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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Metode Drill

Proses pembelajaran merupakan suatu proses interaksi, yaitu

interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa.15 Artinya,

proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya

interaksi yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa.

Menurut Surya, “guru yang profesional akan tercermin dalam pengabdian

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun

metode”.16 Hal ini berarti bahwa penting bagi guru memilih metode yang

tepat yang  sesuai dengan materi untuk menunjang proses interaksi tersebut.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa metode drill disebut juga

metode training adalah suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-

kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana memelihara kebiasaan-kebiasaan

yang baik.17 Melalui metode ini, diharapkan tujuan pembelajaran tajwid

dapat tercapai. Abdul Rahman Saleh juga mengatakan bahwa “metode drill

atau metode latihan merupakan suatu metode yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk melatih melakukan sesuatu keterampilan tertentu

15Tohirin, 2011, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi
dan Kompetensi), Jakarta: Rajawali Pers, h. 8

16Muhammad Surya, 2005, “Membangun Profesionalisme Guru”, Makalah Seminar
Pendidikan, 6 Mei 2005 di Jakarta dalam Kunandar, 2011, Guru Profesional –
Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam
Sertifikasi Guru, Jakarta: Rajawali Pers, h. 47 Kunandar, Op Cit., h. 55

17Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., h. 242
Lihat juga Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op. Cit., h. 95
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berdasarkan penjelasan atau petunjuk guru”.18 Zakiah Drajat mengatakan

bahwa “latihan bermaksud agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat

menjadi milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya”.19 Menurut Zuhairini,

metode drill atau latihan siap adalah suatu metode dalam pendidikan dan

pembelajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pembelajaran

yang sudah diberikan.20 Sedangkan menurut penulis sendiri metode drill

merupakan cara untuk membelajarkan siswa secara cepat dan tepat untuk

mengembangkan kemahiran, keterampilan dan ketangkasan tertentu, serta

dapat pula untuk mengembangkan sikap dan menanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang  baik melalui petunjuk guru.

Bagi sebagian orang, menyamakan latihan dengan ulangan. Padahal

menurut Armai Arief, latihan itu tujuannya agar pengetahuan dan kecakapan

tertentu dapat menjadi milik siswa. Sedangkan ulangan berfungsi untuk

mengukur sejauh mana siswa telah menyerap materi pembelajaran.21

Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu materi pembelajaran apabila

diajarkan melalui proses latihan yang rutin akan menguatkan daya ingat

siswa dan mengurangi kelupaan terhadap pembelajaran yang telah

diterimanya.

18Abdul Rahman Shaleh, 2006, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 203

19Zakiah Drajat, 2008, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara,
h. 302

20Zuhairini, dkk., 1983, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Surabaya: Usaha Nasional,
h. 106

21Armai Arief, 2002, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat
Press, h. 174
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Sementara itu dalam Al-Qur’an juga ada ayat yang secara implisit

menunjuk kepada penggunaan metode drill ini,  yaitu  dalam surat az-Zumar

[39] ayat 23:













Artinya: “Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik (yaitu) Al-

Qur’an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang,
gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada
Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di
waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu
Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa
yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang
pemimpinpun”.

Maksud berulang-ulang di sini ialah hukum-hukum, pelajaran dan

kisah-kisah itu diulang-ulang menyebutnya dalam Al-Qur’an supaya lebih

kuat pengaruhnya dan lebih meresap. Sebahagian ahli tafsir mengatakan

bahwa “Maksudnya itu ialah bahwa ayat-ayat Al-Qur’an itu diulang-ulang

membacanya seperti tersebut dalam mukaddimah surat al-Fatihah”.22

dalam surat al-Hijr [15] ayat 87:







22Departemen Agama RI, Op Cit, h. 461
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Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang

dibaca berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung”.

Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang ialah surat al-Fatihah

yang terdiri dari tujuh ayat. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa “tujuh

surat-surat yang panjang Yaitu al-Baqarah, Ali Imran, al-Maidah, an-Nisa,

al-'Araf, al-An'am dan al-Anfal atau at-Taubah”.23

dalam surat al-Isra’ [17] ayat 89:






Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada

manusia dalam Al-Qur’an ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi

kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari (Nya)”.24

dan dalam surat al-Ahqaf [46] ayat 27:







Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di

sekitarmu dan Kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami

berulang-ulang supaya mereka kembali (bertaubat).25

Dari ke empat ayat di atas, dua ayat menggunakan kata اْلَمثَانِيْ  dan dua lagi

menggunakan kata فَ  َصرَّ yang keduanya sama-sama bermakna pengulangan.

23Ibid, h. 266
24Ibid, h.291
25Ibid, h. 505
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Ini menunjukkan bahwa pentingnya menggunakan metode pengulangan

dalam pembelajaran.

Sebagai salah satu komponen pembelajaran, metode menempati

peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan

pembelajaran. Strategi penggunaan metode mengajar sangat menentukan

kualitas hasil pembelajaran.26 Setiap metode mempunyai kelebihan dan

kekurangan masing-masing. Hasil pembelajaran pembelajaran yang

dihasilkan dari pengunaan metode ceramah misalnya tidak akan sama

dengan metode tanya jawab, metode diskusi ataupun metode drill.

Adapun kelebihan dari metode drill adalah:

a. Untuk memperoleh kecakapan motorik, seperti menulis,
melafalkan huruf, kata-kata atau kalimat, membuat alat-alat dan
terampil menggunakan alat-alat olahraga

b. Untuk memperoleh kecakapan mental seperti penjumlahan,
pengurangan, pembagian dan tanda-tanda (simbol)

c. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat
seperti hubungan huruf-huruf ejaan, penggunaan simbol dan
membaca peta

d. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketetapan
serta kecepatan pelaksanaan

e. Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan
konsentrasi dalam pelaksanaannya

f. Pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan
konsentrasi dalam pelaksanaannya.27

Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar menambahkan bahwa metode drill

mempunyai kelebihan sebagai berikut:

a. Dalam waktu yang tidak lama siswa dapat memperoleh
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

26Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op. Cit., h. 115
27Ibid., h. 96
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b. Siswa memperoleh pengetahuan yang praktis dan siap pakai,
mahir dan lancar

c. Menumbuhkan kebiasaan belajar secara kontinu, disiplin diri dan
belajar mandiri

d. Pada pembelajaran tajwid melalui metode drill ini, siswa menjadi
terbiasa dan menumbuhkan semangat untuk beramal kepada
Allah SWT.28

Sedangkan kelemahan metode drill adalah:

a. Menghambat bakat dan inisiatif siswa, karena siswa lebih banyak
dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian

b. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan
c. Kadang-kadang latihan dilakukan secara berulang-ulang

merupakan hal yang monoton, mudah membosankan
d. Membentuk kebiasaan-kebiasaan yang kaku karena bersifat

otomatis
e. Dapat menimbulkan verbalisme.29

Adapun metode drill ini dilakukan untuk tujuan agar siswa:

a. Memiliki keterampilan motorik/gerak, sepeti menghafalkan kata-
kata dan  menulis

b. Mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengenal tanda baca
dan bentuk

c. Memiliki kemampuan menghubungkan suatu keadaan dengan hal
lain, seperti tanda huruf dan bunyi serta penggunaan simbol dan
lambang.30

Oemar Hamalik menambahkan bahwa metode drill mempunyai manfaat

agar siswa:

a. Berfungsi mengembangkan kemampuan berpikir untuk memecahkan

masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok

b. Dapat membantu pembelajaran lebih efektif seperti meniru, mengingat

dan otomatisasi31

28Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, 1997, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa
Arab, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 66

29Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Loc. Cit, h. 96
30Roestiyah, Loc. Cit., h. 125
31Oemar Hamalik, 2007, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, h. 95
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Sedangkan ciri khas dari dari metode drill adalah kegiatan yang

berupa pengulangan yang berkali-kali supaya asosiasi antara stimulus dan

respon menjadi sangat kuat atau tidak mudah dilupakan. Dengan demikian

terbentuklah keterampilan (pengetahuan siap) yang setiap saat siap untuk

dipergunakan oleh yang bersangkutan.32

Agar pemakaian metode drill dapat efektif, maka harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sebelum pelajaran dimulai, hendaknya diawali terlebih dahulu
dengan pemberian pengertian dasar

b. Metode ini hanya dipakai untuk bahan pelajaran/ kecekatan-
kecekatan yang bersifat rutin dan otomatis

c. Diusahakan hendaknya masa latihan sesingkat mungkin, agar
tidak membosankan

d. Maksud diadakannya latihan ulang harus mempunyai tujuan yang
lebih luas

e. Latihan diatur sedemikian rupa sehingga bersifat menarik dan
dapat menimbulkan motivasi belajar siswa.33

Adapun prinsip dan petunjuk penggunaan metode drill ini adalah

sebagai berikut: 34

a. Digunakan untuk latihan hal-hal yang bersifat motorik, seperti membaca,

menulis, pembinaan mental dan kecakapan

b. Siswa harus diberi pengertian yang mendalam sebelum diadakan latihan

tertentu agar siswa tidak ragu

32Abdul Rahman Shaleh, 2000, Pendidikan Agama dan Keagamaan – Visi, Misi dan Aksi,
Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, h. 249
Lihat juga Abdul Rahman Shaleh, Op. Cit., h. 203

33Zuhairini, dkk., Op. Cit, h. 107-108
34Nana Sudjana, 2011, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru

Algesindo, h. 87
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c. Latihan pertama harusnya bersifat diagnosis. Mula-mula kurang berhasil,

lalu diadakan perbaikan untuk kemudian bisa lebih sempurna. Berikutnya

guru perlu meneliti kesukaran atau hambatan yang timbul, yang dialami

siswa, sehingga dapat memilih/menentukan latihan mana yang perlu

diperbaiki.35 Kemudian menunjuk pada respon yang telah benar dan

memperbaiki respon yang salah. Jika perlu guru mengadakan variasi

pada latihan dan kondisi latihan untuk penyempurnaan keterampilannya.

d. Proses latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan

berguna

e. Latihan tidak perlu lama asal sering dilakukan

f. Harus disesuaikan dengan taraf kemampuan individual siswa

g. Latihan harus menarik minat dan menyenangkan dan menjauhkan dari

hal-hal yang bersifat keterpaksaan

h. Sifat latihan, yang pertama harus bersifat ketetapan (ketepatan) yang

kemudian kecepatan (kelancaran) dan akhirnya kedua-duanya harus

dimiliki siswa dalam bentuk respon yang diberikan siswa.36

Dengan megikuti prinsip dan petunjuk penggunaan metode drill

diatas seorang guru akan lebih mudah untuk menggunakan metode drill dan

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Metode Drill

Setiap pembelajaran pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi

berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran tersebut. Adapun faktor-faktor

35Ramayulis, 2010, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam  Mulia, h. 189-190
36Ramayulis, 2010, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Op.Cit, h. 350-351
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yang mempengaruhi penerapan metode drill pada pembelajaran tajwid

adalah:

1) Kemampuan Guru

Pemilihan metode dalam melaksanakan pembelajaran sangat

ditentukan oleh kemampuan guru untuk melaksanakan metode tersebut.

Kompetensi guru akan terlihat disini. Dalam hal ini, Kunandar

menyatakan bahwa “kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan

kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan

kinerjanya secara tepat dan efektif”.37 Kemampuan guru ini meliputi

kemampuan fisik guru dimana kesehatan fisiknya harus cukup baik.

Sebab, didalam kelas guru adalah pusat perhatian para siswa.

