
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah pesat, sehingga

memungkinkan semua pihak dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber. Dengan

demikian siswa perlu memiliki kemampuan memperoleh, memilih, dan mengelola informasi

untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah. Salah satu cara untuk mencapai hal

tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan sekolah.

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang bertanggungjawab atas pendidikan

siswa. Dalam pelaksanaan pendidikan disekolah dilakukan oleh seorang tenaga pengajar atau

guru. Seorang guru dalam proses belajar mengajar perlu melaksanakan metode pembelajaran

yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga jalannya proses belajar mengajar dapat

dilakukan secara tertib dan efektif.1

Metode mengajar merupakan cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu peranan

metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik sangatlah

penting. Metode pengajaran diharapkan mampu menumbuhkan berbagai kegiatan belajar

siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru.Dalam interaksi ini guru berperan sebagai

penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang

dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik apabila siswa banyak aktif dibandingkan

dengan guru. Oleh karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang tepat

menumbuhkan kegiatan belajar siswa.2

1Roestiyah NK, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta,1991, hlm. 1
2 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995, hlm. 87



Dalam proses interaksi belajar mengajar, guru tidak terpaku dengan menggunakan satu

metode, tapi harus menggunakan metode yang bervariasi agar jalan pengajaran tidak

membosankan tetapi menarik perhatian anak didik.Demikian pula proses belajar mengajar

seni baca al-quran dimana diharapkan siswa yang telah mempelajari, menguasai seni baca al-

quran ini dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya proses belajar mengajar

dapat menjadi suatu perubahan yang baik daripada sebelumnya, yaitu seni baca Al-Quran

yang baik. Tujuan dari seni baca al-quran adalah agar siswa dapat menyalurkan bakat, dan

dengan bakat tersebut siswa bisa mengembangkan serta menumbuhkan kecintaan terhadap al-

quran. Sehingga mereka dapat pula meyakini dan mengamalkan isi kandungan al-quran serta

bergairah untuk membacanya dengan suara yang indah dan bacaan yang benar.

Seni baca al-quran secara tartil keberadaanya juga diterangkan secara jelas dalam firman

Allah SWT dalam surah Al-Muzzammil ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:3





Artinya:Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah al quran itu dengan perlahan-

lahan.(QS Al Muzzammil : 4)

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Abu Daud juga disebutkan

( رواه احمد وابو داود )زینوا القرآن بأصواتكم

“Hiasilah al-qur’an dengan suara kalian.” (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)

Pelajaran seni baca al-qurandi Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan

merupakan bagian dari mata pelajaran extrakurikuler yang memberikan pendidikan untuk

memahami dan mengamalkan isi kandungan al-quran, membaca dengan fasih, tajwid yang

benar dan dengan suara yang bagus serta dengan irama yang merdu.Pelajaran seni baca al-

3 Al-Quran Surat Al-Muzzammil Ayat 4



quran tersebut berfungsi untuk mengarahkan pemahaman dan penghayatan pada isi yang

terkandung dalam ayat-ayat al-quran yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan

sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT sesuai

dengan tuntunan al-quran.

Salah satu metode yang tepat digunakan dalam pelajaran seni baca al-quran ialah

metode drill. Metode drill merupakan metode mengajar dengan mengadakan latihan-latihan

secara intensif dan berulang-ulang. Metode drillini sangat baik dipergunakan untuk

mengajarkan seni baca al-quran kepada peserta didik. Sehingga dengan tidak terasa

memperoleh kecakapan tertentu tanpa disuruh mengahafal di rumah.4

Winarno Surachmad mengatakan bahwa metode drill adalah untuk memperoleh sesuatu

ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang telah dipelajari, karena hanya

dengan melakukannya secara praktis pengetahuan tersebut dapat disempurnakan dan disiap-

siagakan.5Abdul Kadir Munsyi menyatakan metode drilladalah metode mengajar dengan

mengadakan latihan-latihan secara intensif dan berulang-ulang. Metode ini sangat baik

dipergunakan untuk mengajar seni baca al-quran kepada anak-anak.Sehingga dengan tidak

terasa memperoleh kecakapan tertentu tanpa disuruh menghafal dirumah.

Untuk kesuksesan teknik latihan itu perlu instruktur/guru memperhatikan langkah-

langkah yang disusun demikian:

1. Gunakan latihan ini hanya untuk pelajaran atau tindakan yang dilakukan secara
otomatis, ialah yang dilakukan siswa tanpa menggunakan pemikiran dan
pertimabangan yang mendalam.

2. Guru harus memilih latihan yang mempunyai arti luas ialah yang dapat menanamkan
pengertian pemahaman akan makna dan tujuan latihan sebelum mereka melakukan.

3. Didalam latihan pendahuluan instruktur harus lebih menekankan pada diagnosa,
karena latihan permulaan itu kita belum bisa mengharapkan siswa dapat
menghasilkan keterampilan yang sempurna.

