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HALAMAN MOTTO 

 

 

  

 

“Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan”. QS 

Surat Al-Muzzamil ayat 4.1 

 

 َزي ِّنُوا اْلقُْرآَن بِّأَْصَواتُِّكمْ         
 
“Hiasilah suaramu dengan bacaan Al-Qur’an” HR Abu Daud no. 1468 dan An Nasai no. 

1016.2   

                                                                 
1 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, ( Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 988. 

2 HR. Abu Daud no. 1468 dan An Nasai no. 1016.  
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ABSTRAK 

UTARI DIAN RACHMAWATI, Pengembangan Media Jemuran Hijaiyah Untuk 

Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Membaca Huruf Hijaiyah Pada Kelompok A3  Di TK 

Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengembangan 

media jemuran hijaiyah sebagai sumber pembelajaran dalam membaca huruf hijaiyah pada 

kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul, 2) Bagaimana validasi media 

jemuran hijaiyah sebagai sumber pembelajaran dalam membaca huruf hijaiyah pada kelompok 

A3 di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul, 3) Bagaimaa efektifitas media jemuran 

hijaiyah sebagai sumber pembelajaran dalam membaca huruf hijaiyah pada kelompok A3 di 

TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 

pengembangan media jemuran hijaiyah sebagai sumber pembelajaran dalam membaca huruf 

hijaiyah pada anak kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul, 2) Untuk 

mengetahui validasi media jemuran hijaiyah sebagai sumber pembelajaran membaca huruf 

hijaiyah pada kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul, 3) Untuk 

mengetahui efektifitas media jemuran hijaiyah sebaai sumber pembelajaran membaca huruf 

hijaiyah pada kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul. 

Jenis penelitian ini adalah RnD (Research and Development) dengan menggunakan 

model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Adapun 

urutan dalam  penelitian ini mencakup: Analysis merupakan tahap pengumpulan data berupa 

survey, observasi, dan wawancara, Design merupakan tahap merancang dan mengembangkan 

sebuah program pelatihan, Development adalah tahap pembuatan produk dan penilaian produk 

kepada dosen ahli, Implementation merupakan tahap uji coba lapangan, dan Evaluation 

merupakan tahap revisi dari hasil penilaian dan uji coba lapangan. Analisis data yang 

digunakan peneliti adalah pretest dan postest. 

Hasil penelitian dan pembahasan media pembelajaran jemuran hijaiyah adalah : 1) 

Proses pengembangan media pembelajaran jemuran hijaiyah dilakukan menggunakan model 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation ) melalui tahapan 

analisis kebutuhan, observasi, wawancara, pembuatan instrumen penilaian produk, peninjauan 

oleh dosen pembimbing, dosen ahli, dan pendidik TK sebagai user, 2) Berdasarkan penilaian 

oleh ahli matrei menunjukkan bahwa kelayakan media pembelajaran Sangat Baik (SB) dengan 

skor 43 dan persentase keidealan 86%. Berdasarkan penilaian oleh ahli media menunjukkan 

bahwa kelayakan media pembelajaran jemuran hijaiyah Sangat Baik (SB) dengan skor 70 dan 

persentase keidealan 93%. Penilaian menurut pendidik TK sebagai user menunjukkan bahwa 

kelayakan media pembelajaran jemuran hijaiyah Baik (B) dengan skor 94 dan persentase 

keidealan sebesar 75,2% dan hasil respon uji coba kepada peserta didik menunjukkan bahwa 

kelayakan media pembelajaran jemuran hijaiyah Sangat Baik (SB) dengan skor 1250 dan 

persentase keidealan sebesar 83,3%. Berdasarkan hasil penilaian kualitas keseluruhan aspek 

maka produk media  jemuran hijaiyah dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah ini 

dikatakan  Layak dengan kategori Baik (B), 3) Efektifitas media pembelajaran jemuran 

hijaiyah diuji menggunakan pretets dan posttest, nilai pretest-posttest dianalisis menggunakan 

data yang diperoleh dari uji normalitas data dengan hasil signifikansi > 0,05, uji homogenitas 

dengan hasil >0,05, dan dengan uji paired sample t test diketahui nilai koefisien korelasi 0,914 

dengan nilai signifikan 0,000. Kesimpulan hipotesis dalam penelitian ini merumuskan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima karena adanya perbedaan rata-rata pada saat melakukan pretest dan 

posttest dan media jemuran hijaiyah efektif digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah. 

Kata kunci : Jemuran hijaiyah, Membaca, Huruf hijaiyah 
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 KATA PENGANTAR  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

نحبَِياءِ 
َ
حأل َِف ا ْشح

َ
اَلُم لََعَ أ اَلةُ َوالسه َ َوالصه ِ الحَعالَِمْيح َمحُدِ َّللِ َرب  اْلح

ا َبعحدُ  مه
َ
َ أ َعِْيح ْجح

َ
بِهِ أ َ َولََعَ اَِِلِ َوَصحح حُمرحَسلِْيح  َوال
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. 

Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibanding usia selanjutnya 

karena perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik, dan berada pada masa proses perubahan berupa pertumbuhan, 

perkembangan, pematangan, dan penyempurnaan, baik aspek jasmani maupun 

rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap dan berkesinambungan.3 

Anak usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar di 

sepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini 

ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamer, dalam kehidupan anak 

selanjutnya sampai periode akhir perkembangan. Salah satu periode yang menjadi 

penciri masa usia dini adalah the golden age atau periode keemasan.4 Masa masa 

tersebut merupakan masa kritis dimana seorang anak membutuhkan rangsangan-

rangsangan yang tepat untuk mencapai kematangan yang sempurna. Arti kritis adalah 

sangat mempengaruhi keberhasilan pada masa berikutnya.5 

 

  

                                                                 
3 Mulyasa, “Manajemen PAUD”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 23. 

4 Trianto,  “Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK RA & Anak Usia 

Kelas Awal SD/MI”, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6. 

5 Pratisti Wiwien Dinar, “Psikologi Anak Usia Dini”, (Jakarta: PT Indrks, 2008), hlm 87. 
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Kemampuan membaca pada anak merupakan hal yang sangat penting, belajar 

membaca dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah belajar 

membaca dapat dilakukan setiap hari secara rutin akan membantu anak dalam proses 

membaca. Kemampuan membaca sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam 

kehidupan dan menjadi hal yang sangat penting bagi anak kecil sampai dewasa dalam 

kehidupannya dan orang tua berkewajiban untuk mempersiapkan anak-anaknya 

mengembangkan kemampuan membaca sejak usia dini.6 

Salah satu upaya untuk mengembangkan membaca anak dapat dilakukan melalui 

membaca huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah merupakan kunci dasar mampu membaca AL-

Qur’an. Huruf hijaiyah digunakan sebagai ejaan untuk menulis kata atau kalimat dalam 

AL-Qur’an.7 

Untuk mengembangkan anak dalam membaca huruf hijaiyah, bisa dilakukan 

dengan media jemuran hijaiyah. Menurut Djamarah, media pembelajaran berfungsi 

sebagai alat bantu mengajar bagi guru dan sebagai sumber belajar bagi siswa.8 Jemuran 

hijaiyah adalah suatu media pembelajaran yang terbuat dari paralon yang dibentuk 

menyerupai jemuran baju. Paralon yang sudah dipotong, dirapikan dan dibersihkan 

agar aman ketika anak memegangnya, lalu paralon tersebut disambung paralon dari 

paralon satu ke paralon yang lainnya. Ketika sudah dipasang paralon dan sudah jadi 

menyerupai jemuran tersebut lalu pasang huruf hijaiyahnya menggunakan gantungan 

yang terbuat dari kawat. 

                                                                 
6 Dwi Sunar Prasetyono,”Rahasia Mengajarkan Gemar Membaca Pada Anak Usia Dini” 

(Yogyakarta:Diva Press,2008),hlm. 67-68. 

7 Dian Siswanti, “Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Melalui Metode VAKT 

Dengan Media Plastisin Bagi Anak Tunagrahita Ringan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus Vol 1, No. 3, 

September 2012, hlm 125. 

8 Nur Hadi Waryanto, “Penggunaan Media Audio Visual dalam Menunjang Pembelajaran”, 

( Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta,2007 ), hlm. 7. 



3 
 

 
 

Untuk memberikan rangsangan terhadap perkembangan membaca anak, seperti 

yang kita ketahui, bahwa dibutuhkan media untuk belajar yang inovasi agar dapat 

menambah minat anak dalam proses mengikuti extra pembelajaran di sekolah. Anak 

kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul mengalami hambatan 

dalam membaca huruf hijaiyah. Hal ini dapat dibuktikan dalam bacaan huruf hijaiyah 

saat kegiatan extra membaca huruf hijaiyah masih banyak salah dan bacaan masih 

dieja. Anak dalam pengucapan huruf hijaiyah masih belum tepat dengan yang guru 

tunjuk untuk dilafalkan.9 

Peneliti melakukan sebuah observasi terlebih dahulu, sebelum membuat suatu 

produk yang akan digunakan  mengenai media yang seperti  apa yang telah digunakan 

selama ini di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul terhadap perkembangan 

membaca huruf hijaiyah. 

Hasil yang telah diperoleh dari observasi peneliti pada anak-anak ialah TK Nurul 

Huda Pepen Canden Jetis Bantul adalah kurangnya extra membaca huruf hijaiyah 

terhadap anak untuk mendukung extra pembelajaran bacaan huruf hijaiyah anak. Ini 

tampak pada  kurangnya extra dalam melatih membaca huruf hijaiyah yang yang 

dilakukan guru kepada anak-anak, dan juga penyampaian guru dalam  extra 

pembelajaran dirasa masih kurang menarik. Anak tidak fokus dalam pembelajaran, 

anak lebih suka bermain atau berbicara dengan temannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca huruf 

hijiayah harus dikembangkan sedini mungkin. Dengan media jemuran hijaiyah penulis 

sangat berharap adanya perkembangan yang telah terjadi pada anak. Media jemuran 

                                                                 
9 

 
Hasil Observasi di TK Nurul Huda Pepen, Canden, Jetis, Bantul, tanggai 29 November 2018 
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hijaiyah adalah media belum diajarkan dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah 

di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul. 

Penulis Tertarik Melakukan Penelitian Dengan Judul “Pengembangan Media 

Jemuran Hijaiyah Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Membaca Huruf 

Hijaiyah Pada Kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen Canden Jetis Bantul”. 

Oleh karena itu, peneliti membuat suatu produk pembelajaran jemuran hijaiyah 

dengan berbahan dasar dari paralon. Produk tersebut diharapkan akan dapat 

mengembangkan kemampuan bacaan huruf hijaiyah anak. Pendidik yang mengetahui 

akan pentingnya dunia pendidikan memiliki cara yang bisa dikatakan cukup kreatif 

untuk menambah minat anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Salah satunya 

dengan media jemuran hijaiyah sebagai sumber pembelajaran. Bahan yang digunakan 

begitu mudah untuk disusun menjadi jemuran hijaiyah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan media jemuran hijaiyah sebagai sumber 

pembelajaran dalam membaca huruf hijaiyah pada kelompok A3 di TK Nurul 

Huda Pepen Canden Jetis Bantul ? 

2. Bagaimana validasi media jemuran hijaiyah sebagai sumber pembelajaran dalam 

membaca huruf hijaiyah pada kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen Canden  

Jetis Bantul ? 

3. Bagaimana efektifitas media jemuran hijaiyah sebagai sumber pembelajaran 

dalam membaca huruf hijaiyah pada kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen 

Canden  Jetis Bantul ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk mengetahui pengembangan media jemuran hijaiyah sebagai sumber 

pembelajaran dalam membaca huruf hijaiyah pada kelompok A3 di TK Nurul 

Huda Pepen Canden Jetis Bantul. 

2. Untuk mengetahui validasi media jemuran hijaiyah sebagai sumber 

pembelajaran dalam membaca huruf hijaiyah pada kelompok A3 di TK Nurul 

Huda Pepen Canden Jetis Bantul. 

3. Untuk mengetahui efektifitas media jemuran hijaiyah sebagai sumber 

pembelajaran dalam membaca huruf hijaiyah pada kelompok A3 di TK Nurul 

Huda Pepen Canden Jetis Bantul. 

D. Manfaat Penelitian Pengembangan 

Manfaat dalam penelitian yang mengembangkan kemampuan bacaan huruf 

hijaiyah anak melalui media jemuran hijaiyah ialah : 

1. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam 

membuat media pembelajaran jemuran hijaiyah. 

b. Memberikan  ilmu untuk mengembangkan media pembelajaran bagi anak 

usia dini dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah. 

2. Bagi Pendidik 

a. Agar lebih kreatif dalam mengajar, sehingga pembelajaran yang 

dilaksanakan tidak monoton dan dapat menyenangkan bagi anak. 

b. Untuk menambah ilmu bagi pendidik TK. 
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3. Bagi peserta didik 

a. Memberi motivasi pada anak terhadap kegiatan membaca huruf hijaiyah. 

b. Memberi pengetahuan baru pada anak melalui media jemuran hijaiyah. 

E. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan oleh peneliti dan dihasilkan dalam 

mengembangkan metode jemuran hijaiyah adalah: 

1. Mampu mengembangkan bacaan huruf hijaiyah anak yang dapat digunakan 

untuk media pembelajaran di kelas. 

2. Media jemuran hijaiyah adalah alat pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

melatih membaca huruf hijaiyah. 

3. Media jemuran hijaiyah dirangkai agar anak tetap senang dan tidak jenuh dalam 

belajar membaca huruf hijaiyah di kelas. 

4. Jemuran hijaiyah berbahan dasar dari paralon ukuran kurang lebih 1 meter, tali 

sesuai kebutuhan, huruf hijaiyah dan japitan kertas. 

F. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Metode penilitian dan pengembangan yang telah banyak digunakan dalam 

bidang-bidang Ilmu Alam dan Teknik. Sebagian besar produk teknologi, alat 

kendaraan, obat-obatan, benda-benda rumah tangga yang modern dikembangkan dan 

diproduksi melalui penelitian dan pengembangan juga bisa digunakanj dalam bidang 

ilmu-ilmu sosial. 

Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah- langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang 

dapat dipertanggungjawabkan.  Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau 

perangkat keras, seperti buku, modul, tetapi juga bisa berbentuk perangkat lunak 
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seperti program komputer untuk pengelolaan data, pembelajaran di kelas ataupun 

model- model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, dll. 

Proses penilaian dan pengembangan menunjukkan suatu siklus, dengan diawali 

adanya kebutuhan, permasalahan yang dibutuhkan pencerahan menggunakan produk 

tertentu. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi penelitian dan pengembangan 

a. Alat atau media  pembelajaran jemuran hijaiyah yang telah dikembangkan 

dapat dijadikan sebagai media penunjang pembelajaran membaca huruf 

hijaiyah di TK Nurul Huda Pepen dalam bentuk media jemuran hijaiyah. 

b. Media jemuran hijaiyah ini belum banyak dikembangkan pada sekolah-

sekolah yang lain. 

c. Dosen pembimbing ahli materi dan ahli media, user mempunyai 

pengetahuan yang sama tentang mutu media pembelajaran membaca huruf 

hijaiyah yang baik dan benar. 

