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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dilakukan agar seseorang memperoleh pemahaman tentang suatu 

ilmu. Pendidikan juga mempermudah seseorang menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaanya pendidikan bermula dari seorang 

pendidik yang mampu menjadikan suasana pendidikan komunikatif dan 

menyenangkan, sehingga proses pembelajaranpun dapat berjalan dengan lancar 

dan dapat hasil yang memuaskan. Al-Qur’an adalah kalamullah sebagai pedoman 

hidup manusia. Untuk dapat memahami ajarannya yaitu dengan cara dibaca, 

ditulis, dihafaalkan, dipahami maknanya, dan dilaksanakan isinya.  

Pengajaran berlangsung sebagai proses saling mempengaruhi antara guru dan 

siswa. Di antara keduanya terdapat hubungan atau interaksi, guru mengajar di satu 

pihak dan siswa belajar di lain pihak. Keduanya menunjukkan aktivitas yang 

seimbang, hanya berbeda peranan saja. Keterpaduan proses belajar siswa dengan 

proses mengajar guru sehingga terjadi interaksi belajar mengajar (terjadi proses 

pengajaran ) tidak datang begitu saja dan tidak dapat tumbuh tanpa pengaturan 

dan perencanaan yang seksama. Pengaturan sangat diperlukan terutama dalam 

menentukan komponen dan variabel yang harus ada dalam proses pengajaran 

tersebut. Perencanaan dimaksudkan merumuskan dan menetapkan interrelasi 

sejumlah komponen dan variabel sehingga memungkinkan terselenggaranya 

pengajaran yang efektif.  

Salah satu masalah penting yang dihadapi guru Al-Qur’an adalah mengatasi 

ketidak tertiban santri selama proses belajar mengajar dan mengatasi kelancaran 

mengaji. Ujung persoalan tersebut berakibatkan mutu bacaan santri makin 

merosot dan waktu belajarnya semakin lama bahkan tidak sedikit santri drop out 

sebelum tartil dan khatam baca Al-Qur’an. 

Pada saat ini masih banyak metode membaca Al-Qur’an yang cenderung 

konvensial, yaitu dengan nada lurus sehingga terkesan monoton yang berdampak 

pembelajaran kurang dapat diminati oleh siswa sehingga berdampak pada hasil 

belajar siswa. Mempelajari Al-Qur’an termasuk cara membacanya dengan baik 

dan benar tidaklah mudah seperti halnya membalik tangan. Selain harus mengenal 

huruf-huruf hijaiyah tentu juga dibutuhkan keterampilan sendiri agar dapat 

membaca Al-Qur’an secara tartil. Tartil artinya membaca Al-Qur’an dengan 

perlahan-lahan dan tidak terburu-buru dengan bacaan baik dan benar sesuai 

dengan makhraj dan sifat-sifatnya sebagaimana dijelaskan dalam ilmu tajwid. 

Seiring berkembangnya zaman maka banyak metode-metode yang diciptakan 

untuk menunjang keberhasilan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an dengan 

ciri khas tertentu demi memcapai keberhasilan dalam pembelajaran.  
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Pada penelitian ini, penulis mengangkat satu metode yang telah berkembang 

pada abad ini, yaitu metode Tilawati. Metode Tilawati merupakan metode belajar 

membaca Al-Qur’an yang menggunakan nada-nada tilawah dengan pendekatan 

yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca 

melalui individual dengan teknik baca simak,  sehingga dalam pembelajaran 

peserta didik dapat tuntas dan khatam dalam membaca Al-Qur’an. Dengan 

penerapan lagu dalam bacaan Al-Qur’an sehingga berdampak pada hasil belajar 

siswa. Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan lebih lanjut tentang  

metode tilawati sebagai  pembelajaran membaca al quran anak 

1.2 Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang akan peneliti kaji adalah 

1.2.1. Bagaimanakah pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an menggunakan metode tilawati? 

1.2.2. Bagaimanakah evaluasi dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an 

menggunakan metode tilawati? 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1.3.1. Untuk mengetahui pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an menggunakan metode tilawati 

1.3.2. Untuk mengetahui evaluasi dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an 

menggunakan metode tilawati 

1.4 Kegunaan  

1.4.1. memberikan informasi terkait metode tilawati 

1.4.2. menambah pengetahuan tentang metode yang menyenangkan untuk 

mempelajari al-quran 

 

1.5 Luaran 

1) Artikel Ilmiah 

2) Paten 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian pembelajaran membaca Al-Qur’an 

Seperti yang dikutip Hamzah. B.Uno pembelajaran menurut Dengeng 

adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara 

implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan.  

