
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Metode Drill

1. Pengertian Metode Drill

Metode latihan siap (drill) merupakan cara mengajar yang dilakukan oleh guru

dengan jalan melatih ketangkasan atau keterampilan para murid terhadap bahan pelajaran

yang telah diberikan.1Abdul Kadir Munsyi menyatakan metode drill adalah metode

mengajar dengan mengadakan latihan-latihan secara intensif dan berulang-ulang, metode

ini sangat baik untuk dipergunakan untuk mengajar seni baca al-quran kepada anak-anak.

Sehingga dengan tidak terasa memperoleh kecakapan tertentu tanpa disuruh menghafal di

rumah.

Winarno Surachmad menyatakan bahwa metode drilladalah untuk memperoleh

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

hanya dengan melakukannya secara praktis pengetahuan tersebut dapat disempurnakan dan

disiap-siagakan.

Istilah metode mengajar terdiri dari dua kata yaitu metode dan mengajar. Metode

atau metoda berasala dari bahasa Yunani (Grek) yaitu Metha dan Hodos, Metha berarti

melalui atau melewati dan Hodos berarti jalan atau cara yang harus ditempuh untuk

menyajikan pelajaran agar tercapai tujuan.

Selanjutnya menurut Abu Bakar Muhammad, keberhasilan suatu pengajaran itu

tergantung kepada tiga faktor, yaitu:

a. Persiapan pengajaran yang sempurna

1 Imansyah Alipandie,Didaktik Metodik Pendidikan Umum, Surabaya: Usaha Nasional, 1995, hlm.100



b. Metode pengajaran yang baik

c. Kemampuan para murid untuk mencurahkan segala kesungguhan untuk menerima

pelajaran yang diberikan dan memahami dengan sebaik-baiknya.2

2. Tujuan Metode Drill Dalam Pembelajaran

Tujuan merupakan bagian yang terpenting dalam proses pembelajaran. Tujuan

pengajaran pada dasarnya merupakan harapan yakni apa yang diharapkan siswa sebagai

hasil.Metode merupakan cara mengajar yang dilakukan oleh guru dengan jalan melatih

ketangkasan atau keterampilan para murid terhadap bahan pelajaran yang telah diberikan.

Maka tujuan metode Drill adalah:

a. Agar siswa memiliki keterampilan motoris seperti melafalkan ayat-ayat al-quran yang di

iringi dengan irama yang baik.

b. Agar siswa mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengenal gaya/irama dalam

seni baca al-quran.

c. Agar siswa memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal

lain, seperti hubungan antara tanda huruf dan bunyi huruf dalam membaca al-quran

dengan seni/irama.

3. Langkah-Langkah Metode drill

Metode akan dapat lebih maksimal jika dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Kegiatan Guru

1. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah beserta jawabannya.

2 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Bahasa Arab, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 19



2. Mengajukan pertanyaan secara lisan, tertulis, atau memberikan perintah untuk

melakukan sesuatu.

3. Mendengarkan jawaban lisan atau memeriksa jawaban tertulis atau melihat gerakan

yang dilakukan. Mengajukan kembali berulang-ulang pertanyaan atau perintah yang

telah diajukan dan didengar jawabannya.

b. Kegiatan Murid

1. Mendengarkan baik-baik pertanyaan atau perintah yang diajukan guru kepadanya.

2. Menjawab secara lisan atau tertulis atau melakukan gerakan seperti yang

diperintahkan.

3. Mengulang kembali jawaban atau gerakan sebanyak permintaan guru. .

Mendengarkan pertanyaan atau perintah berikutnya3

4. Kelebihan dan Kekurangan

Dalam pelaksanaan pembelajaranmetode latihan (Drill) mempunyai Kelebihan,

yaitu:

a. Dengan metode ini dalam waktu yang relatif singkat anak-anak segera
memperoleh penguasaan dan keterampilan yang diharapkan.

b. Para murid memiliki sejumlah Besar pengetahuan siap (Drill).
c. Para murid terlatih belajar secara rutin dan disiplin.