2. Keterbatasan penelitian dan pengembangan 

a. Penelitian ini dikhusus kepada anak kelompok A3 TK Nurul Huda Pepen. 

b. Penelitian ini sangat dibatasi untuk mengembangkan suatu  media jemuran 

hijaiyah  dan mendapati kelayakan media tersebut untuk pembelajaran 

membaca anak. 

c. Instrument penilaian media pembelajaran jemuran hijaiyah dinilai oleh 2 

orang guru yaitu guru kelas dan guru ekstrakulikuler. 

d. Yang dapat dinilai kelayakan hanya pada aspek apakah jemuran hijaiyah 

mempunyai mutu yang baik dan bisa digunakan sebagai penunjang dalam 

pembelajaran huruf hijaiyah.  
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H. Definisi Istilah 

Ada beberapa istilah dalam pengembangan ini adalah : 

1. Suatu proses atau langkah-langkah yang dapat digunakan penelitian ialah 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah 

ada yang dapat dipertanggung jawabkan.10 

2. Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Association of educational 

communication and technology (AECT), mengklarifikasi sumber belajar ini 

menjadi dua, yaitu: resources by design (sumber belajar yang dirancang dan 

resourcer by utilization (sumber belajar yang dimanfaatkan). Sumber belajar 

yang dirancang maksunya sumber belajar itu sengaja  direncanakan untuk 

keperluan pembelajaran, misalnya: buku paket, modul, lembar kerja siswa 

(LKS). Sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu segala sesuatu yang sudah 

tergelar disekitar kita, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar.11 

3. Model/ Market (sebagai bahan ajar 3 dimensi) adalah contoh  benda nyata untuk 

solusi berbagi kesulitan yang bisa ditemui jika menghadirkan objek atau benda 

tersebut langsung kedalam kelas.12 

4. Media adalah perantara atau penghubung antara dua pihak, yaitu antara sumber 

pesan dengan penerima pesan atau informasi.13 

                                                                 
10 Nana Syaodih Sukmadinata, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

hlm. 164. 

11 Sri Anitah, “Media Pembelajaran”,( Surakarta:LPP UNS dan UNS Press, 2008), hlm. 5-6. 

12 Andi Prastowo, “Pengembangan Sumber Belajar”, (Yogyakarta:Pedagogia, 2012), hlm. 10. 

13 Sri Anitah, Media..., hlm. 1. 
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5. Media pembelajaran adalah suatu yang mengantarkan pesan pembelajaran 

antara pemberi pesan dan penerima pesan. 

6. Membaca adalah pemerolehan informasi atau pesan secara tidak langsung 

melalui media kata-kata dengan jalan melihat mengamati, memahami dan 

berfikir.14 

7. Huruf Hijaiyah adalah sistem aksara arab. 

8. Jemuran Hijaiyah adalah media pembelajaran yang berbetuk seperti jemuran 

huruf alfabet namun disini menggunakan huruf hijaiyah untuk jemurannya. 

  

                                                                 
14 Sri Nurzalenawati Elly, “Meningkatkan Kemampuan Membaca Kata Melalui Metode Fonetis Bagi 

Anak Tunagrahita Sedang”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. Vol I. No 2. Mei 2013, hlm. 164. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengembangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI), pengembangan adalah 

proses, cara, perbuatan mengembangkan.15 Dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwardarminta, bahwa pengembangan 

adalah perbuatan menjadi bertambah, berubah sempurna ( pikiran, pengetahuan, 

dan sebagainya ).16 Penelitian pengembangan memfokuskan kajiannya pada bidang 

desain atau rancangan, apakah itu berupa model desain dan desain bahan ajar, 

produk misalnya media, bahan ajar dan juga proses.17 Penelitian pengembangan 

bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan.18 

Sehingga makna dari penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan.19 

Menurut Sugiyono pada bukunya Metode Penelitian Pendidikan, Research 

and Development ( RnD ) adalah metode penelitian untuk menghasilkan produk-

                                                                 
15 “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, ( Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 

Indonesia, 2014 ), hlm. 201. 

16 Sukiman, “ Pengembangan Media Pembelajaran”, ( Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2012 ). 

Hlm. 53. 

17 Sugiyono, “Metode Penelitian PendidikanPendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), hlm. 389. 

18 Endang mulyatiningsih, “ Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan”, ( Bandung: Rosdakarya, 

2008 ), hlm. 154. 

19 Nana Syaodih Sukmadinata, “ Metode Penelitian.., hlm.164. 
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produk tertentu dan hasil produk tersebut harus diuji coba keefektifannya.20 

Sedangkan menurut Gay mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan  ialah 

suatu cara untuk mengembangkan produk pendidikan yang maksimal berupa bahan 

pembelajaran, media strategi, atau bahan lainnya dalam pembelajaran untuk 

digunakan di sekolah. Penelitian pendidikan berbeda dengan pengembangan karena 

tujuan pengembangan ialah mendapatkan produk berdasarkan temuan-temuan 

serangkaian uji coba dan ujian lapangan kemudian dilakukan revisi dan seterusnya 

untuk mendapatkan hasil atau produk yang layak pakai.  

2. Media 

Menurut Arief S dalam Sukiman mengemukakan bahwa kata media berasal 

dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harfiah berarti “perantara” atau “pengantar”.21 

Bahasa latin medius yang berarti “tengah”, perantara atau pengantar adalah 

kata dari lain media. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan adalah merupakan bahasa arab. Menutur Association of 

education and comunycation technology media merupakan segala bentuk dan 

saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi.22 Media 

pembelajaran digunakan sebagai sarana pembelajaran di sekolah bertujuan untuk 

dapat meningkatkan mutu pendidik. Media adalah sarana yang dapat digunakan 

sebagai perantara yang berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

                                                                 
20Ibid., hlm. 407-408. 

21 Sukiman, “Pengembangan  Media..,hlm. 27. 

22 Azhar Arsyad. “Media Pembelajaran”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 3. 
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mencapai tujuan.23 Blake dan Haralsen mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian media yaitu, media adalah sebuah alat yang tujuannya digunakan untuk 

menyampaikan suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan.24 

Menurut Syaiful Anwar mengungkapkan media adalah segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi.25 Menurut Pupuh media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan.26 

Menutur Gerlach dan Ely bahwa media secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi siswa memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dapat diartikan 

alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual dan verbal.27 Menurut Gagne (1970) media 

didefinisikan sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang untuk belajar. Arif S. Sadiman mmberikan pengertian media sebagai 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.28 Alat atau media 

                                                                 
23 Rubhan  Masykur, Nofrizal, Muhamad Syazali, “ Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 

dengan Macromedia Flash”. Jurnal Pendidikan Media, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm 179. 

24 Ahmad Rohani, “Media Instruksional Edukatif”. ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997 ), hlm. 2. 

25 Syaiful Bachri Djamarah, “Strategi Belajar Mengajar “. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 120. 

26 Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, “ Strategi Belajar Mengajar melalui Penanaman Konsep 

Umum& Konsep Islami”, ( Bandung: PT Rafika Aditama,2010 ), hlm. 65. 

27 Ibid,.. 

28 Arif S. Sadiman dkk “Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya”,  

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 56. 
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pembelajaran dapat berupa orang, makhluk hidup, benda-benda, dan segala sesuatu 

yang dapat digunakan guru sebagai perantara untuk menyajikan bahan pelajaran.29 

3. Jemuran Hijaiyah 

Jemuran hijaiyah merupakan media pembelajaran berbentuk jemuran baju 

yang terbuat dari paralon yang berbentuk persegiempat yang kemudian dibentuk 

fram dan terdapat huruf hijaiyah yang tergantung pada paralon yang telah dipasang 

memanjang yang telah disediakan. 

Kelebihan dari media pembelajaran  ini ialah meggunakan berbagai macam 

warna pada huruf hijaiyah untuk menarik perhatian anak untuk membacanya. 

4. Efektifitas  

Efektifitas berasal dari bahasa  inggris yaitu Effective yang berarti 

berhasil, tepat atau manjur. Efektifitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, 

suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuanya.  Pengertian 

efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapinya suatu tujuan 

yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektifitas lebih mengacu pada out put yang 

telah ditargetkan. Efektifitas merupakan faktor yang sangat penting dalam pelajaran 

karena menentukan tingkat keberhasilan suatu model pembelajaran yang 

digunakan.  

Menurut Sri Haryani dalam Muchtar, pada dasarnya pengertian efektifitas 

yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Dengan kata lain efektifitas 

menekankan pada hasil yang dicapai.30 Hidayat dalam Irwan yang menjelaskan 

bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

                                                                 
29 Dja’far Siddik, “Ilmu Pendidikan Islam”, ( Bandung : Alfabeta. 2006 ), hlm. 142 

30 Ibnu Hasan Muchtar, “ Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama”, 

( Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015 ), hlm. 6. 
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( kuantitas, kualitas, dan waktu ) telah tercapai.31 Sedangkan menurut Nana Sudjana 

efektifitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai 

tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Keefektifan 

proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik dan strategi yang 

digunakan dalam mencapai tujuan secara optima, tepat dan cepat.32 

5. Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran yang dikemukakan banyak para ahli. Pembelajaran 

berasal dari kata “ belajar “ yang artinya perubahan tingkah laku. Nini subini 

mengungkapkan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menciptakan keadaan/proses belajar.33 Pendapat lain dari Kokom Komalasari 

mengatakan bahwa pembelajaran didefisinikan suatu proses pembelajaran subyek 

didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi 

secara sistematis agar subyek/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien.34 Pembelajaran juga mengandung arti 

setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu 

kemampuan dan suatu nilai yang baru.35 

Suatu kegiatan yang bertujuan ialah pengetian dari pembelajaran. Tujuan ini 

harus searah dengan tujuan belajar siswa dan kurikulum. Tujuan belajar murid  

                                                                 
31 Irwan, Jasa Tarigan, “ Peran Badan Narkotika Nasional “, ( Yogyakarta: Deepublish, 2017 ), hlm. 

10. 

32 Nana Sudjana, “ Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran”, ( Bandung: Fakultas Ekonomi UI, 1990 ), 

hlm. 50. 

33 Nini Subini, “ Psikologi Pembelajaran “, ( Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012), hlm. 6. 

34 Kokom Komalasari, “ Pembelajaran Konstektual Konsep dan Aplikasi “, ( Bandung: PT. Rifka 

Aditama, 2011 ), hlm. 3. 

35 Syaiful Sagala, “ Konsep dan Makna Pembelajaran “, ( uBandung:  CV.Alfabeta, 2005), hlm. 61. 
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adalah  mencapai perkembangan optimal, yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran ialah agar murid  mencapai 

perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut.36 Pembelajaran menurut 

Oemar Hamalik menuturkan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling memengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran.37 

Menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional NO. 20 tahun 2003 

menyatakan pembelajaran adalah suatu proses interaksi terhadap peserta didik 

dalam  pendidik sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.38 Dalam 

mengembangkan kreatifitas guru harus membangun proses selama pemelajaran 

berlangsung yang dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksikan 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pembelajaran. 

Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, 

yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak pendidik 

( guru ) dan kegiatan belajar secara pedeagogis pada diri peserta didik, berproses 

secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembelajaran 

tidak terjadi seketika, melalui proses yang bertahap. Dalam pembelajaran, pendidik 

menfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik, dengan adanya interaksi 

                                                                 
36 Cecep Kustandi,  “Media Pembelajaran: Manual dan Digital”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 

5. 

37 Oemar Hamalik, “ Kurikulum dan Pembelajaran “, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2003 ), hlm. 57. 

38 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, hlm 6. 
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tersebut maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana 

yang telah diharapkan.39 

6. Membaca Huruf Hijaiyah 

Membaca adalah  hal yang paling penting dalam  seluruh proses 

pembelajaran. Mengajar pada dasarnya menangkap apa yang tersirat dari bahan-

bahan yang sudah ada. Seseorang dapat menangkap pembelajaran dan 

mengarahkan pada lambang-lambang tertulis dengan lafal dan nada yang tidak 

sama atau berbeda-beda satu sama lainnya, bisa dikatakan pembaca adalah 

menyerat semua bahan kemudian diungkapkan dengan kata-kata.40 

Membaca dalam kamus besar bahas Indonesia mempunyai beberapa 

pengertian: a. Memahami serta melihat isi dari apa yang tertulis dengan melisankan 

atau didalam hati. b. Melafalkan atau mengeja apa yang tertulis. c. Mengucapkan. 

d. Mengetahui: meramalkan. e. Memperhitungkan. 

Membaca menurut Lukman Saksono adalah “aktivitas otak dan mata”. 

Dimana mata digunakan untuk menagkap tanda-tanda bacaan, sehingga jika lisan 

mengucapkan tidak akan salah. Sedangkan otak digunakan untuk memahami pesan 

yang dibawa oleh mata, kemudian memerintahkan kepada organ tubuh lainnya 

untuk melakukuan sesuatu. Jadi cara kerja diantara keduanya sangat sistematis dan 

saling kesinambungan.41 

                                                                 
39 Muh. Sain Hanafy,”Konsep Belajar dan Pembelajaran”. Jurnal Pendidikan.Vol. 17 No. 1. Juni 

2014. 66-79. 

40 Resti Aulia, “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Pada Anak Tunarungu”. Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Khusus. Vol. 1, No. 2, Mei 2012. 347. 

41 Hesti Putri Setianingsih, Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Menggunkan Metode 

Tilawati Pada Anak Kelompok 6b di TK ABA Karangkajen Yogyakata, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta 2016. 
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Sedangkan menurut Mulyono Abdurrahman, membaca ialah aktivitas 

kompleks yang memerlukan sejumlah besar kegiatan terpisah-pisah, mencakup 

penggunaan pengertian dan  ingatan. Manusia tidak mungkin bisa dapat membaca 

tanpa menggerakkan mata dan menggunakan pikiran. Pendapat diatas bisa 

disimpulkan kalau  membaca ialah sebuah kegiatan  yang dapat dilakukan oleh 

beberapa organ tubuh tertentu, yang terdiri dari kerja otak dan mata untuk 

memahami suatu pesan tertulis. Kegiatan membaca akan  mendapat informasi 

penting yang terkandung didalamnya. 

Kesiapan fisik, sebelum melakukan akifitas pembelajaran, guru harus yakin 

bahwa muridya memiliki indra yang sehat, sebab memiliki peranan penting dalam 

aktifitas membaca. Telinga, mata, kedua tangan dan alat bicara merupakan organ 

yang sangat penting dalam belajar membaca. Kesiapan membaca anak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, ialah kesiapan fisik, kesiapan psikologis, kesiapan 

pendidikan, dankesiapan IQ. Kesiapan psikologis, sebelum kegiatan  belajar 

membaca berlangsung, terlebih dahulu guru harus mengetahui kondisi psikologis 

setiap muridnya, kemudian memberinya motivasi agar secepatnya murid untuk 

melupakan masalah yang ada pada dirinya, sehingga peserta didik merasa tenang 

dan dapat beradaptasi dengan lingkungan belajarnya. Kesiapan pendidikan, 

mempersiapkan peserta didik membaca adalah tanggung jawab keluarga dan 

sekolah, namun hal ini sekolah merupakan penanggung jawab utama, sementara 

keluarga merupakan tempat pembentukan pengalaman peserta didik. 