Pembelajaran dalam suatu definisi dipandang sebagai upaya 

mempengaruhi siswa agar belajar. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran sebagai upaya membelajarkan siswa. Akibat yang mungkin 

tampak dari tindakan pembelajaran adalah siswa akan (1) belajar sesuatuyang 

mereka tidak akan pelajari tanpa adanya tindakan pembelajar, atau (2) 

mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efisien. 

2.1.2 Pengertian metode tilawati 

Metode Tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Qur`an yaitu suatu 

metode atau cara belajar membaca Al-Qur`an dengan ciri khas menggunakan 

lagu rost dan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan 

melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan tehnik 

baca simak. Metode ini aplikasi pembelajarannya dengan lagu rast. Rast 

adalah Allegro yaitu gerak ringan dan cepat. pendekatan klasikal dan 

individual dan untuk mendukung dalam menciptakan suasana belajar yang 

kondusif maka penataan kelas diatur dengan posisi duduk peserta didik 

melingkar membentuk huruf U sedangkan guru di depan tengah sehingga 

interaksi guru dan peserta didik Mudah  

Format U dalam proses pembelajaran metode Tilawati sangatlah bagus 

karena peserta didik dapat terkontrol semua oleh pendidik baik klasikal 

maupun individual. Adanya penekanan-penekanan dalam membaca Al-Qur`an 

dengan baik dan benar diperlukan latihan yang terus menerus dengan 

mengoptimalkan potensi anatomis yang ada pada diri manusia yaitu otak, mata 

dan mulut serta hati. Saat anak diminta untuk membaca secara berlahan-lahan, 

pada saat itu pula diharapkan terjadi ”fokusisasi” atau keseimbangan pada 

komponen anatomisnya, sehingga menghasilkan bacaan yang benar. 

 2.1.3  Pendekatan Pembelajaran 

 Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. 

Roy Kellen mencatat bahwa ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu 
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pendekatan yang berpusat pada guru (teacher centered approaches) dan 

pendekatan yang berpusat pada siswa (student centered approaches). 

Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran 

langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau pembelajaran 

ekspositori. Sedangkan, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

menurunkan strategi pembelajaran inkuiri dan diskoveri serta pembelajaran 

induktif. 

Pendekatan pembelajaran adalah pengelolaan kelas secara individual 

maupun klasikal. Tilawati merupakan buku metode belajar membaca Al-

Qur’an yang disampaikan secara seimbang antara pembiasaan melalui 

pendekatan KLASIKAL dan kebenaran membaca melalui pendekatan 

INDIVIDUAL dengan teknik BACA SIMAK. Dengan pendekatan ini 

diharapkan : 

1. Kegiatan pembelajaran menjadi efektif, mudah dan menyenangkan. 

2. Santri naik jilid bersama-sama dalam satu periode pembelajaran 

dengan kualitas standar. 

3. Suasana belajar kondusif. 

4. Target kurikulum baik kualitas maupun waktu dapat tercapai. 

2.1.4 Evaluasi/munaqosyah 

Evaluasi/munaqosyah adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka 

memperoleh data tentang perkembangan, perubahan dan kemajuan santri 

melalui proses pembelajaran yang dialami. 

1. Macam-macam evaluasi/munaqosyah 

A. Pre test 

 Pre test dalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjajagi 

kemampuan santri sebelum mereka mengikuti proses pembelajaran 

sebagai bahan untuk pengelompokan kelas. 

B. Harian 

 Evaluasi harian adalah evaluasi yang dilakukan setiap hari oleh guru 

untuk menentukan kenaikan halaman buku tilawati secara bersama 

dalam satu kelas. Pelaksanaannya sebagai berikut: 

a) Halaman diulang apabila santri yang lancar kurang dari 70 

persen. 

b) Halaman dinaikkan apabila santri yang lancar minimal 70 

persen. 

C. Kenaikan jilid 
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  Evaluasi kenaikan jilid adalah evaluasi yang dilakukan secara 

periodik oleh munaqisy lembaga untuk menentukan kenaikan jilid 

buku tilawati. 

2.2. Kerangka Berfikir 

 Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip Moleong, 

paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang 

bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. 

Sedang Harmon mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk 

mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu 

secara khusus tentang visi realitas. 