Kelemahan dari pelaksanaan metode drill ini adalah sebagai berikut:
a. Menghambat bakat, minat, perkembangan dan inisiatif murid.
b. Penyesuaian anak terhadap lingkungan menjadi statis.
c. Membentuk belajar anak secara mekanis, otomatis dan kaku.
d. Membentuk pengetahuan verbalitas dan rutin.4

3 Armai, Arief,Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta:Intermasa, 2002 hlm. 175
4 Imansyah Alipandie, Op. Cit., hlm. 100



5. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar merupakan

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar dapat

dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring.Dampak pengajaran

adalah hasil yang dapat diukur. Dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan

kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar.5Menurut Oemar Hamalik hasil belajar

adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi

mengerti.6

Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah

dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan

tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membentuk

pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan

merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik.

b. Kriteria Hasil Belajar

Kriteria pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui evaluasi.Evaluasi

adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah

5Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 4-5
6Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bandung: Bumi Aksara, 2006, hlm. 30



ditetapkan dalam sebuah program.7 Sehubungan dengan penilaian pembelajaran

Moekijat dalam Mulyasa mengemukakan teknik penilaian pembelajaran yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai berikut:

1) Penilaian belajar pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan dan
daftar isian pertanyaan. 2) Penilaian belajar keterampilan dapat dilakukan dengan
ujian praktik, analisa keterampilan dan analisa tugas, serta penilaian oleh peserta
didik sendiri. 3) Penilaian belajar sikap dapat dilakukan dengan daftar isian sikap
dari diri sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan dengan tujuan program, dan
skala deferensial sematik (SDS).8

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa penilaian   merupakan suatu

halyang sangat penting dalam menetukan keberhasilan siswa. Ada pun bentuk tes yang

diberikan kepada peserta didik tetap harus sesuai dengan persyaratan yang baku, yakni

tes itu harus:

1) Memiliki validitas (mengukur atau menilai apa yang hendak diukur atau
dinilai, terutama menyangkut kompentensi dasar materi standar yang telah
dikaji.

2) Mempunyai reliabilitas (keajekan, ketetapan hasil yang diperoleh seorang
peserta didik bila dites kembali dengan tes yang sama).

3) Menunjukkan objektifitas(dapat mengukur apa yang sedang diukur, di
samping perintah pelaksanaannya jelas  dan tegas sehingga tidak menimbulkan
interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan maksud tes.

4) Pelaksanaan penilaian harus efisien dan praktis.9

Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tes yang efisien,

objektif serta sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka akan memberikan hasil

belajar yang baik. Karena hasil belajar merupakan sesuatu yang menjadi milik siswa

sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilaksanakannya

c. Indikator Hasil Belajar

7Muhibbin Syah, Psikologi pendidikan dengan Pendekatan Baru, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006,
hlml. 139

8E.Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan Kemandirian guru dan Kepala Sekolah,
Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 213

9Ibid., hlm. 213



Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Permasalahan

yangdihadapi sampai dimana tingkat prestasi (hasil) belajar yang telah

dicapai.Sehubungan dengan hal ini djamarah memberikan tolak ukur tingkat

keberhasilan pembelajaran dalam penelitian. Ada beberapa tingkatan atau taraf

keberhasilan tersebut adalah:

a. Istimewa/maksimal: apabila seluruh bahanpembelajaran yang di ajarakan  itu
dapat dikuasai oleh siswa.

b. Baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (75% s.d. 99%) bahan pelajaran
yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

c. Baik/minimal: apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d. 75% saja
yang dikuasai oleh siswa.

d. Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh
siswa.10

Menurut Sudjana hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar

yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri:

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar
instrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dengan prestasi rendah dan ia
akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau setidaknya
mempertahankan apa yang telah dicapai.

b. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu kemampuan
dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kalah dari orang
lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya.

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan lama
diingat, membentuk perilaku, bermamfaat untuk mempelajari aspek lain,
kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan mengembangkan
kreativitasnya.

d. Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehansif), yakni
mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif (sikap) dan
ranah psikomotorik, keterampilan atau prilaku.

e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan diri
terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan
mengendalikan proses dan usaha belajarnya.11

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hasil

belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seorang siswa setelah mengikuti

10Syaful Bahri Djamarah dan Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 121
11Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 56



pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Selain itu, hasil belajar

merupakan sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang

dilaksanakannya.Dalam penelitian ini adalah hasil belajar seni baca al-quran di

Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri

Hilir.