Pembelajaran huruf hijaiyah tentunya masing-masing metode atau caranya 

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

dikembangkan. Salah satu dasar yang penting untuk memperkenalkan huruf 
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hijaiyah adalah bagaimana seseorang dapat membedakan huruf dengan jelas. Inilah 

yang disebut dengan istilah makhraj huruf.42 

Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad 

yang melambangkan bunyi bahasa. Huruf hijaiyah disebut juga dengan alfabet 

arab.43 

Menurut Ath. Thabari menjelaskan bahwa huruf hijaiyah adalah salah satu 

jenis bahasa yang khas yang ditampilkan dalam Al-quran. Al- quran memang 

disusun menggunakan huruf hijaiyah dengan makhraj yang berbeda sekaligus 

mengisyaratkan bahwa Al-quran diturunkan menggunakan bahasa arab.44 

Huruf hijaiyah dalam bahasa arab terdapat 28 huruf yang kita kenal dengan 

huruf hijaiyah, sedangkan huruf hijaiyah secara bahasa memiliki arti huruf seperti 

yang kita kenal dalam bahasa indonesia yang terdiri dari 26 huruf hijaiyah.45 

Pembelajaran huruf hijaiyah dimulai dengan pengenalan huruf-huruf, pengenalan 

tanda baca, dan cara pelafalan huruf hijaiyah.46 

 Otory Surasman mengemukakan bahwa huruf hijaiyah merupakan kunci 

dasar mampu membaca Al-Qur’an sedangakan Sirojudin menyatakan bahwa huruf 

hijaiyah merupakan alfabeta arab yang disebut dengan huruf al hija (iyah) dan huruf 

al tahajji artinya huruf ejaan huruf hijaiyah dipakai dalam bahasa arab, sedangkan 

                                                                 
42 

 
Http://naynic.blogspot.com. Akses tanggal 09 Februari 2019 

43 Abdul Karim Husain, “Seni Kaligrafi Khat Naskhi Tuntunan Menulis Halus Huruf Arab dengan 

Metode Komporatif “ ( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1998 ), hlm. 5. 

44 Dian Siswanti, “Meningkatkan Kemampuan.., hlm 125. 

45 Nur Handayani, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah Melalui Media 

Gambar di Kelompok A Siswa BA Aisyiyah Rejosari Bandongan” ,Skrisi, fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. 

46 Isra mardiyah, “ Media Perancangan Media Pembelajaran Hijaiyah untuk Anak”, ( Bandung: 

Perpustakaan UNICOM, 2015), hlm. 9-12. 

http://naynic.blogspot.com/
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Al-Qur’an menggunakan bahasa arab, Al-Qur’an yang ditulis dengan huruf hijaiyah 

jumlanya ada 29 huruf.  Huruf hijaiyah dapat digunakan sebagai ejaan untuk 

menulis kata atau kalimat dalam Al-Qur’an, huruf hijaiyah ditulis dan dibaca dari 

kanan ke kiri. Bentuk huruf hijaiyah berbeda-beda, beberapa huruf hijaiyah 

berbentuk sama yang membedakan adalah titiknya. Huruf hijaiyah bertitik satu, 

dua ataupun tiga. Tempat titik juga bisa berbeda, ada yang di atas, di dalam, dan di 

bawah. Oleh karena iu yang dimaksud dengan huruf hijaiyah adalah huruf-huruf 

ejaan bahasa arab sebagai asli Al-Qur’an. Dengan kata lain huruf hiajaiyah adalah 

huruf yang digunakan dalam bahasa arab untuk membaca Al-Qur’an. 

Huruf hijaiyah disusun atas 2 bentuk yaitu mufrad ( tunggal ) dan  muzdawij 

( berangkai ) yang ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri. Bentuk huruf hijaiyah 

berbeda-beda, beberapa huruf hijaiyah berbentuk sama yang membedakan adalah 

titiknya. Huruf hijaiyah bertitik satu, dua, atau tiga. Tempat titik juga bisa berbeda, 

ada yang di atas, di dalam, dan juga di bawah. Oleh karena itu, yang dimaksud 

dengan huruf hijaiyah adalah huruf-huruf ejaan bahasa arab sebagai bahasa asli Al-

Qur’an, dengan kata lain hijaiyah adalah huruf yang digunakan dalam bahasa arab 

untuk membaca Al-Qur’an.47 

  

                                                                 
47 Imroatun,” Pembelajaran Huruf Hijaiyah bagi Anak Usia Dini”,Jurnal,( online), http://ejournal.uin-

suka.ac/id/tarbiyah//conference/index.php/aciece/aciece2, diakses tanggal 22 september 2020 pukul 11.00 
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Tabel 2.1 Bentuk-bentuk Huruf Hijaiyah dan Cara Bacanya 

Arab Latin Bunyi 

 A Alif ا

 ’B Ba ب

 ’T Ta ت

 ’Ts Tsa ث

 J Jim ج

 H Ha ح

 ’Kh Kho خ

 D Dal د

 Dz Dzal ذ

 ’R Ro ر

 ’Z Za ز

 S Sin س

 Sy Syin ش

 Sh Shod ص

 Dl Dlod ض

 ’Th Tho ط

 ’Dh Dho ظ

 a ‘ain‘ ع

 Gh Ghoin غ

 ’F Fa ف

 Q Qof ق

 Kh Kaf ك

 L Lam ل

 M Mim م

 N Nun ن

 W Wawu و

 ’H Ha ه

 ’Y Ya ئ
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B. Kajian Pustaka yang Releven 

Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai sumber referensi penulisan skripsi 

penulis adalah sebagai berikut : 

Pertama, penelitian Dwi Kasiyati Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2014 dengan judul “ Upaya Meningkatkan Kemampuan Anak Mengenal Huruf Hijaiyah 

Dengan Teknik Kolase Pada Kelompok A di TK Masyithoh Kategan, Patalan, Jetis, 

Bantul Tahun Ajaran 2013/2014”.48 Yang membedakan dengan penelitian ini adalah 

media yang digunakan untuk meneliti. Jika peneliti ini menggunakan media jemuran 

hijaiyah untuk pengembangan media jemuran hijaiyah dalam pembelajaran membaca 

huruf hijaiyah, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Dwi Kasiyati menggunakan media 

kolase untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah. 

Yang Kedua, penelitian Nur Handayani Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 2014, dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal 

Huruf Hijaiyah Melalui Media Gambar Di Kelompok A Siswa BA Aisyiyah Rejosari 

Bandongan Tahun 2013/2014.49 Yang membedakan dengan penelitian ini ialah apa yang 

ingin dicapai. Jika peneliti ini pengembangan media jemuran hijaiyah dalam 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak, sedangkan laporan skripsi Nur Hamdani 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah. 

                                                                 
48 

 
Dwi Kasiyati, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Anak Mengenal Huruf Hijaiyah Dengan Teknik 

Kolase Pada Kelompok A Di TK Masyitoh Kategan, Patalan, Jetis, Bantul Tahun Ajaran 2013/2014”, Skripsi, 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 

49 Nur Handayani, “Upaya Meningkatkan.., Tahun 2014 
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Ketiga, Journal Speed yang ditulis Isma Trisna Santi yang berjudul Pembuatan 

Game Pembelajaran Pengenalan Huruf Hijaiyah Di Taman Kanak-Kanak (TK) Az-

Zalfa Sidoharjo Pacitan. Hasil penelitian  ini menghasilkan game 2 dimensi sebagai 

media pembelajaran lebih  efektif dilakukan untuk memperdalam materi.50 Kesamaan 

penelitian ini terletak pada pembahasan huruf hijaiyah sedangkan perbedaanya adalah 

media yang digunakan dalam penelitian. Jika penelitian ini menggunakan media 

jemuran hijaiyah sedangkan jurnal yang ditulis oleh Ismi Trisna Santi menggunakan 

media game 2 dimensi. 

Diatas adalah beberapa skripsi yang memiliki relevansi dengan laporan ini yang 

berkaitan dengan Mengembangkan kemampuan bacaan hijaiyah anak melalui media 

jemuran hijaiyah. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan 

laporan ini. Utamanya dalam hal dan fokus masalah yang diteliti, proses dan prosedur 

penelitian, serta setting penelitiannya. Laporan ini diharapkan dapat melengkapi laporan 

sebelumnya dengan nuansa yang berbeda. 

C. Kerangka Pikir 

Selaras dengan tujuan yang tersirat dari Pembukaan Undang- Undang tahun 

1945 yaitu mengusahakan dan suatu sistem pendidikan Nasional bagi seluruh warga 

Negara Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam 

memajukan dan mengusahakan suatu sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan yaitu dengan memperbaruhi kurikulum yang digunakan. 

                                                                 
50 Isma Trisna Santi, “Pembuatan Game Pembelajaran Pengenalan Huruf Hijaiyah Di Taman Kanak-

Kanak (TK) Az-Zalfa Sidoharjo Pacitan”,Jurnal,(Online), 

http://ijns.org/journal/index.php/speed/article/view/1122, diakses tanggal 26 Februari 2019 pukul 15.04 

 

http://ijns.org/journal/index.php/speed/article/view/1122


23 
 

 
 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang dikeluarkan oleh 

pemerintah di ranah pendidikan. Kurikulum 2013 juga menuntut terciptanya 

pembelajaran interaktif antara pendidik, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan 

alam. Oleh karena itu, peran peserta didik lebih besar kaitannya dalam pembelajaran 

aktif kreatif yang disampaikan oleh guru maupun pendidik untuk proses belajar 

mengajar. 

Masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak senang belajar menggunakan 

media yang menarik, dengan demikan peserta didik lebih mudah untuk memahami 

suatu pembelajarannya. Media yang digunakan oleh guru merupakan suatu perantara 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran. 

Peneliti tertarik untuk mengembangkan suatu media yang dilihat dan 

mempertimbangkan karakteristik anak usia dini dengan pengembangan media jemuran 

hijaiyah dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak. Media jemuran hijaiyah 

diciptakan bertujuan untuk mengembangkan membaca anak. Penggunaan media 

pembelajaran jemuran hijaiyah bertujuan untuk mempermudah anak dalam menerima 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah. Media pembelajaran jemuran hijaiyah tidak 

tersedia sehingga harus dikembangkan media jemuran hijaiyah. 

D. Pertanyaan Penelitian 

Bersumber dari kerangka pikir, kajian teori dan penelitian yang relevan, 

pertanyaan penelitian yang dapat diajukan antara lain : 

1. Bagaimana pengembangan media jemuran hijaiyah dalam pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah anak ? 

2. Bagaimana kelayakan produk media jemuran hijaiyah dalam pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah anak yang dikembangkan berlandasan penilaian 

Dosen Ahli Materi pada kualitas aspek yang meliputi : 
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a. Kelengkapan materi 

b. Akurasi materi 

c. Kedalaman dan keleluasaan materi 

d. Kejelasan kalimat dan kebahasaan 

3. Bagaimana kelayakan produk media jemuran hijaiyah dalam pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah anak yang dikembangkan berdasarkan penilaian 

Dosen Ahli Media: 

a. Teknik penyajian 

b. Penyajian pembelajaran 

c. Penampilan fisik 

4. Bagaimana kelayakan produk media jemuran hijaiyah dalam pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah anak yang dikembangkan berdasarkan penilaian User 

(Guru kelas dan Guru extra) pada tiap kualitas yang meliputi: 

a. Kelengkapan materi 

b. Akurasi materi 

c. Kedalaman dan keleluasaan materi 

d. Teknik penyajian 

e. Penyajian pembelajaran 

f. Penampilan fisik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) bertujuan untuk mengembangan dan mengetahui kelayakannya produk 

media berupa media pembelajaran media pembelajaran jemuran hijaiyah. Penelitian 

R&D merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk dan menguji 

keefektifan produk tersebut.51 R&D adalah singkatan dari Research and Development 

(penelitian dan pegembangan), yang merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan 

untuk mengembangkan produk atau jasa, atau metoe produksi yang baru.52  

Model pengembangan dari penelitian dari pengembangan ini adalah ADDIE. 

Model ADDIE, sesuai dengan namanya, berisi beberapa tahap yang dapat digunakan 

untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan yang efektif dan 

efisien. Tahap-tahap kegiatan yang terdapat dalam model ADDIE terdiri dari : 

1. Analysis (menganalisis). 

2. Design (merancang). 

3. Development (mengembangkan). 

4. Implementation (mengimplementasikan). 

5. Evalution (mengevaluasi).53 

 

                                                                 
51 Sugiyono, “Metode penelitian.., hlm. 59. 

52 
 
Nusa Putra, “Research & Development”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012), hlm. 78. 

53 Benny A. Pribadi, “Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis 

Kompetensi”, (Jakarta: Prenada Media Group,2014), hlm. 23. 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Dari penelitian ini memiliki beberapa prosedur, yaitu ada 5 tahapan. Tahapan itu 

diantaranya adalah : 

1. Analysis 

Analysis merupakan tahap pertama dalam menerapkan model ADDIE 

untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan.54 Untuk 

memperoleh informasi mengenai penelitian dan pengembangan yang akan 

dilakukan, diperlukan beberapa tahap pertama dari penelitian dan 

pengembangn. Hal-hal yang dilakukan meliputi neet assement atau analisis 

kebutuhan produk dan pengumpulan data. Adapun langkah- langkah yang 

dilakukan dalam tahap analisis ini adalah: 

a. Mencari informasi terkait dengan bahan produk media pembelajaran 

jemuran hijaiyah. 

b. Untuk mendapat mengidentifikasi terkait media jemuran hijaiyah sebagai 

media penunjang pembelajaran membaca huruf hijaiyah, peneliti harus 

melakukan observasi dan wawancara. 

c. Peneliti melakukan studi literatur dengan penelitian danpengembangan 

yang dilakukan. 

d. Peneliti menganalisis data yang didapat untuk menjadi bahan acuan 

pembuatan produk. 

  

                                                                 
54 Benny  A. Pribadi, “Desain dan Pengembangan.., hlm. 24. 
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2. Desain (perencanaan) 

Pada tahap desain untuk merancang dan mengembangkan sebuah program 

pelatihan yang dilakukan dalam menerapkan modal ini adalah tahap kedua 

yang dapat dilakukan dalam menerapkan modal ADDIE. Kemampuan yang 

dimiliki oleh peserta didik agar dapat menguasai kompetensi umum program 

pelatihan, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sub-sub. Garis Besar 

Program Pelatihan atau GBPP adalah hasil dari tahap desain. GBPP 

menampilkan rencana keseluruhan kegiatan pembelajaran dalam sebuah 

program pelatihan55 

Tahap desain merupakan acuan dalam tahapan selanjutnya. Kegiatan yang 

dilakukan dalam perencanaan yaitu menyusun rancangan media pembelajaran 

jemuran hijaiyah, bahan dan alat pembuat media pembelajaran jemuran 

hijaiyah, dan contoh pemasangan serta cara memainkan jemuran hijaiyah. 

a. Peneliti menerapkan indikator dan kriteria penilaian pada  media 

pembelajaran jemuran hijaiyah. 

b. Peneliti menetapkan standar rancangan alat pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan anak. 

