Pendekatan scientific adalah konsep dasar yang 

mewadai, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang 

bagaiman metode pembelajaran diterapkan berdasarkanteori tertentu. 

            Sedangkan pembelajaran dengan pendekatan scientific adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemkian rupa agar peserta didik secara akttif 

mengontruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati 

(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik ,menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

mengkomunikasikan hukum atau prinsip  yang ditentukan.
23

 

1. Penerapan Pendekatan Scientific 

Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pokok yaitu: 

     a. Kegiatan pendahuluan, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana awal 

pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa  dapat  mengikuti proses 
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pembelajaran dengan baik. Sedangkan tujuan utama adalah memantapkan 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan 

dengan materi pelajaran baru yang akan diperoleh siswa. 

    b. Kegiatan inti, kegiatan ini merupakan utama dalam proses pembelajaran atau 

dalam proses penguasaan pengalaman belajar (learning experience). Kegiatan 

inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan 

kemampuan siswa secara terpogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu 

tertentu. 

      c. Kegitan penutup, kegiatan penutup ini diitujukan dua hal pokok. Pertama, 

validasi terhadap konsep,hokum atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. 

Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa. 

2. Prinsip prinsip Pendekatan Scientific 

      Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

    a. Pembelajaran berpusat pada siswa 

    b. Pembelajaran membentuk student self concept 

    c. Pembelajaran terhindar dariverbalisme 

    d. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan 

mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 

    e. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 

    f. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan memotivasi mengajar 

guru. 

    g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan komunikasi. 



h. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum dan prinsip yang dikontruksi siswa 

dalam struktur kognitifnya. 

           3. Tujuan pendekatan scientific 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggula 

pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah: 

a. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa. 

b. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara 

sistematik. 

c. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu 

merupakan suatu kebutuhan. 

d. Diperoleh hasil belajar yang tinngi. 

e. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis 

artikel ilmiah. 

f. Untuk mengembangkan karakter  siswa. 24 

         3.   Nilai Agama dan Moral 

  Pada lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak pembelajaran     agama masuk 

dalam aspek  Pengembanagan Nilai Agama Dan Moral (NAM). Salah satu sikap dasar 

yang harus dimiliki seorang anak untuk menjadi manusia yang baik dan benar adalah 

memiliki sikap dan nilai moral yang baik dalam berprilaku sebagai umat Tuhan, anak, 
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anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Usia Taman Kanak-Kanak adalah saat 

yang paling baik untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan moral dan agama.
25

 

a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan yang sederajat adalah pendidikan yang 

terstruktur sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak berusia empat sampai 

enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26

 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak menurut Undang-Undang RI Nomor 20 

tahun 2003, tentang  Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28 ayat 3 merupakan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu 

anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi 

nilai agama dan moral, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, motorik dan 

seni sebagai wahana untuk siap memasuki pendidikan dasar.
27

 

Usia 4-6 tahun merupakan masa yang penting bagi anak untuk mendapatkan 

pendidikan. Pengalaman yang diperoleh anak dari lingkungan, termasuk stimulasi 

yang diberikan oleh orang dewasa, akan mempengaruhi kehidupan anak di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan upaya yang mampu memfasilitasi anak 

dalam masa tumbuh kembangnya berupa kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

sesuai denagn usia, kebutuhan, dan minat anak. 
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b. Pengembangan Nilai-Nilai Agama 

            Pengembangan nilai-nilai agama kepada anak-anak harus dilakukan sejak 

dini, sebelum anak-anak itu tumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa.
28

 Secara 

umum tujuan pengembangan nilai agam pada diri anak adalah meletakkan dasar-

dasar keimanan dengan pola taqwa kepada-Nya dan keindahan akhlaq, cakap, 

percaya pada diri sendiri, serta memiliki kesiapan untuk hidup di tengah-tengah dan 

bersama-sama dengan masyarakat untuk menempuh kehidupan yang diridhoi-Nya.
29

  

    Adapun tujuan khusus pengembangan nilai-nilai agama kepada anak-anak usia 

prasekolah adalah:
30

 