Syaiful Bahri menambahkan bahwa “latar belakang guru juga

menentukan, dimana guru yang berlatar belakang pendidikan keguruan

akan lebih menguasai metode-metode pembelajaran, karena memang

dicetak sebagai tenaga ahli keguruan”.38 Selain itu pengalaman guru juga

akan mempengaruhi proses pembelajaran. Guru yang mengajar lebih

lama akan lebih banyak pengalaman, sehingga dia lebih menguasai

metode dan cara-cara mengatasi kelemahan metode tersebut. Wina

Sanjaya juga mengatakan bahwa “kepiawaian guru dalam menggunakan

metode, teknik dan taktik pembelajaran juga akan mempengaruhi

37Kunandar, 2011, Guru Profesional – Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: Rajawali Pers, h. 55
Lihat juga Ramayulis dan Samsul Nizar, 2011, Filsafat Pendidikan Islam – Telaah
Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya, Jakarta: Kalam Mulia, h. 151

38Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op. Cit., h. 82
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keberhasilan penerapan suatu strategi atau metode pembelajaran”.39 Oleh

karena itu, guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang

sangat penting.

Disamping itu Wina  Sanjaya juga mengatakan, “pandangan guru

terhadap materi pembelajaran yang diajarkan juga mempengaruhi proses

pembelajaran”.40 Apakah materi tersebut dianggap sebagai pembelajaran

hafalan, atau  pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan

berpikir, maupun dianggap sebagai pembelajaran yang berupa

keterampilan. Pandangan yang demikian akan mempengaruhi penyajian

materi pembelajaran tersebut di dalam kelas.

2) Perbedaan Individual Siswa

Siswa adalah individu yang memiliki sejumlah potensi yang

mengharapkan pendidikan. Namun mereka terlahir dari latar belakang

keluarga, keperibadian, bakat, minat, hobi dan sifat serta tingkat

kecerdasan yang berbeda. Demikian pula, perbedaan tingkat usia

(kematangan) siswa menyebabkan terjadinya perbedaan sikap kejiwaan.41

Ada siswa yang kreatif, tertutup atau pendiam. Maka seorang guru harus

bisa memahaminya. Di sekolah, guru adalah fasilitator bagi siswa, dalam

mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran. Oleh karena

itu, didalam proses pembelajaran, siswa hendaknya menjadi perhatian

39Wina Sanjaya, 2009, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Kencana, h.197-199
40Wina Sanjaya, 2008, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,

Jakarta: Kencana, h .55
41Slameto, 2010, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka

Cipta, h. 54-60



22

utama guru. Terutama dalam memilih metode yang akan digunakan agar

tujuan pembelajaran dapat tercapai.

3) Sifat Bahan Pembelajaran

Setiap materi pembelajaran mempunyai sifat masing-masing.

Paling tidak mudah, sedang dan sukar. Demikian pula bahan

pembelajaran yang akan diajarkan pun harus menjadi bahan

pertimbangan dalam memilih metode atau strategi. Abuddin Nata

mengatakan bahwa “Islam telah memberikan panduan dan arah tentang

cara menggunakan metode atau strategi dengan memperhatikan tujuan

dan bahan pembelajaran, yaitu berpadunya metode dan cara-cara dari

segi tujuan dan alat, dengan jiwa ajaran dan akhlak Islam yang mulia”.42

4) Kesiapan Guru

Penggunaan setiap metode menuntut wawasan, keterampilan dan

pengalaman guru yang akan menerapkannya.43 Selain itu guru harus

mempersiapkan perangkat dan rencana program pembelajaran (RPP) agar

pembelajaran dapat berjalan lancar dan tujuan pembelajaran bisa

tercapai.

5) Situasi Kelas

Pada umumnya kegiatan pembelajaran adalah interaksi yang

terjadi antara siswa dengan guru sebagai perantaranya. Guru yang baik

akan menciptakan lingkungan pembelajaran bagi siswanya. Gaya

mengajar guru secara dominan akan mempengaruhi gaya belajar siswa.