3. Pengembangan 

Tahap ketiga adalah pengembangan (development) yang pada intinya 

adalah kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, 

sehingga kegiatan ini menghasilkan prototype produk pengembangan. Segala 

hal yang telah dilakukan pada tahap perancangan, yakni pemilihan materi 

sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan kompetensi, strategi 

                                                                 
55 Benny A. Pribadi, “Desain dan Pengembangan.., hlm. 25. 
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pembelajaran yang diterapkan dan bentuk serta metode asesmen dan evaluasi 

yang digunakan diwujudkan dalam bentuk prototype.56Tahap pengembangan 

peneliti dapat melakukan cara yang meliputi : 

a. Peneliti membuat produk awal media pembelajaran jemuran hijaiyah 

sesuai dengan standar rancangan alat yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b. Kepada dosen pembimbing peneliti mengkonsultasikan produk yang 

akan dikembangkan untuk memeriksa revisi dan masukan. 

c. Untuk mendapatkan revisi dan masukan selanjutnya yaitu dengan 

melakukan validasi kepada dosen ahli materi, dosen ahli media, dan dua 

orang user. 

4. Implementasi 

 Kegiatan tahap keempat adalah implentasi (implementation). Hasil 

pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, 

kemenarikan dan efisiensi pembelajaran. Keefektifan berkenaan dengan sejauh 

mana produk pengembangan dapat dicapai tujuan atau kompetensi yang 

diharapkan. Kemenarikan berkenaan dengan sejauh mana produk 

pengembangan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

menantang dan memotivasi belajar peserta didik. Efiseinsi berkaitan dengan 

penggunaan segala sumber seperti dana, waktu dan tenaga untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Tahap  implementasi  dalam  penelitian  yang  dimaksud oleh peneliti ini adalah 

uji coba lapangan awal, meliputi: 

                                                                 
56 I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Ketut Pudjawan, “Model Penelitian Pengembangan”, (Yogyakarta: 

Ruko Jambusari 7A, 2014), hlm. 43. 
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1. Produk media pembelajaran jemuran hijaiyah yang telah dikembangkan 

diujikan kepada peserta didik kelompok A3 TK Nurul Huda Pepen 

Canden dan direspon oleh guru kelas serta guru ekstra sebagai user. 

2. Uji coba lapangan awal dilakukan dengan tahap langsung menggunakan 

media jemuran hijaiyah yang telah dibuat. 

5. Evaluasi 

 Pada tahap kelima atau tahap terakhir yaitu evaluation atau evaluasi dalam 

menerapkan modal ADDIE sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan 

nilai, harga dan manfaat dari suatu objek ini adalah suatu cara untuk 

mendesain dan mengembangkan sebuah program yang efektif dan efisien. 

Dalam hal ini objek yang dinilai dapat berupa sebuah produk atau program 

pembelajaran.57 Pada tahap ini produk yang dikembangkan direvisi yang 

diperoleh dari masukan-masukan pada saat uji coba lapangan awal.  

                                                                 
57 Benny A. Pribadi, “Desain dan Pengembangan.., hlm. 28. 
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Bagan 3.1 Model Alur Pengembangan Produk Jemuran Hijaiyah 

  Produk Awal Media Jemuran Hijaiyah 

Review oleh Dosen Pembimbing 

Revisi Tahap I 

Produk Awal Media Jemuran Hijaiyah Setelah Revisi 

Review Produk 

Ahli Materi Ahli Media 

Revisi Tahap II 

Uji Coba Tahap Awal 

Revisi Tahap III 

Penilaian  

Kualitas Sangat Baik/Baik Kualitas Cukup/Kurang/Sangat 

Kurang Baik 

Produk Akhir Media Jemuran Hijaiyah 



31 
 

 
 

C. Validasi Produk 

Untuk mengetahui kelayakan dan kualtias produk, maka dilakukan validasi produk. 

Ada lima tahapan yang dilakukan dalam penilaian produk atau validasi: 

1. Desain validasi produk 

Pada tahap ini merupakan tahap dilaksanakannya validasi oleh dosen ahli 

materi, dosen ahli media, dan dua orang pendidik TK Nurul Huda Pepen Sebagai 

user. 

2. Subjek validasi 

Subjek penilaian dalam mengembangkan media pembelajara jemuran hijaiyah 

ini adalah dosen ahli materi dan dosen ahli media, satu orang guru kelas dan satu 

guru ekstra TK Nurul Huda Pepen sebagai user, dan direspon oleh 15 peserta didik. 

3. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Data kualitatif 

Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya 

yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang 

berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik 

fakta.58 

Data kualitatif yang diberikan dari dosen pembimbing, dosen ahli 

materi, dosen ahli media, dan user yang berupa masukan-masukan untuk 

memperbaiki penilaian media pembelajaran jemuran hijaiyah. Nilai 

                                                                 
58 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 

82. 
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kategori, yaitu : SB (sangat baik), B (baik), C (cukup), K (kurang), SK 

(sangat kurang) juga merupakan nilai dari kualitatif. 

b. Data kuantitatif 

Proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan apa yang ingin kita ketahui.59 

Data kuantitatif diperoleh dari data respon peserta didik berupa skor 

penilaian. Untuk kategori Sangat Baik diberi skor 5, untuk kategori Baik 

diberi skor 4, untuk kategori Cukup diberi skor 3, untuk kategori Kurang 

diberi skor 2, dan untuk kategori Sangat Kurang diberi skor 1 ini merupakan 

skor penilaian yang merupakan data kuantitatif. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pembagian lembar skala ini adalah taknik yang dilakukan untuk 

pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah instrumen pengumpulan data yang berupa lembar skala 

yang berisi pertanyaan terkait dengan kelayakan produk media pembelajaran 

jemuran hijaiyah yang diadaptasi dari lembar skala penilaian kelayakan media 

pembelajaran anak dari beberapa penelitian relevan. Hasil dari validasi yang telah 

direvisi oleh dosen pembimbing dan dosen ahli, dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang telah divalidasi dan siap untuk digunakan untuk menilai 

hasil penelitian. 

Penelitian kualitas buku dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah 

dilakukan terdiri dari empat komponen yaitu komponen isi materi, komponen 

                                                                 
59 Deni Darmawan, “Metode Penelitian Kuantitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 37. 
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kebahasaan, komponen desain media, dan komponen penyajian. Dari komponen 

tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa aspek penilaian kualitas media 

pembelajaran jemuran hijaiyah yang dikembangkan sebagai  berikut: 

a. Aspek kelengkapan materi 

b. Aspek akurasi materi 

c. Aspek kedalaman materi dan keluasan materi 

d. Aspek kejelasan materi 

e. Aspek isi media 

f. Aspek penciptaan desain 

g. Aspek penyajian 

Instrumen validasi produk diberikan kepada dosen ahli materi, dosen ahli 

media, dan guru maupun pendidik TK berupa skala penilaian kualitas produk 

dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik 

yang sudah umum digunakan dalam mengisi kuesioner dan merupakan skala yang 

paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.60 Mengenai kisi-kisi skala 

penilaian kelayakan produk ditunjukkan dalam Tabel 3.1. 

  

                                                                 
60 Tedi Helmi, R. Akhmad Munjin, Irma Purnamasari, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan 

Izin Trayek Oleh DLLAJ Kabupaten Bogor”, Jurnal Governansi, Vol 2 NO.1, April 2016, (online) 

(https://ojs.unida.ac.id/index.php/JGS/article/view/209/.), diakses pada Senin 07 September 2020, Pukul 14.00 

WIB 

https://ojs.unida.ac.id/index.php/JGS/article/view/209/
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Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen penilaian kualitas produk  media pembelajaran jemuran 

hijaiyah 

No Aspek Jumlah Kriteria Nomer Kriteria 

1. Kelengkapan materi 2 1, 2 

2. Akurasi materi 2 3, 4 

3. Kedalaman materi dan 

keluasan materi 

2 5, 6 

4. Kejelasan huruf 4 7, 8, 9, & 10 

5. Isi media 6 11, 12, 13, 14, 15, 

& 16 

6. Penciptaan desain 4 17, 18, 19, & 20 

7. Penyajian 5 22, 23, 24, 25, & 

26 

  

5. Teknis Analisis Data 

Data kualitatif dan data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari penelitian 

dan pengembangan. Data pra penelitian diperoleh dari data hasil wawancara neet 

assesment dengan pendidik paud. Sedangkan data kualitatif hasil penelitian berupa 

kritik dan saran yang dikemukakan dosen pembimbing, dosen ahli materi, dosen 

ahli media. Data-data ini dikumpulkan untuk memperbaiki media jemuran hijaiyah 

yang dibuat. Data kuantitatif berupa skor pada masing-masing item instrument yang 

telah diisi oleh guru dan pendidik TK dan direspond oleh peserta didik kelompok 

A3. 

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, 

berupa pernyataan dengan lima tingkatan “ Sangat Kurang, Cukup baik, baik, 

sangat baik”. Data statistik deskriptif tersebut  diubah  menjadi data kuantitatif 

dengan skala 5 dengan menggunakan skor 5 sampai dengan 1. Dengan keterangan 

sangat baik (5), baik( 4), cukup (3) kurang (2), dan sangan kurang (1). Data 

kuantitatif hasil dari penilaian yang telah diperoleh dari dosen ahli materi, dosen 

ahli media, dan pendidik TK selaku user diolah dengan tahapan sebagai berikut : 
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a.Data kuantitatif yang didapatkan dihitung rata-ratanya pada tiap aspek yang 

dinilai. Data yang terkumpul dihitung skor rata-rata menggunakan rumus : 

�̅� = 
Σ𝑥

𝑛
 

Keterangan =  �̅� = Skor rata-rata 

∑ 𝑥 = Jumlah skor 

𝑛 = Jumlah penilaian 

b. Skor rata-rata yang diperoleh diubah menjadi nilai kualitatif sesuai dengan 

kriteria penilaian ideal yang dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kriteria pengubahan penilaian ideal menjadi nilai kuantitatif skala kelayakan 

media pembelajaran61 

 

No. Skor Persentase (%) Interpretasi 

1. 81% - 100% Sangat baik 

2. 61% - 80% Baik 

3. 41% - 60% Cukup 

4. 21% - 40% Kurang 

5. 0% - 20% Sangat kurang 

Berdasarkan hasil konveksi pada tabel skor nilai di atas, maka dapat dilihat 

melalui produk media pembelajaran jemuran hijaiyah yang akan dikembangkan 

bisa dikatakan layak jika masuk dalam kategori “Baik”. 

Data kuantitatif respon peserta didik diolah melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

1) Data kuantitatif yang telah didapatkan dihitung rata-rata pada tiap aspek 

yang dinilai. 

                                                                 
61 Suharsimi Arikunto, “Manajemen Pendidikan”, (Jakarta :PT Rineka Cipta, 2013), hlm.44. 
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2) Untuk mengetahui persentase keidealan tiap aspek pencapaian digunakan 

rumus perhitungan : 

Persentase keidealan tiap aspek = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 100% 

3) Untuk mengetahui persentase keidealan keseluruh digunakan rumus 

perhitungan : 

Persentase keidealan kesuluruhan = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 

100%  
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D. Metode Uji Efektifitas 

Untuk mengetahui hasil uji keefektifitasnya peneliti menggunakan metode Quasi 

Eksperimen One Group Pretest and Posttest Design. Penelitian eksperimen yang 

dilaksanakan pada satu kelompok saja yaitu di kelompok A3 TK Nurul Huda Pepen Canden 

Jetis Bantul yang dipilih secara random dan tidak dilakukan test kestabilan dan kejelasan 

keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Desain penelitian one group pretest and 

posttest design ini diukur dengan menggunakan pretest yang dilakukan sebelum diberi 

perlakuan dan posttest yang dilakukan setelah diberi perlakuan. 

Menurut Anas Sudjiono mengatakan bahwa Pretest atau test awal yaitu test yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran 

yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa.62 Sedangkan Posttest atau test akhir 

menurut Anas Sudjiono adalah test yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah semua materi yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya 

oleh siswa.63 

Metode ini akan membantu meningkatkan hasil belajar anak dalam kegiatan belajar 

mengajar. Pemberian Pretest yang dilaksanakan akan meningkatkan frekuensi latihan 

terhadap pelajaran yang diberikan sehingga kesiapan siswa dalam belajar akan lebih baik. 

Dari hasil Pretest dan Posttest bisa dijadikan umpan balik yang dapat meningkatkan 

motivasi anak dan dari Pretest dan Posttest juga berfungsi untuk melihat sejauh mana 

keefektifan pengajaran dan nantinya hasil Pretest akan dibandingkan dengan hasil Posttest 

sehingga dapat diketahui apakah kegiatan belajar mengajar berhasil baik atau tidak dan 

diharapkan pemahaman siswa lebih baik terhadap materi yang diberikan dan memotivasi 

                                                                 
62 Anas Sudijono, “Pengantar Evaluasi Pendidikan”, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001 ), hlm. 24. 

63 Ibid., hlm 25 
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siswa untuk sungguh-sungguh dalam memperhatikan pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar anak. 

Untuk mengetahui analisis data yang akan digunakan untuk menghitung hasil pretest 

dan postest yaitu dengan paired sample t test dengan menggunakan versi 23. Metode paired 

sample t test, pada paired sample t test merupakan salah satu metode pengujian hipotesis 

yang menggunakan data tidak bebas (berpasangan).64 Adapun yang dimaksud dengan 

dengan data tidak bebas atau berpasangan yaitu objek penelitian dikenai 2 perlakuan yang 

berbeda sehingga menghasilkan 2 macam simple dari perlakuan pertama dan kedua atau 

dengan kata lain data pada simple kedua merupakan perubahan dari data simple pertama. 

  

                                                                 
64 Walpole, Ronald E Author, “Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan”, (Bandung: ITB, 

1995), hlm. 63. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Data Validasi 

a. Tahap Desain Penelitian Pengembangan Produk 

Dalam mengembangkan media jemuran hijaiyah, peneliti menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari beberapa tahap yaitu Analysis, Disign, 

Development, Implementation, dan evaluation. Tahapan- tahapan yang digunakan 

oleh peneliti adalah sampai pada tahap evaluation. 

1) Tahap Analisis 

Dalam penelitian pengembangan ini tahap pertama yang akan dilakukan 

adalah tahap analisis. Pada tahap analisis ini dapat dilakukan dengan analisis 

kebutuhan (neet assesment) dalam skala kecil. Untuk mengetahui 

permasalahan yang ada dapat dilakukan pengukuran kebutuhan di beberapa 

sekolahan mengenai media pembelajaran membaca huruf hijaiyah dengan 

melakukan wawancara dengan guru. 

Dalam melakukan metode wawancara dalam model analisis dapat 

dilakukan pada dua lembaga pendidikan ialah TK Nurul Huda Pepen dan TK 

Tri Daya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pendidik TK 

Nurul Huda Pepen dan TK Tri Daya dapat diketahui bahwa membaca huruf 

hijaiyah bisa dikatakan sudah berkembang dengan baik. Penggunan media 

pembelajaran khususya untuk alat pembelajaran jemuran hijaiyah sangat 

membantu dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah. Penggunaan media 

pembelajaran diakui memiliki peran dalam membantu membaca huruf hijaiyah 

anak sesuai dengan kemampuannya. Pengembangan membaca huruf 
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hijaiyah disekolah selama ini dirasa ada beberapa yang perlu ditambah. 