4 Abdul Kadir Munsyi, Pedoman Mengajar, Surabaya: Al-Ikhlas, 19981, hlm 75
5 Winarno Surachmad, Metodologi Pengajaran Nasional, Bandung: Jemmars, 1986, hlm 78



4. Perlu mengutamakan ketepatan, agar siswa melakukan latihan secara tepat, kemudian
diperhatikan kecepatan, agar siswa dapat melakukan kecepatan atau keterampilan
menurut waktu yang telah ditentukan.

5. Guru memperhitungkan waktu/masa latihan yang singkat saja agar tidak meletihkan
dan membosankan, tetapi sering dilakukan pada kesempatan yang lain.

6. Guru dan siswa perlu memikirkan dan mengutamakan proses-proses yang
esensial/yang pokok atau inti

7. Instruktur perlu memperhatikan perbedaan individual siswa, sehingga kemampuan
dan kebutuhan siswa masing-masing tersalurkan/dikembangkan.6

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode drilladalah cara mengajar yang

dilakukan oleh guru dengan jalan melatih ketangkasan atau keterampilan para murid terhadap

bahan pelajaran yang diberikan.Adapun metode yang digunakan sebelumnya dalam

pembelajaran seni baca al-quran di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Kecamatan

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragri Hilir adalah lebih menekankan kepada metode ceramah

dan demonstrasi. Akan tetapi, selama menggunakan metode ceramah dan demonstrasi

tersebut hasilnya belum memuaskan maka dari itu kepala sekolah berpendapat bahwa metode

pembelajarannya harus ditambah yaitu dengan menggunakan metode drill.

Berdasarkan studi pendahuluan penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian siswa yang tidak dapat membedakan penyebutan antara idhgam

bughunnah, bilaghunnah, mutama tsilain, mutaqaribain, dan mutaja nisain

2. Masih ada sebagian siswa yang sulitmengucapkan makharijul huruf yang tepat

3. Masih ada sebagian siswa sulit melafazkan ayat-ayat al-quran dengan irama/lagu.

4. Masih ada sebagian siswa yang sulit membedakan antara mad dan bukan mad

Berdasarkan gejala-gejala tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul :“Pengaruh Penggunaan Metode Drill Terhadap Hasil Belajar Seni Baca Al-

Quran di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten

Indragiri Hilir”.

6 Roestiyah, Op.Cit. hlm. 125-128



B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu

adanya penegasan istilah, yaitu:

1. Metode drilladalah metode mengajar dengan mengadakan latihan-latihan secara intensif

dan berulang-ulang atau memberikan latihan secara lisan kepada anak.7 Jadi, metode drill

yang dimaksud dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam memberikan

pembelajaran seni baca al-quran dalam bentuk latihan.

2. Seni baca al-quran adalah di ambil dari kata Naghom yaitu kata yang berasal dari bahasa

Arab yang artinya lagu/irama. Populernya istilah Naghom berasal dari para Qori’/ para

Syech/ dari Mesir yang pernah mengajarkan ilmunya di Indonesia pada tahun 1973.Kata

naghom yang akhirnya kemudian dirangkai dengan al-quran menjadi naghom al-quran

yang artinya melagukan al-quran, bisa juga disebut dengan tahsin as-shout dalam membaca

al-quran (membaguskan suara dalam membaca al-quran). Naghom adalah khusus untuk

tilawah al-qur’an, kemudian di Indonesia terkenal dengan sebutan seni baca al-quran.8

C. Permasalahan

1. Identifiksi Masalah

7 Abdul Kadir Munsyi, Op. Cit, hlm. 87.
8Wikipedia, Seni, 6 April 2013, Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Seni/, Diakses26 Juli 2013



Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka bermunculan

berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

a. Bagaimana keaktifan siswa Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadinmengikuti pembelajaran

seni baca al-quran?

b. Bagaimana penerapan metode Drill dalam pembelajaran seni baca al-quran?

c. Apakah ada pengaruh metode Drill terhadap hasil belajar seni baca al-quran?

d. Apafaktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran seni baca al-

quran melalui metode Drill?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya persoalan yang terkait dalam penelitian ini, dan keterbatasan

kemampuan peneliti melakukan penelitian maka penulis membatasi masalah dalam

penelitian ini hanya pada pengaruh metode drill terhadap hasil belajar seni baca al-quran.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

a. Bagaimana pelaksanaan metodedrill dalam kegiatan pembelajaran seni baca al-quran

di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan?

b. Bagaimana hasil belajar seni baca alquran di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin

Tembilahan?

c. Apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar seni baca al quran di

Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan



a. untuk mengetahui pelaksanaan metode drill pada pembelajaran seni baca al quran di

Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan?

b. untuk mengetahui hasil belajar seni baca al quran di Madrasah Aliyah Sabilal

Muhtadin Tembilahan?

c. untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode drill tehadap hasil belajar

seni baca al quran di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan?

2. Kegunaan

a. Dapat dijadikan bahan masukan khususnya bagi guru seni baca al-quran di Madrasah

Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan dan bagi calon pendidik pada umumnya dalam

melaksanakan metode drill pada proses belajar mengajar dilembaga pendidikan formal

b. Untuk memperluas pikiran penulis tentang pengaruh metode Drill terhadap seni baca al-

quran di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan

c. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.