42Abuddin Nata, 2011, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, Jakarta:
Kencana, h. 277-279

43Abuddin Nata, Op. Cit., h. 203
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Syaiful mengatakan bahwa “ada beberapa gaya belajar secara umum

yaitu, gaya mengajar klasik, gaya mengajar teknologis, gaya belajar

personalisasi dan gaya mengajar interaksional”.44 Pendekatan, metode

dan strategi yang digunakan guru juga akan menghasilkan kegiatan siswa

yang bermacam-macam. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran yang

dilakukan oleh guru akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran.

6) Fasilitas yang tersedia

Fasilitas atau sarana dan prasarana mempunyai arti penting dalam

pendidikan. 45 Fasilitas yang ada akan mempengaruhi keefektifan sebuah

metode. Semakin lengkap fasilitasnya, semakin mudah menentukan

metode yang akan digunakan. Seperti ruang kelas yang cukup agar tidak

terjadi kelebihan siswa dalam satu kelas. Adanya ruang kepala sekolah,

ruang dewan guru, ruang perpustakaan, ruang auditorium, ruang

bimbingan dan konseling (BK), ruang tata usaha, halaman yang

memadai, buku penunjang keguruan/kependidikan, alat peraga, dan

ruang laboratorium juga merupakan sarana yang penting.

7) Waktu yang tersedia

Biasanya waktu telah ditentukan dalam silabus/kurikulum, tinggal

lagi guru mempertimbangkan lamanya waktu yang tersedia tersebut

dalam setiap menerapkan sebuah metode pembelajaran.46

44Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., h. 230
45Syaiful Bahri Djamarah, 2011, Psikologi Belajar (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta,

h.183-185
Lihat juga Wina Sanjaya, Op. Cit., h .55

46Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Op. Cit., h. 10
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8) Lingkungan

Perbedaan lingkungan harus pula menjadi pertimbangan dalam

menetapkan metode pengajaran. Menurut Dalyono, “keadaan lingkungan

tempat tinggal, juga sangat penting dalam mempengaruhi prestasi

belajar”. Keadaan lingkungan bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan

lalu lintas, iklim dan sebagainya. Misalnya bangunan rumah yang terlalu

rapat, akan mengganggu belajar. Keadaan lalu lintas yang hiruk pikuk,

bising, suara pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu panas, semua akan

mempengaruhi gairah belajar. Sebaliknya, tempat yang sepi dengan iklim

sejuk, ini akan menunjang proses belajar.47

Disamping itu, keadaan sosial siswa di sekolah tempat belajar

turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Dimana ia memiliki

kedudukan dan peranan tertentu yang diakui sesama. Sebagamana

dikatakan Dimyati dan Mudjiono bahwa “jika seorang siswa terterima,

maka ia akan dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar.

Sebaliknya jika tidak, ia akan tertekan dan dapat mempengaruhi kejiwaan

dan konsentrasi belajar siswa”.48

Hamdani mengatakan bahwa “keadaan masyarakat juga

menentukan terhadap kelangsungan, bahkan kemajuan sekolah”.49

47M. Dalyono, 2009, Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, h. 60
48Dimyati dan Mudjiono, 2013, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, h. 252-

253
49Hamdani, 2011, Dasar-Dasar Kependidikan, Bandung: Pustaka Setia, h. 195
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Apabila ada sekolah yang maju, salah satu faktor keberhasilannya adalah

keterlibatan masyarakat yang maksimal. Kepercayaan masyarakat

terhadap sekolah merupakan kunci kemajuan sebuah sekolah.