 Penerapan metode tilawati pada pembelajaran membaca Al-Qur’an 

dengan menggunakan teknik klasikal individual; evaluasi pre test, harian dan 

kenaikan jilid; serta adanya faktor pendukung dari barbagai pihak akan 

menunjang berjalannya metode tilawati dengan baik sehingga siswa mampu 

membaca Al-Qur’an dan dalam proses ini maha siswa akan mampu membaca 

Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Kerangka berpikir/Paradigma penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan metode tilawati 

Pendekatan 

Mampu membaca Al-

Qur’an 

Membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar 
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Evaluasi 

pre test Harian Kenaikan Jilid 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip Moleong, definisi kualitatif adalah 

“presedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” Sejalan dengan 

definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristiwanya. Penulis buku penelitian kualitatif lainnya (Denzin dan Lincoln) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 

lartar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.  

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis dan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

3.1. Desain Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di awal dan dilihat dari 

sudut pandang bidang keilmuan, maka penelitian yang peneliti lakukan dalam 

skripsi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penelliti 

arahkan pada kenyataan yang berhubungan dengan metode dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an  

Peneliti menerapkan metode kualitatif ini karena berdasarkan  pertimbangan, 

yaitu lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden 

secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 

peneliti.   

3.2. Subjek Penelitian 

 Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun menurut Lofland dan Lofland, 

seperti dikutip oleh Moleong, “sumber data utama dalam pnelitian kualitatif 

adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-

lain” Sedangkan karakteristik dari data pendukung berada dalam bentuk non 

manusia, artinya data tambahan dalam penelitian ini dapat berbentuk surat-surat, 

daftar hadir, data statistik atupun segala bentuk dokumentasi yang berhubungan 

dengan fokus penelitian. 
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Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan 

fokus penelitian. yang peneliti lakukan ini sumber datanya meliputi 3 unsur, 

yaitu: 

3.2.1 Person 

 Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 

 Data ini diperoleh dari orang-orang yang diwawancarai atau 

dimintai keterangan.. 

3.2.2 Place 

 Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

dan bergerak. 

 Data yang berupa kondisi fisik dan juga aktivitas yang dijalani 

sehari-hari oleh seluruh komunitas yang ada di dalamnya. 

3.2.3 Paper  

 Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar, atau symbol-simbol lain. Sumber data ini diperoleh dari 

buku-buku, dokumen, arsip dan lain sebagainya. 

 Data yang penulis kumpulkan adalah data yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. Jika dicermati dari segi sifatnya, maka data yang 

dikumpulkan adalah data kualitatif  berupa kata-kata dan bahasa tertulis, 

kata-kata subjek yang kemudian diubah dalam bahasa tulis, dan fenomena 

perilaku yang diabstraksikan dalam bahasa tulis juga merupakan data 

pendukung yang diwujudkan melalui rekaman gambar (foto). 

Dengan demikian yang dijadikan sumber data penelitian ini 

adalah subyek yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dewan 

guru, serta dokumen mengenai segala hal yang dapat memberikan 

informasi sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang 

amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang 

dikumpulkan digunakan kecuali untuk penelitian eksploratif untuk menguji 

hipotesa yang telah dirumuskan. Dengan demikian data yang dikumpulkan harus 

cukup valid untuk digunakan. 

 Dalam upaya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang penerapan 

metode tilawati dalam pembelajaran Al-Qur’an, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

3.3.1 Observasi  

 Seperti yang diungkapkan oleh Margono yang dikutip oleh Ahmad 

Tanzeh, Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi 

adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 
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menggunakan seluruh alat indera. Observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek 

penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik 

berupa manusia, benda mati atau alam. Data yang diperoleh adalah 

untuk mengetahui sikap dan perilaku manusia, benda mati atau gejala 

alam. 

Teknik observasi ini digunakan peneliti dengan hadir di lapangan 

(lokasi penelitian) sebelum penelitian dilakukan, hal ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi awal mengenai lokasi penelitian terutama 

berkaitan dengan penerapan metode tilawati dalam pembelajaran Al-

Qur’an. Itu merupakan data awal yang penulis peroleh dari pengamatan 

lapangan. Data selanjutnya peneliti lakukan seperti ketika kegiatan 

berlangsung terutama yang berkaitan dengan pendekatan dan evaluasi 

yang diterapkan dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an Wawancara. 

3.3.2 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat 

menggunakan metode wawancara. Sesuai dengan pengertiannya, 

wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak 

hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas 

yang tinggi. Peneliti tidak hanya “percaya dengan begitu saja” pada apa 

yang dikatakan informan, melainkan perlu mengecek dalam kenyataan 

melalui pengamatan. Itulah sebabnya cek dan ricek dilakukan secara 

silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan di lapangan, atau 

informan yang satu ke informan yang lain..  