Berdasarkan hasil wawancara peniliti dengan pendidik TK juga menjelaskan 

media yang sudah biasa digunakan yaitu buku kibar. Berdasarkan hal tersebut 

dapat diketahui bahwa pengembangan media pembelajaran jemuran hijaiyah 

memiliki potensi yang besar untuk mengatasi permasalahan membaca huruf 

hijaiyah sebagai media pembelajaran membaca huruf hijaiyah. 

2) Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dapat dilakukan dengan merancang produk media 

pembelajaran yang telah disesuaikan dengan model analisis sebelumnya. 

Media yang dikembangkan dalam penelitian ini ialah media pembelajaran 

berupa alat jemuran hijaiyah. Pemilihan media pembelajaran jemuran hijaiyah 

dikarenakan media pembelajaran dengan menggunakan media buku kibar 

sudah banyak digunakan sebagai media membaca huruf hijaiyah. Peneliti 

berusaha mengembangkan media pembelajaran yang terbuat dari bahan yang 

sebelumnya belum pernah ada untuk digunakan membuat media ini. Dalam 

penelitian pengembangan ini, peneliti berupaya untuk mengembangkan media 

pembelajaran berupa media jemuran hijaiyah. Media pembelajaran jemuran 

hijaiyah  menggunakan bahan dasar dari pipa paralon. 

Media pembelajaran jemuran hijaiyah dikembangkan untuk pendidik 

agar dapat lebih inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran untuk 

menunjang perkembangan membaca huruf hijaiyah anak.  Media jemuran 

hijaiyah ini dikembangkan untuk pendidik, juga untuk membantu dalam 

meningkatkan  kualitas pendidik memudahkan dalam menciptakan 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah yang menarik dan tidak membosankan. 
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Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jemuran hijaiyah adalah dari 

pipa paralon, geraji paralon, cat, kain flanel, dakron, gunting, lem tembak. 

3) Tahap Pengembangan 

Produk yang dikembangkan berdasarkan dari hasil tahap sebelumnya 

yaitu tahap analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Produk media 

pembelajaran jemuran hijaiyah yang telah dirancang dan telah direncanakan 

kemudian dikembangkan menjadi produk nyata. Produk yang telah 

dikembangkan berupa media pembelajaran jemuran hijaiyah berisi tentang 

pencapaian perkembangan dalam membaca huruf hijaiyah. Pengembangan 

produk diawali dengan pendidik menyebutkan huruf lalu anak mencari huruf 

yang dimaksud oleh pendidik tersebut. 

4) Tahap Implementasi 

Pada tahap implemenstasi ini, penelitian dan pengembangan bisa disebut 

dengan kata lain, yaitu tahap uji coba lapangan. Produk yang telah dinilai dan 

disempurnakan, kemudian direspon oleh 15 peserta didik TK Nurul Huda 

Pepen kelompok A3. Kemudian peserta didik diminta untuk menggunakan 

media jemuran hijaiyah sesuai dengan petunjuk dan tata cara yang diarahkan 

oleh pendidik. 

5) Tahap Evaluasi 

Pada penelitian dan pengembangan tahap evaluasi ini, yang dimaksud 

ialah tahap revisi. Revisi adalah  kegiatan perbaikan dari media pembelajaran 

jemuran hijaiyah berdasarkan masukan dan saran dari dosen pembimbing, 

dosen ahli materi, dandosen ahli media, dan user. 
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b. Data Validasi Pengembangan Produk 

Valiadasi kelayakan sebuah produk multimedia perlu dilakukan validasi oleh 

ahlinya, yaitu ahli media dan ahli materi. Ahli media untuk menilai kelayakan produk 

dari segi media, sedangkan ahli materi untuk menilai matei yang akan dikemas 

kedalam produk media65. Data validasi pengembangan produk media pembelajaran 

jemuran hijaiyah yang diperoleeh darii hasil instrumen penilaian dan validasi produk : 

1) Data validasi instrumen 

Data validasi instrumen ialah data yang berupa masukan dan saran 

terhadap instrumen penilaian kelayakan untuk dosen ahli materi, dosen ahli 

media, dan user. Instrumen penilaian kualitas tersebut divalidasi oleh dosen 

pembimbing (Hafidh ‘Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.), dan dosen ahli materi (Lailatu 

Rohmah, S.Pd.I., M.S.I). Adapun instrumen dan hasil secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

2) Data validasi produk 

Data validasi produk ialah dataa deskriptif berupa data masukan dan saran 

terhadap media pembelajaran jemuran hijaiyah. Validasi ini diperoleh dari 

analisis dan pertimbangan dari dosen ahli materi (Lailatu Rohmah, S.Pd.I., 

M.S.I), dosen ahli media (Sigit Purnama, S.Pd.I.,M.Pd.), dan dua pendidik user 

( Ibu Dwi Haryanti dan Ibu Isti). 

Hasil data validasi dan masukan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam penyempurnaan produk yang dikembangkan, sebelum 

dilakukan penelitian. Data yang diperoleh tidak sepenuhnya digunakan oleh 

                                                                 
65 Niken Ariani, “Pembelajaran Multimedia Di Sekolah”, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya 2010), hlm. 

116. 
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peneliti, namun sebelumnya dilakukan pemilihan terhadap data yang relevan 

dan mendukung perbaikan produk yang dikembangkan. 

c. Data Penilaian Produk 

Produk yang telah disempurnakan berdasarkan masukan dan saran dari dosen 

pembimbing, dosen ahli materi, dosen ahli media, dua pendidik user, dan respon 15 

peserta didik di TK Nurul Huda Pepen kelompok A3. Data ujicoba produk media 

pembelajaran jemuran hiajiyah adalah sebagai berikut : 

1) Data kualitas media pembelajaran jemuran hijaiyah 

a) Dosen Ahli Materi 

Data kualitas produk media jemuran hijaiyah untuk pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah anak diperoleh dari dosen ahli materi yaitu Lailatu 

Rohmah, S.Pd.I., M.S.I. Dosen ahli materi sebagai penilai produk dapat 

dilihat pada lampiran 4. Penilaian dapat dilakukan dengan mengisi angket 

lembar skala penilaian berbentuk checklist yang meliputi aspek, kelengkapan 

materi, akurasi materi, kedalaman materi dan keluasan materi, dan kejelasan 

kalimat yang terbagi menjadi 10 kriteria penilaian. Data kualitatif yang 

diperoleh kemudian diubah menjadi data kuantitatif lalu di tabulasi dan 

dianalisis untuk menentukan kelayaan produk media pembelajaran jemuran 

hijaiyah yang dikembangkan. Data penilaian kualitas oleh dosen ahli materi 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Data penilaian kualitas media jemuran hijaiyah untu pembelajaran membaca 

huruh hijiaiyah oleh dosen ahli materi 

No Aspek Penilaian Skor 
Skor Maks. 

Ideal 

Persentase 

Keidealan 

(%) 

Kategori 

1. Kelengkapan Materi 6 10 60 C 

2. Akurasi Materi 10 10 100 SB 

3. 
Kedalaman dan Keluasan 

Materi 
8 10 

80 B 

4. Kejelasan Kalimat 19 20 95 SB 

Total 43 50 86 SB 

 

b) Dosen Ahli Media 

Data kualitas produk media pembelajaran jemuran hijaiyah untuk 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak diperoleh dari dosen ahli media 

yaitu Sigit Purnama, S.Pd.I.,M.Pd. Dosen ahli media sebagai penilai produk 

dapat dilihat pada lampiran 5. Penilaian dilakukan dengan mengisi angket 

lembar skala penilaian kelayakan berbentuk checklist yang meliputi aspek, isi 

media, penciptaan desain, dan penyajian persentasi, yang terbagi menjadi 15 

kriteria penilaian. Data kualitatif yang diperoleh kemudian diubah dalam data 

kuantitatif lalu ditabulasi dan dinalisis untuk menentukan kelayakan produk 

media pembelajaran jemuran hijaiyah yang dikembangkan. Data penilian 

kualitas oleh dosen ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Data penilaian kualitas media jemuran hijaiyah untuk pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah oleh dosen ahli media 

 

No Aspek Penilaian Skor 
Skor Maks, 

Ideal 

Persentase 

keidealan (%) 
Kategori 

1. Isi Media 25 30 83 SB 

2. Penciptaan Desain 20 20 100 SB 

3. Penyajian Persentase 25 25 100 SB 

Total  70 75 93 SB 

 

c) Pendidik Sekolah (user) 

Data kualitatif produk media pembelajaran jemuran hijaiyah untuk 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak diperoleh dari pendidik TK 

sebagai User yaitu Ibu Dwi Haryanti dan Ibu Isti. User sebagai penilai produk 

dapat dilihat pada lampiran 6. Penilaian dilakukan dengn mengisi angket 

lembar skala penilaian kualitas berbentuk checklist yang meliputi 

kelengkapan materi, akurasi materi, kedalaman materi dan keluasan materi, 

kejelasan kalimat aspek, isi media, menciptakan desain, dan penyajian 

persentasi, yang dibagi menjadi 25 kriteria penilaian. Data kualitatif yang 

diperoleh kemudian diubah ke dalam data kuantitatif lalu ditabulasi dan 

dianalisis untuk menentukan kelayakan  produk  media jemuran hijaiyah yang 

dikembangkan. Data penilaian oleh User dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data penilaian kualitas media jemuran hijaiyah untuk pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah oleh user 

 

No 
Aspek Penilaian 

Skor Skor 

Rata- 

Rata 

Skor 

Maks, 

Ideal 

Persentase 

keidealan 

(%) 

Kategori 

I II 

1. Isi Media 26 23 24,5 30 81,7 SB 

2. Penciptaan Desain 13 11 12 20 60 C 

3. Penyajian Persentase 21 19 20 25 80 B 

4. Kelengkapan Materi 6 5 5,5 10 55 C 

5. Akurasi Materi 8 8 8 10 80 B 

6. Kedalaman Materi dan 

Keluasan Materi 
7 8 7,5 10 75 B 

7. Kejelasan Kalimat 16 17 16,5 20 82,5 B 

Total  97 91 94 125 75,2 B 

 

d) Data Respon Peserta Didik 

Data kualitas produk media pembelajaran jemuran hijaiyah untuk 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak diperoleh dari peserta didik yang 

diisi oleh guru kelas yaitu Ibu Dwi. Data respon peserta didik diperoleh dari 

15 peserta didik kelompok A3 di TK Nurul Huda Pepen. Respon peserta didik 

didapat dengan cara mengisi lembar penilaian berbentuk cheklist. 

Data kualitatif yang diperoleh kemudian diubah kedalam data kuantitatif 

lalu ditabulasi dan dianalisis untuk menentukan kelayakan produk 

pembelajran jemuran hijaiyah yang dikembangkan. Data kualitas oleh user 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Data penilaian kelayakan media jemuran hijaiyah untuk pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah oleh respon peserta didik 

No 
Nama Peserta 

Didik 
Jumlah Skor Max Ideal 

Persentase 

Keidealan 

( %) 

Ket 

1. Ade 73 100 73 B 

2. Naya 75 100 75 B 

3. Alif 89 100 89 SB 

4. Intan 80 100 80 B 

5. Celine 92 100 92 SB 

6. Tantri 80 100 80 B 

7. Faiq 95 100 95 SB 

8. Ozil 90 100 90 SB 

9. Syifa 88 100 88 SB 

10. Niko 80 100 80 B 

11. Rachel 78 100 78 B 

12. Raya 78 100 78 B 

13. Syalsa 88 100 88 SB 

14. Vanessa 92 100 92 SB 

15 Zuda 72 100 72 B 

total 1250 1500 83,3 SB 
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B. Analisis Data 

1. Analisis data hasil penelitian kelayakan produk media pembelajaran jemuran 

hijaiyah 

Analisis data hasil perhitungan penilaian kelayakan produk media pembelajaran 

jemuran hijaiyah menurut dosen ahli dan pendidik TK sebagai user adalah sebagai 

berikut : 

a. Ahli Materi 

Penilaian yang dilakukan oleh dosen ahli materi dengan cara mengisi 

skala penilaian kualitas produk media pembelajaran jemuran hijaiyah yang telah 

disediakan. Data hasil penilaian yang diperoleh dari ahli materi kemudian 

dianalisis sesuai dengan metode analisis data yang digunakan yaitu berupa data 

kuantitatif kemudian diubah menjadi data kualitatif selanjutnya ditabulasi dan 

dianalisis untuk menentukan kelayakan dari hasil produk yang dikembangkan. 

Hasil perhitungan skor menurut kriteria kategori penilaian ideal hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 menunjukkan  hasil perhitungan yang diperoleh dari penilaian 

ahli materi yang dilakukan diperoleh skor seluruh aspek adalah 43 dari skor 

maksimal ideal 50 dengan persentase keidealan 86% dan kategori Sangat Baik 

( SB ). Kualitas produk media pembelajaran jemuran hijaiyah untuk 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak secaraa keseluruhan diperoleh 

berdasarkan kriteria kategorii penilaian ideal. Kategori penilaian ideal seluruh 

aspek dari penilaian dosen ahli materi dpat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Kriteria kualitas produk media jemuran hijaiyah untuk pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah berdasarkan penilaian ahli materi 

No. Skor Persentase (%) Interpretasi  

1. 81% - 100% Sangat Baik 

2. 61% - 80% Baik 

3. 41% - 60% Cukup 

4. 21% - 40% Kurang 

5. 0% -20% Sangat Kurang 

 

Tabel 4.1  menunjukkan bahwa persentase keidealan tertinggi terdapat 

pada aspek akurasi materi dengan persentase sebesar 100%. Dalam aspek 

tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran yang disajikan mudah 

dipahami dan media pembelajaran yang disajikan sesuai dengan konsep dan 

tidak menimbulkan kerancuan pengertian. 

Hasil penilaian ahli materi yang menunjukkan persentase keidealan 

terendah terletak pada aspek  kelengkapan materi yang dengan persentase 

keidealan 60%. Pada aspek kelengkapan materi perlu dilengkapi indikator 

perkembangan anak dan tujuan pembelajaran dan perlu dilengkapi indikator 

perkembangan membaca anak. 

Hasil analisis setiap aspek dinilaikan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Aspek Kelengkapan Materi 

Skor yang diperoleh pada aspek  kelengkapan materi 

berdasarkan penilaian dosen ahli materi adalah 6 dengan skor 

maksimal 10. Persentase keidealan yang diperoleh adalah 60% 

dengan kategori yaitu Cukup ( C ). Hasil penilaian pada aspek 

kelengkapan materi dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil penilaian aspek kelengkapan materi oleh ahli materi 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Setiap huruf hiaiyah dalam media pembelajaran jemuran 

hijaiyah yang disajikan dilengkapi dengan indikator 

perkembangan anak dan tujuan media pembelajaran. 

3 

2. Huruf yang disajikan dalam jemuran hijaiyah merupakan 

hasil  penjabaran untuk mengembangkan indikator 

perkembangan membaca anak. 

