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BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teoretis

1. Metode Drill

Metode penelitian drill merupakan cara mengajar yang dilakukan oleh

guru dengan jalan melatih ketangkasan atau keterampilan para murid terhadap

bahan yang telah diberikan.1

Istilah metode mengajar terdiri dari dua kata yaitu metode dan

mengajar. Metode, dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah thuriquh yang

berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu

pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi tyersebut

haruslah diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka

mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima

pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat dicerna dengan baik.

Istilah mengajar berasal dari kata “ ajar” ditambah dengan awalan

“me” menjadi mengajar, yang berarti menyajikan atau menyampaikan. Jadi

metode mengajar berarti, suatu cara yang harus dilakukan untuk menyajikan

bahan pengajaran agar tujuan pelajaran tercapai.

Menurut Nana Sudjana metode mengajar adalah cara yang

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat

berlangsung pelajaran. Oleh karena itu peranan metode mengajar sebagai alat

1 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Padang: Kalam Mulia, 1990, h.
281
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untuk menciptakan proses belajar dan mengajar dengan metode ini

diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan

kegiatan mengajar guru.

Guru dapat memilih metode yang dapat ia gunakan. Dalam pemilihan

tersebut banyak yang harus dipertimbangkan. Ahmad Tafsir dalam bukunya

menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan guru, dalam memilih suatu

metode ialah:

1. Keadaan murid yang mencangkup pertimbangan tentang tingkat

kecerdasan, kematangan, perbedaan individu dan lain-lain

2. Tujuan yang hendak dicapai

3. Situasi yang mencangkup hal yang umum seperti kelas, lingungan dan

sebagainya

4. Alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang akan

digunakan.

Salah satu metode yang tepat digunakan dalam pelajaran agama Islam

adalah metode drill. Metode drill merupakan metode mengajar yang

mengadakan latihan-latihan secara intensif dan berulang-ulang. Metode drill

ini sangat baik digunakan untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga

dengan tidak terasa memperoleh  kecakapan tertentu

Menurut Winarno  Suracmad metode drill adalah adalah untuk

memperoleh  suatu ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang

telah dipelajari. Karena dengan melakukannya, cara praktis pengetahuan

tersebut dapat disempurnakan dan disiapkan-siapkan.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode drill atau latihan

adalah cara mengajar yang dilakukan oleh guru dengan jalan melatih

ketangkasan atau keterampilan  para murid terhadap bahan pelajaran yang

telah diberikan.

Kebaikan metode drill yaitu :

1. Dengan metode ini dalam waktu yang relative singkat anak-anak segera

memperoleh enguasaan dan keterampilan yang diharapkan

2. Para murid memiliki sejumlah besar pengetahuan siap

3. Para murid terlatih belajar cara rutin dan disiplin

Kelemahan metode drill yaitu:

1. Menghambat bakat, minat, perkembangan dan daya inisitif murid

2. Penyesuaian anak terhadap lingkungan menjadi statis

3. Membentuk pengetahuan verbalitas dan rutin

Persiapan metode drill yang efektif antara lain adalah:

1. Hendaklah dipetimbangkan terlebih dahulu tepat atau tidaknya, metode

ini diterapkan, kemudian memuaskan tujuan khusus yang ingin dicapai

2. Metode ini  hanya dipakai untuk bahan pelajaran atau kecakapan-

kecakapan yang bersifat rutin dan otomatis

3. Masa latihan hendaknya diusakan sesingkat mungkin  sehingga tidak

meresakn atau membosankan para murid
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4. Proses latihan hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar

bersifat menarik, dan dapat menimbulkan motivasi  belajar anak.

2. Akhlak

Akhlak adalah karakter. Akhlak wajib diatur sesuai pemahaman-

pemahaman syara’. Karena itu akhlak yang dinyatakan baik oleh syara’,

disebut akhlak yang baik, dan dinyatakan buruk oleh syara’, disebut

akhlak yang buruk. Hal ini karena akhlak merupakan bagian dari syariat,

juga bagian dari perintah dan larangan Allah. Syara’ telah memerintahkan

kita untuk berakhlak baik dan melarang berakhlak buruk. Hal yang perlu

dikemukakan dan perlu digaris bawahi disini adalah bahwa ahklak wajib

dibangun berdasarkan aqidah Islam. Mukmin umumnya harus mensifati

dirinya dengan ahklak yang baik dan siswa khususnya juga berbuat hanya

atas pertimbangan bahwa akhlak tersebut merupakan bagian dari perintah

dan larangan Allah. Dengan demikian siswa akan berbuat jujur, karena

allah memerintahkan untuk jujur, menghiasi diri dengan sifat amanah

karena Allah memerintahkan untuk amanah. Semua itu siswa melakukan

atas dasar iman, bukan karena materi, dipuji guru atau hanya untuk

mendapatkan nilai dari guru, akan tetapi adanya rasa  keterkaitan diri

terhadap syara’ sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Adapun nash-nash

yang menganjurkan untuk berakhlak baik, diriwayatkan dari Abdullah bin

amr sesungguhnya rasulullah saw, bersabda:

إن من خیاركم أحسنكم أخالقاَ 

Artinya:
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“Sesungguhnya orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang
paling baik akhlaknya.” ( H.R. Mutafaq’alaih)

Adapun contoh akhlak yang baik adalah malu, bersikap tenang

tidak tergesa-gesa, jujur, bertutur kata dengan baik, lemah lembut, ramah,

dan lain sebagainya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan

faktor ekstrn. Faktor intren adaah faktor yang ada dalam diri individu yang

sedang belajar, sedangkan faktor ektren adalah faktor yang ada diluar

individu. 2

a. Faktor-faktor Intern

Di dalam membicarakan faktor intren ini, akan dibahas menjadi

tiga faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor

kelelahan.