Sebagaiman dikatakan Hamdani bahwa “kepercayaan masyarakat

terhadap sekolah akan membuat masyarakat mendukung penuh dan

menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tersebut, bahkan

mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama”.50

3. Ilmu Tajwid

Tajwid ( ٌتَْجِوْید) merupakan bentuk masdar, berakar dari fiil madhi

دَ ) .”yang berarti “membaguskan (َجوَّ

Muhammad Mahmud dalam Hidayatul Mustafid memberikan
batasan arti tajwid dengan ( ِْتیَاُن بِاْلَجیِّد yang berarti “memberikan ,(اْالِ
dengan baik”. Sedangkan menurut arti istilahnya:

ٍف َحقَُّه َوُمْسَتَحقَُّه ِمَن الصَِّفاِت التَّْجوِْيُد ُهَو ِعْلٌم يـُْعَرُف ِبِه ِاْعطَاُء ُكلِّ َحرْ 
.َواْلُمُدْوِد َوَغْريِ ٰذِلَك َكالتـَّْرِقْيِق َوالتـَّْفِخْيِم َوْحنوِِمهَا

“Ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui
bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik
berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya, misalnya Tarqiq,
Tafhim dan selain keduanya”.51

Sebagai disiplin ilmu, tajwid memiliki tujuan tersendiri. Adapun

tujuan yang dimaksud adalah:

a. Agar siswa dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik,
yang disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya

b. Agar dapat memelihara kemurnian bacaan al-Qur’an melalui tata
cara membaca al-Qur’an yang benar sehingga keberadaan bacaan
al-Qur’an sekarang sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah.
Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qiyamah [75] ayat 17-
18:

50 Ibid.
51Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, Op. Cit., h. 18
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Artinya: “Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur’an dan
membacanya adalah tanggung jawab kami, jika kami telah
membacakan, maka kamu ikuti bacaan itu”.52

c. Menjaga lisan siswa agar tidak terjadi kesalahan yang
menyebabkan terjerumus ke perbuatan dosa.53

Materi yang dibahas dalam ilmu tajwid sangat banyak. Adapun

materi yang dibahas dalam ilmu tajwid meliputi:

a. Mengenai Makhraj Huruf
b. Mengenai hukum Nun Sukun dan Tanwin, mencakup:

1) Izhar Khalqi
2) Idgham Bigunnah
3) Idgham Wajib
4) Idgham Bilaghunnah
5) Iqlab
6) Ikhfa

c. Mengenai Mim Sukun, Mencakup:
1) Izhar Syafawi
2) Ikhfa Syafawi
3) Idgham Mimi

d. Mengenai Nun Taysdid dan Mim Tasydid, yaitu ghunnah
e. Mengenai Idgham, mencakup:

1) Idgham Mutamatsilain
2) Idgham Mutajanisain
3) Idgham Mutaqaribain

f. Lam Ta’rif, Mencakup:
1) Izhar Qamariah
2) Idgham Syamsiah

g. Mengenai Tarqiq dan Tafkhim, mencakup:
1) Lam Tarqiq
2) Lam Tafkhim
3) Ra Tarqiq
4) Ra Tafkhim
5) Ra Tarqiq dan Tafkhim (Wajhain)

h. Qalqalah Sughro dan Qubro
i. Mengenai Mad, mencakup:

1) Mad Thobi’e

52Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Sygma Examedia
Arkanleema. h. 577

53Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, Op. Cit., h. 18-19
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2) Mad Wajib Muttasil
3) Mad Jaiz Munfasil
4) Mad ‘Arid lissukun
5) Mad ‘Iwad
6) Mad Badal
7) Mad Lazim Mutsaqqol Kilmi
8) Mad Lazim Mukhoffaf Kilmi
9) Mad Lazim Mutsaqqol Harfi
10) Mad Lazim Mukhoffaf Harfi
11) Mad Lazim Musyabba’
12) Mad Lien
13) Mad Shilah Qoshiroh
14) Mad Shilah Thowilah

j. Mengenai Waqof dan Saktah54

4. Efektivitas Pembelajaran Tajwid dengan Metode Drill

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ketercapaian sasaran

sesuai dengan rencana semula.55 Efetivitas itu sendiri merupakan ketepatan

tercapainya tujuan.56 Efektivitas juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan

yang menunjukkan keberhasilan kegiatan manajemen dalam pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan pembelajaran

adalah proses kegiatan untuk membantu siswa untuk mencapai kemajuan

seoptimal mungkin sesuai dengan tingkat perkembangan potensi kognitif,

afektif maupun psikomotornya.57 Artinya pembelajaran merupakan kegiatan

yang dilakukan guru bagaimana siswa belajar memperoleh dan memproses

pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Dari pendapat yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pembelajaran adalah keberhasilan