3 

Skor aspek kelengkapan materi 6 

Persentase keidealan 60% 

Kategori C 

 

2) Aspek Akurasi Materi 

Skor yang diperoleh pada aspek akurasi materi berdasarkan 

penilaian dosen ahli materi adalah 10 dengan skor maksimal 10. 

Persentase keidealan yang diperoleh adalah 100% dengan kategori 

yaitu sangat baik ( SB ). Hasil penilaiann pada aspek akurasi materi 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil penilaian aspek akurasi materi oleh ahli materi 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Media pembelajaran yang disajikan mudah dipahami. 5 

2. Media pembelajaran yang disajikan sesuai dengan 

konsep kerancuan pengertian. 

5 

Skor aspek akurasi materi 10 

Persentase keidealan 100% 

kategori  SB 

 

3) Aspek Kedalaman dan Keluasan Materi 

Skor yang diperoleh pada aspek kedalaman dan keluasan materi 

berdasarkan penilaian dosen ahli materi adalah 8 dengan skor 

maksimal 10. Persentase keidealan yang diperoleh adalah 80% 
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dengan kategori baik ( B ). Hasil penilaian pada aspek kedalaman 

dan keluasan materi dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil penilaian aspek kedalaman dan keluasan materi oleh ahli materi 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Terdapat hubungan yang logis dalam konsep media 

pembelajaran dengan indikator perkembangan 

membaca huruh hijaiyah. 

4 

2. Kesesuaian media pembelajaran dengan indikator 

perkembangan memibaca huruf hijaiyah. 

4 

Skor aspek kedalaman materi dan keluasan materi 8 

Persentase keidealan 80% 

Kategori  B 

 

4) Aspek Kejelasan huruf 

Skor yang diperoleh pada aspek kejelasan materi berdasarkan 

penilaian dosen ahli materi adalah 19 dengan kategori skor maksimal 

20. Persentase keidealan yang diperoleh adalah 95% dengan kategori 

sangat baik ( SB ). Hasil penilaian pada aspek kejelasan huruf dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil penilaian aspek kejelasan huruf oleh ahli Materi 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Bentuk huruf hijaiyah yang dibuat mudah untuk 

dipahami. 

5 

2. Bentuk huruf hijaiyah yang digunakan efektif. 5 

3. Bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang digunakan dalam 

pembelajaran sesuai dengan pedoman buku hijaiyah. 

5 

4. Huruf yang digunakan dalam penyampaian 

menggunakan huruf yang baku dan tidak racu atau 

mengandung arti yang absurd. 

4 

Skor aspek kejelasan huruf 19 

Persentase keidealan 95% 

Kategori SB 
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b. Ahli Media 

Penilaian dosen ahli media dilakukan dengan cara pengisian skala 

penilaian kualitas dengan cara pengisian skala penilaian kualitas produk media 

pembelajaran jemuran hijaiyah yang telah disediakan. Data hasil penilaian oleh 

ahli media yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan metode analisis 

data yang digunakan yaitu berupa data kualitatif kemudian diubah menjadi data 

kuantitatif selanjutnya ditabulasi dan dianalisis untuk menentukan kelayakan 

dari produk yang dikembangkan. Hasil perhitungan skor menurut kriteria 

kategori penilaian ideal dari hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel  4.2 menunjukkan hasil perhitungan dari penilaian ahli media yang 

dilakukan diperoleh skor seluruh aspek adalah 70 dari skor maksimal ideal 75 

dengan persentase keidealan 93% dan kategori yaitu sangat baik ( SB ). Kualitas 

produk media jemurn hijaiyah dalam pembelajaran membaca huruf hijiayah 

secara keseluruhan diperoleh berdasarkan kriteria kategori penilaian ideal. 

Kategori penilaian ideal seluruh aspek dari penilaian dosen ahli media dapat 

dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Kriteria kualitas produk media jemuran hijaiyah dalam pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah berdasarkan penilaian ahli media 

No Skor Persentase (%) Interpretasi  

1. 81% - 100% SB 

2. 61% - 80% B 

3. 41% - 60% C 

4. 21% - 40% K 

5. 0% - 20% SK 

 

Tabel 4.2  menunjukkan bahwa persentase keidealan tertinngi terdapat 

pada aspek penciptaan desain dan aspek penyajian ( persentase ) dengan ideal 

masing-masing aspek adalah 100%. Dalam aspek penciptaan desain 
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menunjukkan adanya kesesuaian bentuk media pembelajaran terhadap kondisi 

anak usia 4-5 tahun, keawetan dan ketahan lamaan media. Dalam aspek 

penyajian untuk mendorong aktivitas dan kreatifitas anak, menumbuh 

kembangkan ketanggapan anak. 

Hasil penilaian ahli media yang menunjukkan persentase keidealan 

terendah terletak pada aspek isi materi, yang dengan persentase keidealan 

sebesar 83% . Pada aspek isi materi menunjukkan kenyamanan dan keamanan 

bagi anak, nilai kegunaan bagi anak, kualitas media pembelajaran , kepraktisan 

media pembelajaran apabila digunakan , memiliki daya tarik media bagi anak. 

Hasil analisis setiap aspek yang dinilaikan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Aspek Isi Media 

Skor yang diperoleh pada aspek isi media berdasarkan penilaian 

dari dosen ahli media adalah 25 dengan skor maksimal 30. 

Persentase keidealan yang diperoleh adalah 83% dengan kategori 

yaitu sangat baik ( SB ). Hasil penilaian pada aspek isi materi dapat 

dilihat pada Tabel 4.11. 

Hasil 4.11 Hasil penilaian aspek isi materi oleh dosen ahli media 

No Kriteria 
Skor Rata-

Rata 

1. Kesesuaian indikator sebagai media pembelajaran edukatif bagi 

anak usia 4-5 tahun 

5 

2. Kenyamanan dan keamanan bagi anak dalam menggunakan 

media pembelajaran huruf hijaiyah 

5 

3. Nilai kegunaan bagi anak untuk pengembangan bacaan huruf 

pengembangan bacaan huruf hijiayah  

5 

4. Kualitas media pembelajaran huruf hijaiyah 4 

5. Kepraktisan media pembelajaran apabila digunakan ( mudah 

dibawa, mudah dibongkar, dan mudah disimpan ) 

3 
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6. Memiliki daya tarik media bagi anak (variasi warna, bentuk, dan 

bahan yang digunakan ) 

3 

Skor aspek kelengkapan materi 25 

Persentase keidealan 83% 

Kategori  SB 

 

2) Aspek Penciptaan Desain 

Skor yang diperoleh pada aspek penciptaan desain berdasarkan 

penilaian dosen ahli media adalah 20 dengan skor maksimal 20. 

Persentase keidealan yang diperoleh adalah 100% dengan kategori 

sangat  baik ( SB ). Hasil penilaian pada aspek penciptaan desain 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil penilaian aspek penciptaan desain oleh dosen ahli media 

No kriteria Skor Rata-Rata 

1. Mencangkup kesesuaian dengan indikator 

perkembangan membaca 

5 

2. Kesesuaian bentuk media pembelajaran terhadap 

kondisi anak usia 4-5 tahun 

5 

3. Kesesuaian media pembelajaran didalam ruang kelas 5 

4. Keawetan dan ketahanan lamaan media 5 

Skor aspek kelengkapan materi 20 

Persentase keidealan 100% 

Kategori  SB 

 

3) Aspek Penyajian Persentasi 

Skor yang diperoleh pada aspek penyajian persentasi 

berdasarkan hasil persentasi dari dosen ahli media adalah 25 dengan 

skor maksimal 25. Persentase keidealan yang diperoleh adalah 100% 

dengan kategori yaitu sangat baik ( SB ). Hasil penilaian pada aspek 

penyajian persentasi dapat dilihat pada Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Hasil penilaian aspek penyajian presentasi oleh dosen ahli media 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Kesistematisan penyajian ( persentase ) sesuai 

dengan bahasa dan kondisi anak 

5 

2. Mendorong aktifitas dan kreatifiitas belajar anak 5 

3. Menumbuhkan kembangkan ketanggapan dan 

ketangkasan anak 

5 

4. Merangsang motivasi belajar anak 5 

5. Memiliki muatan edukatif yang berguna bagi 

optimalitas perkembangan membaca anak 

5 

Skor aspek kelengkapan materi 25 

Persentase keidealan 100% 

Kategori  SB 

 

c. Pendidik TK sebagai User 

Penilaian pendidik TK sebagai user dilakukan dengan cara pengisian 

skala penilaian kualitas produk media pembelajaran jemuran hijaiyah yang telah 

disediakan. Data hasil penilaian oleh pendidik TK sebagai user yang diperoleh 

kemudian dianalisis sesuai dengan metode analisis data yang digunakan yaitu 

berupa data kualitatif kemudian diubah menjadi data kuantitatif selanjutnya 

ditabulasi dan dianalisis untuk menentukan kualitas dari produk yang 

dikembangkan. Hasil perhitungan skor menurut kriteria kategori penilian ideal 

dan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan dari penilaian pendidik TK 

sebagai user yang dilakukan diperoleh skor seluruh aspek adalah 94 dari skor 

maksimal ideal 125 dengan persentase 75,2% dan kategori Baik ( B ). 

Kelayakan produk media pembelajaran jemuran hijaiyah untuk membaca huruh 

hijaiyah secara keseluruhan diperoleh berdasarkan kriteria kategori penilaian 

ideal. Kategori penilaian ideal seluruh aspek dari penilaian user dapat dilihat 

pada Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Kriteria kualitas produk media jemuran hijaiyah dalam pembelajaran 

membaca huruf hijiayah berdasarkn penilaian pendidik TK sebagai user 

No Rentang Skor(i) Kuantitatif Kategori Kaulitatif 

1. 81% - 100% SB 

2. 61 – 80% B 

3. 41% - 60% C 

4. 21% - 40% K 

5. 0% - 20% SK 

 

Tabel  4.3 menunjukkan bahwa persentase keidealan tertinggi terdapat 

pada aspek isi media dengan persentase sebesar 81,7%. Hasil penilaian pendidik 

TK sebagai user yang menunjukkan persentase keidealan terendah pada aspek 

kelengkapan materi yang dengan persentase keidelan 55%. Pada aspek 

kelengkapan materi menurut kedua pendidik TK yaitu Ibu Dwi Haryanti dan Ibu 

Isti bahwa materi yang digunakan dalam penyajian dapat diperjelas agar mudah 

dipahami oleh peserta didik. 

Hasil analisis rata-rata pada setiap aspek yang dinilaiakan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Aspek Isi Media 

Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek isi media berdasarkan 

penilaian pendidik TK sebagai user adalah 24,5 dengan skor 

maksimal 30. Persentase keidelan yang diperoleh adalah 81,7% 

dengan kategori sangat baik ( SB ). Hasil penilaian pada aspek isi 

media dapat dilihat pada Tabel 4.15.  
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Tabel 4.15 Hasil penilaian aspek isi media oleh pendidik TK sebagaai user 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Kesesuaian indikator sebagai media 

pembelajaran edukatif bagi anak usia 4-5 

tahun 

5 

2. Kenyamanan dan keamanan bagi anak 

dalam menggunakan media pembelajaran 

jemuran hijaiyah 

5 

3. Nilai kegunaan bagi anak untuk 

mengembangkan membaca 
4,5 

4.  Kualitas media pembelajaran jemuran 

hijaiayh 
3,5 

5. Kepraktisan media apabila digunakan ( 

mudah dibawa, mudah dibongkar pasang, 

dan mudah disimpan ) 

2,5 

6. Memiliki daya tarik media bagi anak ( 

variasi warna, bentuk, dan bahan yang 

digunakan ) 

6 

Skor aspek kelengkapan materi 24,5 

Persentase keidealan 81,7 

Kategori  SB 

 

Berdasarkan data penilaian pada aspek isi materi, dapat 

disimpulkan bahwa produk media pembelajaran jemuran hijaiyah 

sesuai dengan indikator, kenyamanan dan keamanan bagi anak, 

kepraktisan media apabila digunakan, memiliki daya tarik bagi anak. 

2) Aspek penciptaan ( desain ) 

Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek penciptaan ( desain)  

berdasarkan penilaian pendidik TK sebagai user adaah  penilaian 

pendidik TK sebagai user adalah 12 dengan skor maksimal 20. 

Persentase keidealan yang diperoleh dalam aspek penciptaan 

( desain ) adalah 60% dengan kategori yaitu cukup ( C ). Hasil 
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penilaian pada aspek penciptaan ( desain ) dapat dilihat pada Tabel 

4.16 

Tabel 4.16 Hasil penilaian aspek penciptaan ( desain ) oleh pendidik TK sebagai user 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Mencangkup kesesuaian dengan indikator 

pengembangan membaca 
3 

2. Kesesuaian bentuk terhadap kondisi fisik 

anak usia 4-5 tahun 
3 

3. Kesesuaian media pembelajaran dengan 

ruang kelas 
2,5 

4. Keawetan dan ketahanan lamaan media 3,5 

Skor aspek kelengkapan materi 12 

Persentase keidealan 60% 

Kategori  C 

 

Berdasarkan data penilaian pada aspek penciptaan ( desain ), 

dapat disimpulkan bahwa produk media pembelajaran jemuran 

hijaiyah yang dikembankan mendapat kualitas cukup. Hal ini dapat 

dikatakan cukup dengan mencangkup kesesuaian dengan indikator, 

kesesuaian bentuk terhadap kondisi fisik anak, kesesuaian media 

dengan ruang kelas, keawetan dan katahan lamaan media. 

3) Aspek penyajian ( persentase ) 

Aspek rata-rata yang diperoleh pada aspek penyajian 

( persentase ) berdasarkan penilaian pendidik TK sebagai user adalah 

20 dengan skor maksimal 25. Persentase keidealan yang diperoleh 

adalah 80% dengan kategori baik ( B ). Hasil penilaian pada aspek 

penyajian ( persentase ) dapat dilihat pada Tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 Hasil penilaian aspek penyajian ( persentase ) oleh pendidik TK sebagai user 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Kesistematisan penyajian ( persentase ) 

sesuai dengan bahasa dan kondisi anak 
3,5 

2. Mendorong aktivitas dan kreatifitas belajar 

anak 
4 

3. Menumbuh kembangkan ketanggapan dan 

daya ingat anak 
3,5 

4. Merangsang moivasi belajar dan membaca 

anak 
4 

5. Memiliki muatan edukasi yang berguna bagi 

perkembangan membaca anak 
5 

Skor aspek kelengkapan materi 20 

Persentase keidealan 80% 

Kategori  B 

 

Berdasarkan data penilaian pada aspek penyajian ( persentase ), 

dapat disimpulkan bahwa produk media jemuran hijaiyah dalam 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah yang dkembambangkan 

mendapatkan kategori baik. Hal ini dikatakan bahwa kesistematisan 

sesuai dengan bahasa dan kondisi anak, mendorong aktivitas dan 

kreatifitas anak, menumbuh kembangkan ketanggapan dan daya 

ingat anak, merangsang motivasi belajar anak, memiliki muatan 

edukasi. 