6. Seni Baca Al-Qur’an

a. Pengertian

Seni adalah sesuatu yang halus atau bisa juga diartikan sesuatu yang indah. Dalam

penjelasan lain dijelaskan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung

dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan alat komunikasi yang dapat ditangkap oleh

indera pendengar (seni suara).12

Pada dasarnya seni merupakan sesuatu yang muncul dengan sendirinya dalam

kehidupan manusia.Seni muncul dan dapat dilihat dari aktifitas yang dilakukan oleh

seseorang.Selain itu, seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia

yang mengandung unsur keindahan.13

b. Seni Membaca Al-Quran

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-

12 Abdurrahman Al-Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm 14
13 Wikipedia, Seni, 6 April 2013, Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Seni/, Diakses26 Juli 2013



quran).Naghom adalah khusus untuk tilawah al-quran, kemudian di Indonesia terkenal

dengan sebutan seni baca al-quran.14

c. Pedoman Pembelajaran Seni Baca Alquran

Pembina Kepala Sekolah

Guru Pelaksana
pembelajaran seni
baca al-quran

1. Guru bidang studi seni budaya
2. Guru bidang studi al quran hadits
3. Guru ahli dibidang seni baca al quran yang

didatangkan dari luar sekolah.
Waktu
pembelajaran seni
baca al-quran

1. Kelas X pukul 07.30-09.00 (hari sabtu)
2. Kelas XI pukul 09.30-11.00 (hari sabtu)
3. Kelas XII pukul 11.00-12.30 (hari sabtu)

Tujuan
pembelajaran seni
baca al-quran

1. Agar para siswa yang belajar di Madrasah Aliyah
Sabilal Muhtadin  mempunyai keahlian di bidang
tarik suara khusus nya seni baca al-quran

2. Agar para siswa dapat mengembangkan bakatnya
dibidang seni baca al-quran

3. Agar siswa terampil dalam mengisi pembacaan ayat
suci al-quran apabila ada suatu acara pada sekolah
dan dimasyarakat

4. Agar siswa dapat bersaing di luar sekolah apabila
ada pertandingan atau MTQ tingkat Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten bahkan sampai ke tingkat
internasional.

Materi
pembelajaran seni
baca al-quran

1. Pembelajaran Tajwid
2. Pelatihan Vocal (Tausyeh atau Wazan)
3. Pembelajaran irama atau lagu bayati, shaba, hijaz,

nahawan, rasy, sikkah dan jiharkah
4. Murattal (baca cepat) untuk melatih kebenaran

tajwid
5. Evaluasi (sebagian siswa di tes tampil didepan)

Sumber: wawancara.15

d. Norma Norma Penilaian

Pada prinsipnya, seni baca al-quran merupakan bagian dari tilawatil quran.Dalam

pelaksanaan tilawatil quran terdiri dari mujawwad dan murattal, yaitu bacaan al-quran

14Ibid hlm 11
15H. Taufiqurrahman. Z. Lc. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin Tembilahan.

(wawancara tanggal 20 april 2013)



yang mengandung nilai ilmu membaca, seni membaca, seni baca dan adab membaca

menurut pedoman yang telah ditentukan.16

Pedoman penilaian tilawah al-quran yang berhubungan dengan bidang tilawah,

dapat digolongkan menjadi mujawwad dan murattal sebagai berikut:

1) Bidang penilaian dan materi yang dinilai untuk golongan mujawwadah.

a. Bidang tajwid, meliputi:
(1) Makhrij al-huruf
(2) Sifat al-huruf
(3) Ahkam al-huruf
(4) Ahkam almad wa al qashar

b. Bidang fashahah meliputi:
(1) Ahkam al waqf wa al ibtida’
(2) Mura’at al hurf aw al harkat
(3) Mura’at al kalimat wa al ayat

c. Bidang lagu meliputi:
(1) Lagu pertama dan penutup
(2) Jumlah lagu
(3) Peralihan, keutuhan dan tempo lagu
(4) Irama dan gaya
(5) Variasi

d. Bidang suara meliputi
(1) Vokal dan keutuhan suara
(2) Kejernihan/kebeningan suara
(3) Kehalusan/kelembutan suara
(4) Keserasian nada
(5) Pengaturan nafas.17