1) Mengembangkan  rasa iman dan cinta terhadap Tuhan 

2) Membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan  

3) Membiasakan agar prilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama 

4) Membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan 

 Pertumbuhan agama tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena 

adanya rangsangan (stimulus) yang sangat kuat dan berulang-ulang yang muncul dari 

luar diri anak-anak. Pertama, pendengaran anak-anak terangsang dengan 

suara/bahasa yang memuat nilai agama yang diucapkan berulang-ulang. Kedua, 

penglihatan (mata) anak-anak terangsang dengan sikap dan prilaku keagamaan yang 

berulang-ulang. Dan ketiga, adanya pemicu bagi anak berupa fasilitas yang tersedia 

untuk meniru dan melakukan praktek keagamaan, sehingga proses peniruan (imitasi) 
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terhadap prilaku keagamaan yang dilakukan oleh orangtuanya berlangsung dengan 

mulus dan tanpa hambatan.
31

 

 Dengan demikian pertumbuhan agama pada anak-anak telah muncul sejak 

pendengaran (dan penglihatan) mereka mulai berfungsi. Meskipun demikian 

pertumbuhan agama pada anak-anak tidak akan segera muncul atau tumbuh jika 

stimulus yang memuat pesan nilai-nilai keagamaan tidak atau kurang menarik 

perhatian anak-anak. Suatu stimulus yang memuat isi pesan nilai-nilai agama akan 

mengundang perhatian dan akan menjadi pusat perhatian anak-anak jika dilakukan 

berulang-ulang. Lebih-lebih jika anak senantiasa diajak dan turut dilibatkan. Dengan 

adanya proses pengulangan (berulang-ulang) maka pendemgaran atau penglihatan 

anak-anak sudah terbiasa (terkoordinasi) dengan segala sesuatu yang semula asing 

bagi mereka.
32

 

c. Pengembangan Nilai-Nilai Moral 

 Moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi  maupun 

sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Moral juga dapat diartikan sebagai 

prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/ sesorang dan berada 

dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Adapun pendidikan moral adalah 

pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi.
33

 

 Pengembangan nilai moral dalam program pendidikan TK dimasukkan dalam 

bidang pembentukan prilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di TK, sehingga aspek-aspek 

perkembangan tersebut diharapkan berkembang secara optimal. Tujuan yang hendak 
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dicapai dengan pengembangan nilai moral tersebut dilakukan melalui pembiasaan 

dalam rangka mempersiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan 

prilaku yang didasari oleh nilai moral sehingga dapat hidup sesuai dengan norma-

norma yang dianut oleh masyarakat.
34

 

 Pengembangan nilai moral ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal yaitu:
35

 

1) Agar prilaku dan sikap anak didasari oleh nilai moral sehingga anak dapat hidup 

sesuai dengan nilai-nilai yang ditunjuk oleh masyarakat 

2) Membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri 

3) Melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan prilaku yang baik dan yang 

tidak baik sehingga dengan sadar berusaha menghindarkan diri dari perbuatan 

tercela. 

 

                         Perkembangan moral adalah bagian dari proses pembelajaran anak atas aturan-

aturan dasar.Selain itu perkembangan moral juga termasuk dalam pemahaman akan 

emosi dan kekuatannya, serta kemampuan untuk mengenali bahwa emosi tersebut 

secara umum, bayangan anak terhadap Tuhan berubah mulai dari yang bersifat fisik, 

misalnya berbadan besar, menjadi yang sifatnya semi-fisik sampai akhirnya abstrak. 

Tuhan dianggap sangat kuat secara fisik. Tuhan adalah pemberi keuntungan atau 

kebaikan, kemudian sebagai sahabat pribadi.   

Perkembanggan agama pada anak usia dini identik degan pemahamannya akan 

Tuhan yaitu bagaimana memahami keberadaan  Tuhannya. Secara umum bayangan 

anak terhadap Tuhan berubah mulai dari yang bersifat fisik, semi fisik sampai 
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akhirnya abstrak Tuhan adalah pembuat aturan-aturan hukum, dan sebagai semangat 

atau penggerak aksi-aksi moral.   