4) Aspek kelengkapan materi 

Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek akurasi materi 

berdasarkan penilaian pendidik TK sebagai user adalah 5,5 dengan 

skor maksimal 10. Persentase keidelan yang diperoleh adalah 55% 

dengan kategori cukup ( C ). Hasil penilian pada aspek kejelasan 

kalimat dapat dilihat pata Tabel 4.18.  
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Tabel 4.18 Hasil penilaian aspek penyajian ( persentase ) oleh pendidik TK sebagai user 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Kesistematisan penyajian ( persentase ) 

sesuai dengan bahasa dan kondisi anak 
3,5 

2. Mendorong aktivitas dan kreatifitas belajar 

anak 
4 

3. Menumbuh kembangkan ketanggapan dan 

daya ingat anak 
3,5 

4. Merangsang moivasi belajar dan membaca 

anak 
4 

5. Memiliki muatan edukasi yang berguna bagi 

perkembangan membaca anak 
5 

Skor aspek kelengkapan materi 20 

Persentase keidealan 80% 

Kategori  B 

 

Berdasarkan data penilaian pada aspek kelengkpan materi , 

dapat disimpulkan bahwa produk media jemuran hijaiyah dalam 

pembelajran membaca huruf hijaiyah yang dikembangkan mendapat 

kualitas yang cukup. Hal ini dikatakan bahwa dalam media 

pembelajaran jemuran hijaiyah kurang dilengkapi dengan indikator. 

5) Aspek akurasi materi 

Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek kedalaman materi dan 

keluasan  materi  berdasarkan penilaian pendidik TK sebagai user 

adalah 8 dengan skor maksimal 10. Persentase keidealan yang 

diperoleh adalah 80% dengan kategori baik ( B ). Hasil penilaian 

pada aspek akurasi materi dapat dilihat pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 Hasil penilaian aspek akurasi materi oleh pendidik TK sebagai user 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Alat pembelajaran yang disajikan mudah 

dipahami 
4 

2. Alat pembelajaran yang disajikan sesuai 

dengan konsep dan tidak menimbulakn 

kerancuan pengertian 

4 

Skor aspek kelengkapan materi 8 

Persentase keidealan 80% 

Kategori  B 

 

Berdasarkan data penilaian pada aspek akurasi materi, dapat 

disimpulkan bahwa media jemuran hijaiyah untuk pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah yang dikembangkan mendapat kualitas 

baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa alat pembelajaran yang disajikan 

mudah dipahami, alat yang disajikan sesuai dengan konsep dan tidak 

menimbulkan keracuan. 

6) Aspek kedalaman materi dan keluasan materi 

Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek penciptaan desain 

berdasarkan penilaian pendidik TK sebagai user adalah 7,5 dengan 

skor maksimal 10. Persentase keidealan yang diperoleh adalah 75% 

dengan kategori baik ( B ). Hasil penilaian pada aspek kedalaman 

materi dan keluasan materi dapat dilihat pada Tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 Hasil penilaian aspek kedalaman materi dan keluasan materi oleh pendidik 

TK sebagai user 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Terdapat hubungan yang logis dalam 

konsep alat pembelajaran dengan indikator 

perkembangan membaca anak usia 4-5 

tahun, serta tujuan alat pembelajaran 

4 

2. Kesesuaian alat pembelajaran dengan 

indikator perkembangan membaca anak dan 

tujuan alat pembelajaran 

3,5 

Skor aspek kelengkapan materi 7,5 

Persentase keidealan 75% 

Kategori  B 

 

Berdasarkan data penilaian pada aspek kedalaman materi dan 

keluasan materi, dapat disimpulkan bahwa media jemuran hijiayah 

dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah yang dikembangkan 

mendapatkan kualitas baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan yang logis dalam konsep alat pembelajaran dengan 

indikator, kesesuaian alat pembelajaran dengan indikator. 

7) Aspek kejelasan kalimat 

Skor rata-rata yang diperoleh pada aspek penyajian persentase 

berdasarkan penilaian pendidik TK sebagai user adalah 16,5 dengan 

skor 20. Persentase keidealan yang diperoleh adalah 8,25% dengan 

kategori baik  ( B ). Hasil penilaian pada aspek kejelasan materi 

dapat dilihat pada Tabel 4.21. 
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Tabel 4.21 Hasil penilaian aspek kejelasan materi oleh pendidik TK sebagai user 

No Kriteria Skor Rata-Rata 

1. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian 

petunjuk dan teknis alat pembelajaran 

mudah dimengerti 

4 

2. Kalimat yang digunakan efektif 4 

3. Istilah-istilah yang digunakan dalam 

penyampaian sesuai dengan KBBI 
3,5 

4. Materi yang digunakan dalam penyampaian 

menggunakan bahasa yang baku dan tidak 

racu atau mengandung arti yang absurd 

5 

Skor aspek kelengkapan materi 16,5 

Persentase keidealan 82,5% 

Kategori  B 

 

Berdasarkan data penilaian pada aspek kejelasan materi dapat 

disimpulkan bahwa produk media jemuran hijaiyah dalam 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah yang dikembangkan 

mendapat kualias baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa media 

jemuran hijaiyah dalam bahasa yang digunakan dalam penyampaian 

mudah dipahami, kalimat yang digunakan efektif, istilah yang 

digunakan sesuai dengan KBBI, materi yang digunakan dalam 

penyampaian menggunakan bahasa baku. 

C. Revisi Produk 

Proses pengembangan produk media pembelajaran jemuran hijaiyah untuk 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak mengalami beberapa kali revisi hingga 

akhirnya dapat menjadi produk akhir media pembelajaran dikonsultasikan kepada 

pembimbing untuk mendapatkan tinjauan dan masukan untuk ditinjau dosen ahli untuk 

bahan revisi kedua. Revisi yang kedua berdasarkan masukan darii dosen ahli media dan ahli 

materi. Revisi yang terakhir dilakukan setelah penilaian darii dosen ahlii materi dan ahli 
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media oleh pendidik TK sebagai useer, kemudian produk hasil revisi dapat diresponkan 

kepada peserta didik. 

1. Revisi I 

Revisi yang dilakukan setelah tahap I merupakan revisi yang dilakukan setelah  

mendapatkan tinjauan dan masukan dari dosen pembimbing yaitu Hafidh ‘Aziz, 

S.Pd.I., M.Pd.I . Tinjauan dan masukan yang diperoleh dari dosen pembimbing 

dijadikan sebagai bahan acuan untuk perbaikan produk. Revisi awal ini 

menghasilkan produk revisi pertama. Revisi tahap pertama ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Penerapan media pembelajaran jemuran hijaiyah harus sesuai dengan kondisi 

dan ukuran anak dalam pembelajaran. 

Gambar 4.1 Jemuran Hijaiyah 
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Gambar 4.2 Bentuk-bentuk Huruf Hijaiyah 

 

   

2. Revisi II 

Setelah produk awal sudah direvisi dan menghasilkan produk revisi pertama, 

produk dimintakan tinjauan kepada dosen ahli materi dan dosen ahli media.  Revisi 

tahap kedua ini merupakan revisi yang dilakukan berdasarkan masukan dari dosen 

ahli materi dan dosen ahli media. Revisi tahap kedua ini berdasarkan tinjauan dan 

masukan dari dosen ahli materi sebagai berikut : 

a. Revisi Dosen Ahli 

Pengembangan produk media pembelajaran jemuran hijaiyah dalam 

pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak ditinjau oleh dosen ahli yaitu dosen 

ahli materi Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I dan dosen ahli media Dr. Sigit 

Purnama,S.Pd.I.,M.Pd. masukan dari dosen ahli yang diperoleh selanjutnya 

digunakan peneliti sebagai bahan revisi produk yang dikembangkan. Adapun 

masukan dari dosen ahli materi dapat dilihat pada Tabel 4.22. 
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Tabel 4.22 Masukan ahli materi terhadap pengembangan produk media jemuran 

hijiayah dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah 

No. Kriteria Penilaian Masukan dan Saran 

1. Aspek kejelasan huruf Pengulangan untuk huruf yang bentuknya kurang tepat 

dan susah dipahami menurut pedoman huruf hijaiyah 

2. Aspek kelengkapan 

materi 

Perlu dilengkapi indikator perkembangan anak dan 

tujuan pembelajaran 

 

Masukan dari dosen ahli materi tersebut, secara keseluruhan digunakan 

sebagai masukan dalam perbaikan produk media pembelajaran jemuran hijaiyah 

dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak. 

Masukan selanjutnya yang diperoleh dari dosen ahli media. Masukan 

yang diperoleh dari dosen ahli media lalu digunakan peneliti sebagai bahan 

revisi produk yang dikembangkan. Adapun masukan dari dosen ahli media 

dapat dilihat pada Tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Masukan ahli media terhadap pengembangan produk jemuran hijaiyah 

dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah 

No. Kriteria Penilaian Masukan dan Saran 

1. Aspek isi media Pengecatan ulang agar warna tampak lebih bagus 

2. Aspek isi media Pembuatan tas untuk tempat simpan paralon agar mudah 

dibawa dan disimpan 
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Gambar 4.3 Jemuran Hijaiyah 

 

 

Gambar 4.4  Tas Tempat Jemuran Hijaiyah 
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Gambar 4.5 Tas Tempat Huruf Hijaiyah 

 

 

Gambar 4.6 Bentuk-bentuk Huruf Hijaiyah 
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3. Revisi III 

Revisi III dilakukan setelah produk hasil revisi II mendapatkan penilaian dari 

dua dosen ahli yaitu dosen ahli materi dan dosen ahli media. Hasil penilaian berupa 

nilai, kritik dan saran dijadikan sebagai pedoman dalam revisi produk II. Revisi 

tahap III ini menghasilkan produk hasil pengembangan yang dapat dinilaikan 

kepada peserta didik. Dalam melakukan revisi dilakukan pemilihan masukan yang 

bertujuan untuk menindak lanjuti masukan atau tidak menindak lanjuti masukan 

sesuai dengan kebutuhan dan kebenaran konsep. Adapun tinjauan dan masukan dari 

pendidik TK sebagai user dapat dilihat pada Tabel 4.24. 

Tabel 4.24 Masukan pendidik TK sebagai user terhadap pengembangan media jemuran 

hijaiyah dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah 

 

No. Kriteria Penilaian Masukan dan Saran 

1. Isi media Untuk warna pada media jemuran hijaiyah lebih 

divariasi kan sesuai dengan kondisi anak 

2. Isi media Bentuk huruf hijaiyah sudah sesuai dengan 

pencapaian anak, lebih divariasikan lagi 

 

D. Hasil Uji Efektifitas 

Dalam hasil uji efektifitas sebelum melakukan posttest peneliti terlebih dahulu 

melakukan pretest untuk mengetahui bagaimana cara membaca huruf hijaiyah masih 

kurang sehingga dilakukan treatrment  jemuran hijaiyah. Kemudian pada saat posttest 

peneliti mengamati dan menganalisis data efektifitas untuk melakukan uji efektifitas. 
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  Tabel 4.25 Hasil Pretest dan Posttest 

 

 

 

 

Data efektivitas diperoleh melalui angket anak dengan treatment jemuran hijaiyah, 

mengamati serta menganlisis data. Uji efektivitas  dilaksanakan dengan menggunakan 

metode pretest-posttest yang mana penggunaan media jemuran hijaiyah diberikan atau 

dilakukan kepada anak ketika posttest. Nilai pretest-posttest dianalisis menggunakan data 

yang diperoleh sebagai berikut : 

  

No Pretest Posttest 

1. 48 63 

2. 50 65 

3. 48 65 

4. 51 73 

5. 56 75 

6. 53 73 

7. 58 75 

8. 60 79 

9. 44 63 

10. 53 73 

11. 49 62 

12. 61 81 

13. 55 75 

14. 45 66 

15. 51 71 
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1. Uji Normalitas Data 

 

 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pretest Mean 52.13 1.323 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 49.30  

Upper Bound 54.97  

5% Trimmed Mean 52.09  

Median 51.00  

Variance 26.267  

Std. Deviation 5.125  

Minimum 44  

Maximum 61  

Range 17  

Interquartile Range 8  

Skewness .234 .580 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pretest 15 100.0% 0 0.0% 15 100.0% 

Posttest 15 100.0% 0 0.0% 15 100.0% 
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Kurtosis -.718 1.121 

Posttest Mean 70.60 1.585 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 67.20  

Upper Bound 74.00  

5% Trimmed Mean 70.50  

Median 73.00  

Variance 37.686  

Std. Deviation 6.139  

Minimum 62  

Maximum 81  

Range 19  

Interquartile Range 10  

Skewness .019 .580 

Kurtosis -1.258 1.121 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .121 15 .200* .969 15 .841 

Posttest .185 15 .175 .918 15 .178 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

         Berdasarkan data yang dihasilkan dengan program SPSS uji 

normalitas menggunakan bagian Kolmogorov-Smirnov dihasilkan taraf 
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signifikansi pada nilai pretest 0,200 dan posttest 0,175 sedangkan 

menggunakan bagian Shapiro-Wilk pada nilai pretest 0,841 dan posttest 

0,178. Maka kemampuan membaca anak dengan menggunakan jemuran 

hijaiyah pada kedua uji normalitas tersebut dapat dikatakan signifikan 

atau data yang dihasilkan berdistribusi normal dengan taraf 

signifikansi > 0,05. 

2. Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Membaca Anak 

(Posttest) 

2.689 2 12 .108 

Membaca Anak 

(Pretest) 

3.385 2 12 .068 

 

 Kemampuan membaca anak dengan menggunakan jemuran hijaiyah 

pada uji homogenitas dihasilkan taraf signifikansi pada saat pretest 0,068 dan 

posttest 0,108. Berdasarkan analisis tersebut menunjukan bahwa data yang 

dihasilkan > 0,05 sehingga dapat disimpulkan pada saat pretest dan posttest 

kedua data tersebut homogen atau signifikan dengan data yang dihasilkan pada 

uji normalitas. 
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3. Uji Paired Sampel T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pretest 52.13 15 5.125 1.323 

Posttest 70.60 15 6.139 1.585 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 15 .914 .000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest – 

Posttest 

-

18.467 

2.532 .654 -19.869 -17.065 

-

28.250 

14 .000 

 

 Data hasil statistic deskriptif pada uji paired samples test untuk pretest 

diperoleh nilai rata-rata 52,13 dan rata-rata nilai posttest 70,60 dengan jumlah 

responden siswa 15 orang . Untuk nilai standar deviasi pada pretest sebesar  

5,125 dan posttest 6,139. Terakhir adalah standar error mean pada pretest 1,323 
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dan posttest 1,585. Karena nilai rata-rata membaca anak dengan menggunakan 

jemuran hijayyah pada pretest 52,13 < posttest 70,60 artinya secara deskripstif  

ada perbedaan rata-rata pada membaca anak pada saat pretest dan posttest. 

Selanjutnya untuk membuktikan perbedaan yang benar-benar signifikan atau 

tidak menunjukan uji korelasi untuk mengetahui adanya hubungan antar 

variabel pretest dan posttest diketahui nilai koefisien korelasi 0,914 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < probabilitas 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antar variabel pretest dan posttest. 

Kesimpulan hipotesis pada penelitian ini merumuskan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima karena adanya perbedaan rata-rata pada saat melakukan pretest dan 

posttest. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media jemuran hijaiyah efektif 

digunakan dan diterapkan pada pembelajaran anak, agar anak mampu 

mengenalkan membaca huruf hijaiyah dengan baik dan menyenangkan. 