3.3.3 Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan 

dengan melihat dokumen-dokumen  resmi seperti monografi, catatan-

catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode 

pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 

menyajikan akunting. 

Metode ini digunakan sebagai salah satu cara penggalian data 

penelitian untuk menelaah arsip-arsip yang disimpan beserta foto yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 Anggaran Biaya 

 

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 

1 Peralatan penunjang: sewa printer,buku literature dll 1.940.000; 

2 
Bahan habis pakai: kertas A4, tinta printer, pulsa 

telpon dll 
1.290.000; 

3 
Perjalanan, sewa kendaraan,tiket perjalanan jkt-

surabaya P-P, penginapan untuk 3 orang dll 
5.650.000; 

4 
Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, 

lainnya  
3.300.000; 

Jumlah 12.180.000; 

 

4.2 Jadwal Kegiatan  

 

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P 

No. Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 

1 Pengumpulan 

Literature 

                                

2 Pengolahan data 

awal dari literatut 

                                

3 Menyusun teori 

yang berhubungan 

dengan masalah 

                               

4 Meneliti di tempat 

tilawati 

center(Surabaya) 

                                

5 Mengakaji dan 

meneliti temuan-

temuan dilokasi 

                                

6 Pengolahan data 

berdasarkan temuan 

                                

7 Menganalisa temuan 

dilokasi 

                

8 Menyusun laporan 

akhir 

                

9 Menyusun artikel 

ilmiah 

                

10 Publikasi                  
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 

1. Peralatan penunjang 

 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

Sewa printer Untuk 

mencetak 

hasil 

penelitian 

1 unit 300,000; 300,000; 

Sewa 

computer/laptop 

Untuk 

menyusun 

laporan 

3 unit 300,000; 600,000; 

Sewa buku 

literature 

 

Untuk 

pedoman 

penelitian 

1 set 

 

 

400,000; 

 

 

400,000; 

 

 

Memory card  1 unit 100,000; 100,000; 

flashdisk  3 unit 80,000; 240,000; 

SUB TOTAL (Rp) 1,940,000; 

 

2. Bahan Habis Pakai 

 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

Tinta printer Untuk isi 

printer sebagai 

alat cetak 

2 unit 160,000; 320,000; 

Kertas A4 Untuk 

pembuatan 

laporan 

2 rim 60,000; 120,000; 

Langganan 

internet dan 

pulsa 

Untuk 

berkomunikasi  

3orang 

 

 

150,000; 

 

 

550,000; 

 

 

Buku dan alat 

tulis, gambar 

Untuk 

menuliskan 

data selama 

survey 

penelitian 

3set 

 

100,000; 300,000; 

SUB TOTAL (Rp) 1,290,000; 

 

3. Perjalanan 

 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

Tiket pesawat 

jkt-surabaya P-

P 

Transportasi 3orang 

 

750,000; 2,250,000; 



 

 

Sewa kendaraan 

 

 

 

Sebagai alat 

transportasi ke 

lokasi 

penelitian 

4hari 

 

 

 

400,000; 

 

 

 

1,600,000; 

 

 

 

Penginapan  Untuk 

penginapan 

selama 

penelitian 

4hari 450,000; 1,800,000; 

SUB TOTAL (Rp) 5,650,000; 

 

4. Lain-lain 

 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

Konsumsi 

selama 4 hari 

 3orang 50,000; 1,800,000; 

Biaya 

administrasi  

Administrasi 

surat-

menyurat 

1set 

 

500,000; 

 

500,000; 

 

Pembuatan 

laporan 

kemajuan dan 

akhir 

 10eks 100,000; 1,000,000; 

SUB TOTAL (Rp) 3,300,000; 

TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) 12,180,000; 



 

 

 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 

 

No Nama /NIM 
Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 
Uraian Tugas 

1 

Puri Arfiani S1 PGSD Pendidikan  10 jam/Minggu Penyusunan, 

penelitian, 

pengamatan, 

dan mencari 

solusi 

masalah 

2 

Tika Febriana S1 PGSD Pendidikan  10jam/Minggu Melengkapi 

berbagai 

kebutuhan 

penelitian 

3 

Ulfah Nadyathul 

Fazriah 

S1 PGSD Pendidikan  10jam/Minggu Pengamatan 

dan mencari 

solusi 

masalah 



 

 

 