Menurut anak-anak, Tuhan memiliki karakter yang menyenangkan (Heller, 1986 

dalam penelitian Ted Slater). Tuhan selalu tersenyum dan bermain dengan bintang dan 

bermain dengan bintang. Selain itu anak-anak memiliki pendapat tersendiri atas 

pandangan terhadap Tuhan. Jika mereka ditanya alas an mereka percaya bahwa Tuhan 

itu ada, mereka akan menjawab , “ Karena Ia menciptakan saya.” Sedangkan ketika di 

tanya mengapa Tuhan    itu baik “ Karena Tuhan mengabulkan keinginan saya.” 36
    

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

                Dalam bab ini penulis mengambil hasil penelitian dari M. Ridwan Hakim. 2014.
37

 

Penerapan Strategi Reading Aloud Dan Cart Sord Dalam Pembelajaran PAI Pokok 

Bahasan Menghafal Q.S. Al Maun. Skripsi.Program studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan subyek penelitian yang terlibat di SDN I 

Krandegan Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri. Tujuan Penelitian ini antara lain untuk 

mengetahui tingkat ketepatan bacaan, dan hasil belajar anak dalam  Menghafal  Q.S. Al 

Maun dengan melalui daur PTK yang terdiri dari 4 tahap yaitu: Perencanaan (planning), 

tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting).  

                    Adapun hasil penelitian yang dilakukan melalui dua siklus adalah sebagai berikut :  

                     Hasil penelitian ini, pada siklus I ketepatan bacaan mencapai 72 %,hasil belajar 

mencapai 81%. Pada siklus II  meningkat ketepatan bacaan mencapai 100%, hasil belajar 
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mencapai 100%. Dengan perincian pada siklus I siswa yang tepat bacaannya ada 8 siswa 

dari jumlah 11 siswa, dan hasil belajar yang baik ada 9 siswa dari jumlah 11 siswa. 

                    Melalui strategi Reading Aloud Dan Cart Sord pada pembelajaran Menghafal  Q.S. 

Al Maun dapat merubah pembiasaan anak dalam Menghafal  Q.S. Al Maun. Hal ini 

terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan melalui dua siklus. Pada siklus I  ketepatan 

bacaan mencapai 72 %,hasil belajar mencapai 81%. Pada siklus II  meningkat ketepatan 

bacaan mencapai 100%, hasil belajar mencapai 100%. Dengan perincian pada siklus I 

siswa yang tepat bacaannya ada 8 siswa dari jumlah 11 siswa, dan hasil belajar yang baik 

ada 9 siswa dari jumlah 11 siswa.   

                    Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama mencapai 

peningkatan hasil belajar antar siklus. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

sekarang adalah strategi yang di gunakan.  

                     Umiyati. 2014. 
38

 Penerapan Strategi Drill, Everyone Is Teacher Here,Dan Acting 

Out  Dalam Pembelajaran Pai Pokok Bahasan Menghafal Doa- Doa Harian ( Penelitian 

Tindakan Kelas Di Tk Dharma Wanita Serangan Mlarak Ponorogo Kelompok B Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2013/ 2014). Skripsi. Program studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas Di Tk Dharma Wanita Serangan Mlarak Ponorogo. 

Tujuan Penelitian ini antara lain untuk mengetahui tingkat kemampuan melafal, 

kemampuan menghafal dan pembiasaan berdo’a dengan melalui daur PTK yang terdiri dari 

4 tahap yaitu : Perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan 

refleksi (reflecting).  
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                Adapun hasil penelitian yang dilakukan melalui dua siklus adalah sebagai berikut :  

            Hasil penelitian ini, pada siklus I kemampuan melafal mencapai 40%, pada siklus II 

meningkat mencapai 80%. Dengan perincian pada siklus I siswa yang mampu melafal ada 

12 siswa dari jumlah 20 siswa, sedang pada siklus II meningkat menjadi 16 siswa dari 

jumlah 20 siswa. Pada siklus I kemampuan menghafal mencapai 60%, pada siklus II 

meningkat mencapai 90%. Dengan perincian pada siklus I siswa yang mampu menghafal 

ada 12 siswa dari jumlah 20 siswa, sedang pada siklus II meningkat menjadi 18 siswa  dari 

jumlah 20 siswa. Pada siklus I pembiasaan mencapai 75%, sedang pada siklus II meningkat 

menjadi 85%. Dengan perincian pada siklus I siswa yang sudah melakukan pembiasaan 

mencapai 15 siswa dari jumlah 20 siswa, sedang pada siklus II meningkat menjadi 17 

siswa.  