E. Kajian Produk Akhir 

Peneliti pengembangan ini bertujuan untuk meninjau pengembangan proses dan 

produk pengembangan media pembelajaran jemuran hijaiyah dalam pembelajaran 

membaca huruh hijaiyah anak dan mengetahui kelayakan media pembelajaran jemuran 

hijaiyah yang telah dikembangkan berdasarkan penilaian dari dosen pembimbing, dosen 

ahli materii, dosen ahli media, pendidik TK sebagai user, dan respon peserta didik. Produk 

akhir dari pengembangan yang dilakukan adalah media pembelajaran jemuran hijaiyah 

dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak yang telah melalui 3 kali tahap revisi. 

Revisi pertama berdasarkan masukan dari dosen pembimbing, revisi kedua berdasarkan 

dari dosen ahli materi dan ahli media. Revisi tahap terakhir berdasarkan masukan dari 

pendidik TK sebagai user. 
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Media pembelajaran jemuran hijaiyah dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah 

anak yang dikembangkan berupa alat pembelajaran edukatif. Media pembelajaran jemuran 

hijaiyah yang telah dikembangkan hanya memiliki satu area pembelajaran. Pada media 

jemuran hijiayah memiliki tujuan alat edukatif dan untuk melatih anak membaca huruf 

hijaiyah. Cara pemasangan dan petunjuk teknis cara pembelajarannya produk 

didiskripsikan pendukung untuk dapat memudahkan guru maupun peserta didik dalam 

memahamii langkah-langkah pembelajaran yang harus peserta didik ikuti. Alat dan bahan 

tambahan yang digunakan merupakan alat dan bahan yang mudah ditemui di lingkungan 

sekolah., sehingga sekolah dapat melaksanakan pembelajaran membaca huruf hijaiyah 

menggunakan jemuran hijaiyah. 

Berdasarkan hasiil penilaian kualitas memperoleh skor dari ahli materi sebesar 43 

dari skor maksimal 50 dengan kategori Sangat Baik ( SB ), ahli media sebesar 70 dari skor 

maksimal 75 dengan kategori Sangat Baik ( SB ), 2 pendidik TK sebagai user sebesar 94 

dari skor maksimal 125 dengan kategori Baik ( B ). Berdasarkan hasil tersebut, maka 

produk ini Layak dan efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran membaca huruf 

hijaiyah. 

Data efektifitas diperoleh dari angket anak menggunakan treatment jemuran 

hijiayah, dengan metode pretest-posttest. (1) Uji Normalitas Data, yang menggunakan 

bagian Kolmogorov-Smirnov hasil taraf signifikan, nilai pretest 0,200 dan posttest 0,175, 

sedangkan menggunakan Shapiro-Wilk nilai pretest 0,841 dan posttest 0,178. (2) Uji 

Homogenitas, dihasilkan taraf signifikan dengan nilai pretest 0,068 dan posttest 0,108. (3) 

Uji Paired Sampel T-Test, hasil statistic deskriptif uji paired samples test, pretest 52,13 dan 

posttest 70,60 dengan jumlah responden peserta didik 15 anak. Nilai standar deviasi pretest 

1,323 dan posttest 1,585. Metode dan strategi yang digunakan dengan pemberian pretest 

dan posttest bisa membantu guru untuk mengevaluasi dan memperbaiki kegiatan dan cara 
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mengajar serta dapat meningkatkan motivasi dan belajar anak juga kesiapan dalam belajar. 

Dari hasil data uji efektifitas jemuran hijaiyah menyatakan bahwa media ini efektif dalam 

mengembangkan kemampuan membaca huruf hijaiyah anak, sehingga anak mampu 

mengenal dan membaca huruf hijaiyah dengan baik dan menyenangkan 

Media jemuran hijaiyah dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah yang 

dikembangkan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Adapun kelebihan produk ini adalah : 

1. Peserta didik menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran membaca 

huruf hijaiyah. 

2. Peserta didik mendapatkan pengalaman untuk membaca huruf hijaiyah 

menggunakan media jemuran hijaiyah. 

3. Memiliki sifat praktis, mudah dibawa, mudah disimpan, dan mudah dibongkar 

pasang. 

Adapun kekurangan dari produk ini yaitu : 

1. Bahasa yang digunakan dalam penyajian belum maksimal sehingga perlu 

untuk diperbaiki. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan Produk 

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian pengembangan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengembangan Produk Media Pembelajaran Jemuran Hijaiyah 

Pada penelitian ini telah dikembangkan produk berupa media pembelajaran 

jemuran hijaiyah : (a) Proses pengembangan media pembelajaran  jemuran hijaiyah 

yang digunakan menggunakan modal ADDIE ( Analysis, Design, Development, 

Implementasition, and Evaluation ) melalui beberapa tahapan analisis kebutuhan, 

observasi, wawancara, pembuatan instrumen penilaian produk, pembuatan draft 

desain produk, peninjauan oleh dosen pembimbing, dosen ahli materi, dosen ahli 

materi, dan pendidik TK sebagai user; dan (b) Pengembangan produk media 

pembelajaran jemuran hijaiyah disajikan dalam bentuk alat pembelajaran edukatif 

dengan bentuk yang telah disesuaikan dengan ruang kelas. 

2. Validasi Media Jemuran Hijaiyah 

Kelayakan produk pembelajaran jemuran hijaiyah dalam pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah berdasarkan penilaian ahli materi mendapat kualitas 

Sangat Baik ( SB ) dengan persentase keidealan sebesar 86%. Penilaian ahli media 

mendapatkan kualitas Sangat Baik ( SB ) dengan persentase keidealan sebesar 

93%.  Menurut pendidik TK sebagai user mendapatkan kualiatas Baik ( B ) dan 

memperoleh 75,2%. Berdasarkan hasil penilaian kualitas keseluruhan aspek maka 

produk media pembelajaran jemuran hijaiyah  ini dikatakan layak dengan kategori 

Baik ( B )  
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3. Keefektifan Produk Media Pembelajaran Jemuran Hijaiyah 

Dari uji paired samples test untuk pretest diperoleh nilai rata-rata 52,13 dan rata-

rata nilai posttest 70,60 dengan jumlah responden siswa 15 orang . Untuk nilai 

standar deviasi pada pretest sebesar  5,125 dan posttest 6,139. Terakhir adalah 

standar error mean pada pretest 1,323 dan posttest 1,585. Karena nilai rata-rata 

membaca anak dengan menggunakan jemuran hijaiyah pada pretest 52,13 < 

posttest 70,60. Dari hasil uji paired samples test terdapat perbedaan rata-rata pada 

membaca anak pada saat pretest dan posttest. 

Uji  korelasi menunjukkan adanya hubungan antar variabel pretest dan 

posttest diketahui nilai koefisien korelasi 0,914 dengan nilai signifikansi 0,000. 

Karena nilai signifikansi 0,000 < probabilitas 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

adanya hubungan antar variabel pretest dan posttest. Dapat disimpulan bahwa 

hipotesis pada penelitian ini merumuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena 

adanya perbedaan rata-rata pada saat melakukan pretest dan posttest. 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 1 

Narasumber :  

Penanya : 

Hari/tanggal : 

1. Dapatkah ibu menerangkan sedikit tentang diri anda, alamat tempat 

tinggal, tugas dan jabatan di Sekolah ini? 

Jawaban :  .......................................................................... 

2. Jika kita melihat tentang pengembangan membaca huruf hijaiyah anak 

usia dini, bagaimana pendapat ibu tentang pengembangan membaca huruf 

hijaiyah anak usia dini ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

3. Ada berapa jumlah anak didik di Sekolahan ? Dan berapa rinciannya untuk 

setiap kelas ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

4. Siapa saja guru pengampu di kelas kecil (A) ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

5. Bagaimana pengembangan membaca huruf hijaiyah anak usia dini 

khususnya di kelas kecil (A) ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

6. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan membaca huruf 

hijaiyah anak di kelas kecil (A) ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

7. Berapa jumalah anak didik putra dan jumlah anak didik putri ? Dan apakah 

jenis kelamin anak mempengaruhi pengembangan membaca huruf hijaiyah 

anak juga ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

8. Bagaimana dengan pengembangan membaca huruf  hijaiyah anak di kelas 

kecil (A) ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

              PEDOMAN WAWANCARA 2 

Narasumber :  

Penanya :  

Hari/tanggal : 



 
 

 
 

1. Apa saja media yang digunakan dalam pembelajaran membaca huruf 

hijaiyah ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

2. Apakah media tersebut digunakan dengan maksimal ? Dan apakah media 

tersebut mampu mengembangkan bacaan huruf hijaiyah anak ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

3. Apakah dari sekolah pernah membuat sebuah media untuk pembelajaran 

membaca huruf hijaiyah ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

4. Apakah sudah merasa cukup atau dirasa kurang selama ini terhadap 

pengembangan media yang ada disekolah selama ini ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

5. Jika kurang sebabnya apa ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

6. Apakah media tersebut membantu guru sebagai media membaca huruf 

hijaiyah anak ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

7. Apakah sebelumnya ada media untuk pembelajaran membaca huruf 

hijaiyah yang berbahan dasar dari paralon ? 

Jawaban :  .......................................................................... 

  



 
 

 
 

Lampiran 2 Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 1 

Narasumber : Dwi Haryanti, Guru Kelas TK Nurul Huda Pepen, Canden, Jetis, 

Bantul 

Penanya : Utari Dian Rachmawati 

Hari/tanggal : 9 September 2019 

1. Dapatkah ibu menerangkan sedikit tentang diri anda, alamat tempat 

tinggal, tugas dan jabatan di Sekolah ini? 

Jawaban  : Nama Dwi Haryanti. Alamat Kiringan, Canden, Jetis, Bantul. 

Tugas guru kelas A3. Jabatan Guru. 

2. Jika kita melihat tentang pengembangan  membaca huruf hijaiyah anak 

usia dini, bagaimana pendapat ibu tentang pengembangan membaca huruf 

hijaiyah anak usia dini ? 

Jawaban : Dalam pembelajaran membaca huruf hijaiyah anak usia dini 

memang harus dikembangkan sejak awal, agar anak sudah mengenali  

huruf hijaiyah sejak usia dini, anak bisa mengenal bacaannya, cara 

membacanya bagimana. Jadi anak usia dini alangkah baiknya sudah 

diajarkan membaca huruf hijaiyah. 

3. Ada berapa jumlah anak didik di Sekolahan ? Dan berapa rinciannya untuk 

setiap kelas ? 

Jawaban : Total jumlah anak ada 113 anak. Kelas A 45 anak, A1 15 anak, 

A2 15 anak, A3 15 anak. Kelas B ada 68 anak, B1 17 anak, B2 17 anak, 

B3 17 anak, B4 17 anak. 

4. Siapa saja guru pengampu di kelas kecil (A) ? 

Jawaban : Guru pengampu kelas A1 Ibu Eka, kelas A2 Ibu Riska, kelas A3 

Ibu Dwi. 

5. Bagaimana pengembangan membaca huruf hijaiyah anak usia dini 

khususnya di kelas kecil (A) ? 

Jawaban : Mulai berkembang, dan cenderung berkembang sesuai harapan. 

Tapi masih ada yang belum bisa mengingat dan menghafalkan, mungkin 

karena dirumah belum diajari membaca huruf hiaiyah atau belum 

dikenalkan huruf hruf hiaiyah oleh orang tua. 

6. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan membaca huruf 

hijaiyah anak di kelas kecil (A) ? 



 
 

 
 

Jawaban : Faktor yang mempengaruhi adalah usia dan jenis kelaminnya 

karena biasanya kalau putri  mudah dan cepat untuk menghafalnya 

sedangkan kalau ptra masih susah untuk menghafalnya, suka bermain 

sendiri. 

7. Berapa jumalah anak didik putra dan jumlah anak didik putri ? Dan apakah 

jenis kelamin anak mempengaruhi pengembangan membaca huruf hijaiyah 

anak juga ? 

Jawaban : Jumlah anak didik putra ada 6 anak, anak didik putri ada9 anak. 

Iya sangat mempengaruhi. 

8. Bagaimana dengan pengembangan membaca huruf  hijaiyah anak di kelas 

kecil (A) ? 

Jawaban : Masih ada beberapa anak didik yang belum bisa mengikuti extra 

membaca huruf hijaiyah. 

Narasumber : Sariyah, guru kelas TK TriDaya  

Penanya : Utari Dian Rachmawati 

Hari/tanggal : 16 September 2019 

1. Dapatkah ibu menerangkan sedikit tentang diri anda, alamat tempat 

tinggal, tugas dan jabatan di Sekolah ini? 

Jawaban : Nama  sariyah, biasa dipanggil bu Sari, Turi, Sumberagung, 

Jetis, Bantul, Tugas guru kelas A1, jabatan guru. 

2. Jika kita melihat tentang pengembangan  membaca huruf hijaiyah anak 

usia dini, bagaimana pendapat ibu tentang pengembangan membaca huruf 

hijaiyah anak usia dini ? 

Jawaban : Pengembangan dalam membaca huruf hijaiyah dibilang sudah 

sangat penting dikawasan TK, sekarang sudah banyak TK yang 

mengajarkan anak didiknya untuk membaca huruf hijaiyah. Karena 

meningkatkan daya ingat anak itu lebih mudah. 

3. Ada berapa jumlah anak didik di Sekolahan ? Dan berapa rinciannya untuk 

setiap kelas ? 

Jawaban : Total jumlah anak 47. Kelas A1 11 anak, kelas A2 12 anak, 

kelas B1 13 anak kelas B2 11 anak. 

4. Siapa saja guru pengampu di kelas kecil (A) ? 

Jawaban : Kelas A1 diampu ibu Surati dan kelas A2 diampu oleh ibu 

Ngadiyah. 



 
 

 
 

5. Bagaimana pengembangan membaca huruf hijaiyah anak usia dini 

khususnya di kelas kecil (A) ? 

Jawaban : Perkembangan membaca dikelas ini sejauh ini sudah sangat 

berkembang dengan bagus dan sesuai dengan kemampuannya. 

6. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan membaca huruf 

hijaiyah anak di kelas kecil (A) ? 

Jawaban : Faktor yang mempengaruhi pengembangan  membaca, biasa 

sebelum pelajaran dimulai dilakukan menyanyi tentang huruf hijaiyah dan 

sebelum dilakukannya pembelajaran membaca huruf hijaiyah terlebih dulu 

guru menanyakan huruf hijaiyah keanak-anak. 

7. Berapa jumalah anak didik putra dan jumlah anak didik putri ? Dan apakah 

jenis kelamin anak mempengaruhi pengembangan membaca huruf hijaiyah 

anak juga ? 

Jawaban : Di kelas A1 jumlah anak didik putra ada 5 dan anak didik putri 

ada 6. Tidak, karenadi kelas  A1 semua anak didik aktif dan mau mencoba 

tidak putus asa. 

8. Bagaimana dengan pengembangan membaca huruf  hijaiyah anak di kelas 

kecil (A) ? 

Jawaban : Membaca huruf hijaiyah di kelas A sudah berkembang sesuai 

harapan. 
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