1) Faktor Jasmaniah

a) Faktor kesehatan.

Kesehatan adalah hal atau keadaan sehat. Kesehatan seseornag

berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia

akan capek lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk

jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada gangguan-

2 Slameto, Belajar Dan faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta:
Rineka Cipta, h. 54-60
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gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat indranya serta

tubuhnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah

mengusahakan kesehatan badannya agar tetap terjamin dengan

cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekarja,

belajar, istirahat, tidur,  makan, olahraga, reakreasi dan ibadah.

b) Cacat tubuh

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik

atau kurang sempurna mengenai tubuh. Cacat itu bisa berupa

buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah

lengan,lumpuh dan lain sebagainya.

2. Faktor Psikologis

Sekurang-kurangnya ada tujuh yang tergolong dalam faktor

psikologis yang mempengaruhi belajar, faktor-faktor itu adalah :

intelegensi, perhatian, minat, dan bakat.

a) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan

tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat lemah

lunglainya tubuh dan timbul kecendrungan untuk

membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi

kekacauan subtansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga

darah kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Kelelahan

rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan,
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sehungga minat dan dorongan untuk menhghasilkan sesuatu

hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan

pusing-pusing sehingga sulit untuk kosentrasi, seolah-olah oak

kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan rohani dapat terjadi

secara terus menerus memikirkan masalah yang dianggap berat

tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa ada

variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak

sesuai dengan bakat, minat dan perhatiannya. Dari uraian

diatas dapatlah dimengerti bahwa kelelahan itu mempengaruhi

belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah

menghindar jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya.

Kelelahan baik secara jasmani maupun rohani dapat

dihilangkan dengan cara-cara sebagai berikut:

(1) Tidur

(2) Istirahat

(3) Mengusahakn variasi dalam belajar

(4) Menggunakan obat-obatan yang berifat melancarkan

peredaran darah

(5)Reakreasi dan ibadah yang teratur

(6)Olahraga secara teratur

(7)Mengimbangi makanan dengan makanan yang memenuhi

syarat-syarat kesehatan



17

(8)Jika kelelahan secara serius cepat-cepat menghubungi

seorang ahli

b. Faktor-Faktor Ekstren

Faktor ekstren yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah

dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: faktor sekolah, faktor

keluarga dan faktor masyarakat.

1) Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa:

cara orang tua mendidik, relasi  antara anggota keluarga, suasana

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga.

a) Cara Orang Tua Mendidik

Cara orang tua mendidik sangat besar pengaruhnya terhadap

belajar anaknya, hal ini sudah jelas dari ajaran Islam bahwa

keluarga adalah pendidikan peranan orang tua yang kurang

memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya acuh tak acuh

terhadap belajar anaknya, cuek dengan kepentingan-kepentingan

anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajar, tidak

memperhatikan anak belajar atau tidaknya semua itu dapat

menyebabkan anak tidak berhasil dalam belajar, mungkin

sebetulnya anak itu pandai, akan tetapi cara belajarnya tidak

teratur maka akhirnya kesukaran-kesukaran menumpuk

sehingga mengalami ketinggalan dalam belajarnya dan akhirnya

anak malas dalam belajar. Jika sebaliknya orang tua yang selalu
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memperhatikan anaknya, kebutuhan anaknya dalam belajar

maka anak akan selalu merasa diperhatiakan,  dan termotivasi

dalam belajar

b) Relasi antaranggota keluarga

Relasi antaraanggota yang terpenting adalah relasi orang tua

dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau

dengan anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi

belajar anak. Wujud relasi itu misalnya apakah dengan kasih

sayang dan perhatian, ataukah diliputi oleh kebencian, sikap

yang selalu keras, ataukah sikap acuh tak acuh dan sebagainya.

Begitu juga relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota

keluarga yang lain tidak baik, akan dapat menimbulkan problem

yang sejenis.

c) Keadaan Ekonomi Keluarga

Keadaan ekonomi kelurga erat hubungannya dengan belajar

anak. Anak yang senang belajar selain terpenuhi kebutuhan

pokoknya, misalnya makan, pakaian, perlindungan kesehatan

dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang

belajar, meja, kursi, penerangan, alat-alat tulis, buku-buku dan

lain sebagainya. Fasilitas tersebut hanya bisa terpenuhi juka

keluarga mempunyai cukup uang. Sebaliknya jika anak hidup

dalam keadaan miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi
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akibatnya kesehatan anak terganggu sehingga belajar anak juga

terganggu

d) Pengertian Orang Tua

Anak belajar perlu dorongan dan perhatian orang tua. Bila anak

sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas dirumah.

Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, orang tua

wajib memberikan semangat, pengertian dan mendorongnya

membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di

sekolah

e) Latar Belakang Kebudayaan

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga

berpengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak

ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong

semangat anak untuk belajar.

2) Faktor Sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencangkup metode

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan

siswa, disiplin sekolah dan waktu belajar sekolah.

3) Faktor  Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ekstren yang juga berpengaruh

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya

siswa dalam  masyarakat, yang terjadi melalui  Media Massa, teman

bergaul dan lain sebagainya.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang metode drill pernah dilakukan oleh Khaidir, fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, beliau membahas tentang penggunaan metode drill

untuk mengatasi kesulitan belajar membaca al-qur’an pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam, kelas VI Sekolah Dasar Negeri 014 Sei Putih

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, rata-rata keberhasilan siswa diatas

70%, maka taraf  belajar siswa dikatakan berhasil, dengan demikian, dari hasil

penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa kesulitan

siswa dapat diatasi dengan baik.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan penjelasan terhadap teoritis hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi

salah pengertian dalam memahami pelajaran ini.

Berdasarkan operasional tersebut  yang dimaksud dengan penerapan

adalah pemasangan, penggunaan, perihal memperaktekkan, penerapan yang

dimaksudkan disisni adalah kemampuan menggunakan metode drill dalam

pelajaran Aqidah Akhlak.

Indikator bahwa guru telah menerapkan metode drill dengan baik dalam

pelajaran Aqidah Akhlak:

1. Pendidik membaca basmallah sebelum pelajaran dimulai

2. Pendidik menyiapkan materi pelajaran Aqidah akhlak yang akan diajarkan

dengan komunikasi yang baik
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3. Pendidik menjabarkan materi Akidah akhlak yang disuguhkan kepada

peserta didik dengan komunikasi yang baik

4. Pendidik memotivasi siswa dengan berbagai cara yang positif dengan

menggunakan media

5. Pendidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti

6. Pendidik mengaitkan materi pelajaran dengn aktivitas sehari-hari

7. Pendidik memberikan nasehat kepada anak dengan bahasa yang lembut

8. Pendidik dalam memberikan pembelajaran tidak menyimpang

9. Pendidik menyimpulkan setiap pokok materi pelajaran Akidah akhlak

pada akhir proses pembelajaran

10. Pendidik mengucapkan alhamdulillah sebelum menutup pembelajaran

Adapun untuk mengukur penerapan metode drill dalam pembelajaran

Aqidah Akhlak di MTs pondok pesantren Darussakinah Batu Bersurat, secara

kuantitatif. Dengan ketentuan sebagai berikut: sangat baik, baik, cukup baik,

kurang baik, tidak baik. Maka data yang diperoleh diinterprestasikan sesuai

dengan tujuan penelitian.

a. 76-100% baik, apa bila persentase usaha guru meningkatkan metode drill

dalam pembelajaran Aqidah Akhlak

b. 56-75% cukup, apa bila persentase usaha guru meningkatkan metode drill

dalam pembelajaran Aqidah Akhlak

c. 40- 55% kurang baik, apa bila persentase usaha guru meningkatkan

metode drill dalam pembelajaran Aqidah Akhlak.
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d. 0-40% tidak baik, apa bila persentase usaha guru meningkatkan metode

drill dalam pembelajaran Aqidah Akhlak.

Adapun untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dalam

penerapan metode drill dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Jenjang pendidikan guru

Dalam proses pembelajaran, kecerdasan guru,emosional guru,

keterampilan guru serta keaktifan guru sangat berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa, meskipun kemajuan teknologi yang telah merambah kedunia

pendidikan. Dalam berbagai kajian diungkapkan bahwa secara umum

sesungguhnya tugas dan tanggung jawab guru mencangkup aspek yang

luas, lebih dari sekedar melaksanakan proses pembelajaran di kelas.

Abdillah (2008), mengemukakan bahwa sebagai pembimbing dalam

proses belajar mengajar, seorang guru diharapkan mampu memerikan

informasi yang diperlukan dalam proses belajar, membantu setiap siswa

dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi, mengenal dan memahami

setiap murid baik secara individu maupun kelompok

b. Sarana dan prasana yang mendukung pelaksanaan metode drill

Sarana dan prasana pembelajaran merupakan faktor yang turut

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keadaan gedung

sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, ruang perpustakaan

yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya
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buku-buku pelajaran, media atau alat-alat belajar merupakan komponen-

komponen penting yang dapat terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar

siswa sarana dan prasana. Dari dimensi guru ketersediaan prasarana dan

sarana pembelajaran akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran. Disamping itu juga akan mendorong terwujudnya

proses pembelajaran yang efektif, karena guru dapat menggunakan alat-

alat bantu pembelajaran dalam memperjelas materi pembelajaran serta

kelancaran kegiatan belajar lainnya.3

3 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2009.