                      Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama 

mencapai hasil belajar antar siklus. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan 

sekarang adalah strategi yang digunakan.                      

  Maisaroh, Siti. 2008. Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Siswa Melalui Pembiasaan Hafalan Surat-surat 

Pendek di SD Muhammadiyah terpadu Ponorogo Tahun Pelajaran 2007/2008. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri ( STAIN ) Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan subyek penelitian di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut: 



  Upaya yang dilakukan SD Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo dalam 

meningkatkan prestasi belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam yaitu melalui 

peningkatan kualitas guru dengan mengadakan TOT ( Training of Trainer). Sedangkan 

untuk siswanya yaitu melalui pembiasaan hafalan bagi siswa. Dan proses pembiasaan 

hafalan Surat-surat pendek dilakukan setiap hari jam 07.00- 07.30 WIB sebelum kegiatan 

belajar mengajar dimulai dan dipandu wali kelas masing-masing. Hafalan Surat-surat  

pendek ini menggunakan metode bayangan atau metode tiru ingat (tingat ) yang sesuai 

dengan metode menghafal jamak, dimana siswa mendengarkan ayat- ayat yang dilafalkan 

oleh guru kemudian secara bersama- sama menirukan serta menghafalkannya.  

  Dalam pelaksanaan proses hafalan surat-surat pendek mengalami hambatan yakni 

alokasi waktu yang terbatas, tingkt kecerdasan anak yang berbeda-beda, kurang 

konsentrasi, dan kartu hafalan. Sedangkan faktor penunjangnya yaitu buku panduan 

juz’amma, Al- Qur’an, serta semangat dari guru dan siswa itu sendiri serta penguasaan 

guru yang maksimal serta pengalaman mengajar. 

  Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah meningkatkan prestasi 

belajar melalui pembiasaan hafalan bagi siswa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu 

melalui peningkatan kualitas guru dengan menggunakan TOT (training of trainer) 

sedangkan penilitian sekarang menggunakan peningkatan kualitas guru dengan melalui 

PTK (Penelitian Tindakan Kelas).              

C.   Kerangka Berfikir  

      Berangkat dari landasan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas, kerangka berfikir 

penelitian ini adalah :  

1. Jika strategi Reading Aloud, Role Reversal Question dan Drill diterapkan, maka dapat 



meningkatkan kemampuan  siswa dalam membaca lafat huruf hijaiyah Kelompok B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Jika strategi Reading Aloud, Role reversal question dan Drill  diterapkan, maka dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam bertanya lafat huruf hijaiyah Kelompok B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol Smester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015.  

3. Jika strategi Reading Aloud, Role reversal question dan drill  diterapkan, maka dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembiasaan  huruf hijaiyah kelompok B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 .  

D.   Pengajuan Hipotesis Tindakan  

Berangkat dari kerangka berfikir di atas hipotesis tindakan ini adalah : 

1. Penerapan Strategi Reading Aload, Role Reversal Question, dan Drill dapat 

meningkatkan kemampuan  siswa dalam mengamati lafat huruf hijaiyah Kelompok B 

TK Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Penerapan Strategi Reading Aload, Role Reversal Question dan Drill dapat 

meningkatkan kemampuan bertanya siswa dalam lafat huruf hijaiyah Kelompok B TK 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol Smester Genap Tahun Pelajaran  2014/2015.  

        3. Penerapan Strategi Reading Aload, Role Reversal Question dan Drill dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pembiasaan melafalkan huruf hijaiyah kelompok B T K 

Muslimat Al Mukhoiri Grogol Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 . 
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