2) Bidang penilaian materi yang dinilai untuk golongan murattal

a. Bidang tajwid meliputi
(1) Makhrij al huruf
(2) Sifat al huruf
(3) Ahkam al huruf
(4) Ahkam al mad wa al qashr

b. Bidang fashahah meliputi:

16Ibid. hlm, 41
17Ibid, hlm. 53



(1) Ahkam al waqf wa al ibtida’
(2) Mura’at al hurf aw al harkat
(3) Mura’at al kalimat wa al ayat

c. Bidang suara meliputi:
(1) Vokal dan keutuhan suara
(2) Kejernihan/kebeningan suara
(3) Kehalusan/kelembutan suara
(4) Keserasian nada
(5) Pengaturan nafas.18

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah. Adapun penelitian yang relevan yang penulis

gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Skripsi Misnarni tahun 2009 yang berjudul “ meningkatkan keterampilan shalat fardhu

dengan metode Drill pada mata pelajaran fiqih siswa kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri

Merangin Kecamatan Bangkinang  Barat Kabupaten Kampar” adapun hasil penelitian

tersebut rata-rata murid pada tes awal dikategorikan sedangdengan nilai rata-rata 63% dan

pada siklus pertama naik menjadi 69% dengan kategori cukup baik sedangkan pada siklus

kedua kemampuan rata-rata murid dikategorikan baikdengan persentase nilai rata-rata

78%, dengan kategori keberhasilan 83, 8% dari jumlah murid artinya seluruh murid telah

mencapai nilai keberhasilan yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut menunjukkan

bahwa kemampuan murid dalam keterampilan melaksanakan shalat dapat ditingkatkan

dengan menggunakan metode drill.

2. Skripsi Mahyudin tahun 2009 yang berjudul “ meningkatkan kemampuan menerapkan

hukum bacaan Mad Thabi’i melalui metode Drill siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Yang menunjukkan hasil dengan nilai

18Ibid, hlm. 54



persentase mencapai 61% dan angka tersebut meningkat lagi setelah dilakukan revisi

terhadap rencana pelaksanaan pengajaran siklus pertama tersebut dan dilakukan tindakan

siklus kedua hingga mencapai nilai persentase 87,5%

C. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami tulisan ini dan agar tidak

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu mengoperasionalkan konsep-

konsep yang digunakan. Kajian ini terdiri dari atas dua yaitu variabel X (pengaruh

penggunaan metode drill)yang disebut variabel mempengaruhi (independen variabel) dan

variabel Y (hasil belajar) yang disebut variabel menerima pengaruh (dipenden variabel).

1. Variabel X( Penggunaanmetode drill)

a. Siswa dilibatkan dengan penggunaan latihan secara sederhana dalam pembelajaran

b. Siswa diberi penjelasan tentang pengertian yang mendalam sebelum diadakan latihan

tertentu.

c. Siswa diberikan pengertian terhadap kesulitan yang timbul

d. Masa latihan yang diberikan relative singkat, tetapi harus sering dilakukan.

e. Siswa terlebih dahulu diberikan arti latihan yang akan diberikan.

f. Latihan yang diberikan berguna terhadap perkembangan pengetahuan siswa.

g. Latihan yang diberikan dilakukan secara sistematis.

h. Latihan yang diberikan dalam bentuk perorangan.

i. Latihan yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.

j. Latihan yang diberikan dapat dimengerti oleh siswa

2. Variable Y ( Hasil belajar seni baca al-quran )



Hasil belajar seni baca al-qurandiperoleh dari dokumentasi sekolah yaitu hasil evaluasi

kegiatan ekstrakurikuler seni baca al quran. Adapun perolehan hasil belajar seni baca al-

quran di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan ada beberapa kategori yaitu:

a. Sangat baik dengan skor nilai 80-100

b. Baik dengan skor nilai 70 – 80

c. Sedang dengan skor nilai 60 - 70

d. Cukup dengan skor nilai 50-60

e. Tidak baik dengan skor nilai 0-50

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi Hipotesis Alternatif (Ha) dan

Hipoteis Nihil (Ho), sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh metode drill terhadap hasil belajar siswa seni baca al-quran di

Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan.

Ho: Tidak terdapat pengaruh metode drill terhadap hasil belajar siswa seni baca al-quran di

Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan.