54Abdullah Asy’ari, Op. Cit., h. 3-4
55Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2009, Profesi keguruan, Jakarta: Rineka Cipta, h.261
56Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta,

h.186
57Suyono dan Hariyanto, 2011, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Remaja

Rosdakarya, h. 18
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dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berbicara mengenai tujuan pembelajaran, sudah banyak para ahli

merumuskan tujuan pembelajaran, semuanya menuju idealisasi

pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ideal adalah agar murid mampu

mewujudkan perilaku belajar yang efektif. Adapun indikator perilaku

belajar atau pembelajaran yang efektif menurut Ian James Mitchell antara

lain adalah perhatian siswa yang aktif dan terfokus kepada pembelajaran

serta mampu menjelaskan hasil belajarnya.58 Dengan demikian berarti

bahwa seorang guru harus menguasai berbagai macam metode  agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai.

Menurut Didi Supriadie, dkk, sebagai metode pembelajaran, metode

drill merupakan cara membelajarkan siswa untuk mengembangkan

kemahiran dan keterampilan, serta dapat pula untuk mengembangkan sikap

dan kebiasaan (habit).59 Sedangkan tujuan dari pembelajaran tajwid adalah

agar siswa memiliki keterampilan dimana siswa mampu menerapkan

hukum-hukum bacaan tajwid dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid yang

telah ditetapkan.

Dengan demikian, karena metode drill merupakan salah satu metode

latihan/pegulangan yang mempunyai kelebihan agar siswa memperoleh

keterampilan dan kecakapan motorik seperti menulis dan melafalkan kata-

58Ibid., h. 209-210
59Didi Supriadie dan Deni Darmawan, 2012, Komunikasi Pembelajaran, Bandung:

Remaja Rosdakarya, h. 149
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kata maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode drill akan

dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran tajwid.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang penerapan metode drill pada

pembelajaran Tajwid di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara

Kabupaten Kampar. Kajian tentang metode drill ini telah juga diteliti oleh

peneliti-peneliti sebelumnya:

1. Kiki Melinda Damanik, dengan judul pelaksanaan metode drill dalam

pembelajaran agama Islam di SMAN 1 Pangkalan Kuras Kecamatan

Pangkalan Kuras dengan hasil penelitian yakni hasilnya dikategorikan

“masih kurang”. Hal ini dapat dilihat dari hasil alternatif jawaban “ya”

(untuk aspek yang dilaksanakan) yang jumlah keseluruhannya sebanyak 44

(55%) dan alternatif jawaban “tidak” (untuk aspek yang tidak dilaksanakan)

yang jumlah keseluruhannya sebanyak 36 (45%).

2. Ibtiyah, dengan judul penggunaan metode drill untuk mengatasi kesulitan

belajar membaca al-Qur’an pada mata pelajaran agama Islam siswa kelas VI

SDN 014 Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan hasil

akhir 77.5% dimana tingkat keberhasilan sudah “baik sekali”.

3. Enok Ratnaningsih60, dengan judul efektifitas metode drill dan resitasi

dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa terhadap hukum

60http: //jurnal.upi.edufile6_Efektivitas_Metode_Drill1.pdf
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bacaan qolqolah dan ro’ di SMP Negeri 1 Subang dengan hasil akhir

84,69% atau terjadi peningkatan 11,62 point dengan kategori sangat efektif.

4. Fauzi Usman Ardhi Kusumawardana,61 dengan judul Implementasi Metode

Pembelajaran Drill Sebagai Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi

Belajar Mata Diklat PLC (Programmable Logic Control) SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan hasil (1) Peningkatan aktivitas

belajar siswa dalam pembelajaran PLC dengan implementasi metode drill

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI TPTL SMK

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus

II mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata

keaktifan siswa pada siklus I yaitu 21,81% dalam kategori sedang

meningkat menjadi 23,58% dalam kategori tinggi pada pertemuan siklus II.

Peningkatan rata-rata keaktifan siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 1,77

% dan (2) Peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PLC

dengan implementasi metode drill pada siklus I nilai rata-rata siswa sebesar

64,64% Dan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 70,18%. Dari kategori

hasil tes siswa juga mengalami peningkatan. Dari kategori Baik Sekali dari

0% menjadi 14,28%, kategori Baik dari 32,14% menjadi 46,42%. Sedang

pada kategori cukup turun dari 25% menjadi 21,47%, dan pada kategori

kurang juga mengalami penurunan dari 42,85% menjadi 17,89%. Dapat

dilihat dari sini prestasi siswa setelah mengikuti pembelajaran PLC

61http://eprints.uny.ac.id68091Jurnal.pdf
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menggunakan implementasi metode pembelajaran drill pada siklus I dan II

mengalami peningkatan sebesar 22,6%.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Melinda Damanik, Ibtiyah, Enok

Ratnaningsih dan Fauzi Usman Ardhi Kusumawardana tersebut mempunyai

kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dimana kesamaannya

adalah sama-sama membahas tentang penerapan metode drill. Namun,

memiliki perbedaan yang jelas, di mana penelitian yang dilakukan oleh Kiki

Melinda Damanik adalah pada materi salat jenazah dan penelitian yang

dilakukan oleh Ibtiyah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an.

Adapun penelitian yang dilakukan Enok Ratnaningsih adalah untuk

meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa terhadap hukum bacaan

qalqolah dan ro’ dan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Usman Ardhi

Kusumawardana untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada

mata diklat PLC (Programmable Logic Control). Sedangkan penelitian yang

penulis lakukan adalah pada materi tajwid. Adapun judul penelitian penulis

lakukan adalah yaitu tentang “Penerapan Metode Drill pada Pembelajaran

Tajwid di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara Kabupaten

Kampar”.

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini maka

kerangka teoretis tersebut perlu dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami.

Indikator Penerapan metode drill dalam pembelajaran tajwid adalah:

1. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
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2. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari

3. Guru mempraktekkan cara membacanya

4. Guru memerintahkan siswa untuk membaca kembali secara berkelompok

sebagai percobaan yang diamati oleh guru

5. Siswa membaca secara bergantian dalam kelompoknya

6. Guru memerintahkan beberapa siswa untuk membacanya secara individu

7. Siswa membaca secara perorangan secara bergantian

8. Guru memperbaiki bacaan siswa pada saat membaca

9. Guru memerintahkan siswa mengulang bacaan hingga tepat

10. Siswa mengulang-ulang bacaan hingga tepat

11. Guru memerintahkan siswa untuk menilai bacaan temannya

12. Siswa menilai bacaan temannya

13. Guru memerintahkan beberapa orang siswa untuk mengulangi bacaan

untuk melatih ketepatan bacaan

14. Siswa membaca dengan tepat

15. Guru memerintahkan beberapa orang siswa untuk mengulangi bacaan

untuk melatih kelancaran bacaan

16. Siswa membaca dengan lancar.

Adapun faktor yang mempengaruhi penerapan metode drill ini

diantaranya yaitu:

1. Faktor interen, yaitu dari guru tersebut, seperti kompetensi guru, latar

belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, kepiawaian guru

dan pandangan guru terhadap materi pembelajaran.



33

2. Faktor eksteren, yaitu faktor luaran yang turut  mempengaruhi penerapan

metode drill ini antara lain adalah perbedaan individual siswa, tujuan

pembelajaran, sifat bahan pelajaran, situasi kelas, sarana dan prasarana

yang tersedia, waktu yang tersedia, lingkungan sosial sekolah, serta

kondisi masyarakat yang berada di sekitar sekolah.


