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ABSTRAK 

 
 Ariyani, Lestari Dwi. 2019. Pengaruh penggunaan 

Metode drill terhadap tingkat pemahaman dan daya 
ingat Siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa 
Arab di Kelas 2 MI Sabilil Islam ketandan Madiun 
Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
(PGMI)Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
(FATIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo.Pembimbing , Mukhlison Effendi, M.Ag 

Kata Kunci: Metode Drill, pemahaman, daya ingat 
 

Metode Drill merupakan salah satu metode yang 
disediakan untuk cara mengajar dimana peserta didik 
melaksanakan kegiatan latihan, agar peserta didik memiliki 
ketrampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. 
Alasan menggunakan metode Drill karena dapat memenuhi 
tuntutan jiwa anak-anak yang mempunyai sifat dorongan 
ingin tahu. Di MI Sabilil Islam Ketandan Madiun terdapat 
beberapa siswa yang nilai bahasa Arab masih di bawah 
kriteria ketuntasan minimal, yakni 70. Hal ini kemudian 
menjadikan indikasi bahwa pemahaman dan daya ingat 
siswa mengenai kosakata bahasa Arab di MI Sabilil Islam 
Madiun masih belum maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) 
pengaruh penggunaan metode drill terhadap tingkat 
pemahaman siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa 
Arab di Kelas 2 MI Sabilil Islam ketandan Madiun (2) 
pengaruh penggunaan metode drill terhadap tingkat daya 
ingat siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab di 
Kelas 2 MI Sabilil Islam ketandan Madiun, dan (3) 
pengaruh penggunaan metode drill terhadap tingkat 
pemahaman dan daya ingat Siswa dalam pembelajaran 
kosakata bahasa Arab di Kelas 2 MI Sabilil Islam ketandan 
Madiun. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksperimen. Dalam penelitian ini populasinya adalah 
seluruh siswa kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan Madiun 
dengan jumlah 50 siswa, dengan 25 siswa untuk kelas 
eksperimen dan 25 siswa untuk kelas kontrol. Teknik 
pengambilan sampel adalah sampel populasi. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
manova (Multivariate Analysis of Variances).  

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: 
(1) Ada pengaruh penggunaan metode drill terhadap tingkat 
pemahaman siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa 
Arab di Kelas 2 MI Sabilil Islam ketandan Madiun. Besar 
pengaruhnya adalah 36,2%, sedangkan 63,8% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti. (2) Ada pengaruh 
penggunaan metode drill terhadap tingkat pemahaman dan 
daya ingat siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab 
di Kelas 2 MI Sabilil Islam ketandan Madiun. Besar 
pengaruhnya adalah 50,8%, sedangkan 49,2% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti. (3) Ada pengaruh 
penggunaan metode drill terhadap tingkat pemahaman dan 
daya ingat siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab 
di Kelas 2 MI Sabilil Islam ketandan Madiun. Besar 
pengaruhnya adalah 87%, sedangkan 13% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan 

pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah 

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan 

datang.
1
 Pendidikan akan selalu berkembang mengikuti 

perkembangan yang terjadi di lingkungan umumnya. 

Salah satu ciri perkembangan pendidikan adalah adanya 

penggunaan berbagai komponen system pendidikan 

seperti model belajar mengajar, kurikulum, alat bantu 

mengajar, strategi mengajar dan lain sebagainya.  

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus 

memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif 

dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah 

harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya 

disebut metode mengajar. Untuk memenuhi salah satu 

kompetensi guru dalam system instruksional yang 

modern, maka perlu diuraikan masing-masing teknik 

penyajian secara mendalam dan terinci. Untuk 

mendalami dan memahami tentang teknik penyajian 

                                                 
1
Binti Maunah, Landasan Pendidikan  (Yogyakarta: Teras, 

2009), 5. 
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pelajaran, maka perlu dijelaskan arti dari teknik 

penyajian itu.
2
 

Kurikulum pendidikan saat ini semakin maju, 

dari KBK (Kurikulum Berbasis Kopetensi), menjadi 

KTSP (Kurikulum Terpadu Satuan Pendidikan) hingga 

saat ini menjadi K13, dalam kurikulum K13 ini 

menuntut anak memiliki keahlian di bidang bahasa 

asing. Salah satu bahasa asing yang diajarkan adalah 

bahasa Arab. Karena warga Negara Indonesia 

kebanyakan beragama Islam, sebagaimana kita ketahui 

bahwa Al-Qur’an yang merupakan pedoman hidup umat 

Islam berbahasa Arab, dan untuk mengetahui ajaran 

Islam lebih dalam otomatis seorang muslim harus 

mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu.  

MI Sabilil Islam Ketandan merupakan salah satu 

sekolah dasar yang di dalam kurikulumnya terdapat 

mata pelajaran bahasa Arab sebagai mata pelajaran 

wajib dari kelas 2 hingga kelas 6, dan merupakan mata 

pelajaran yang mendukung mata pelajaran Islam 

lainnya, seperti Qur’an Hadits, Fiqih, dan Aqidah 

Akhlak. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, MI 

Sabilil Islam Ketandan pasti menginginkan agar siswa 

dapat menguasai semua mata pelajaran yang diajarkan 

maka dari itu pendidik atau guru MI Sabilil Islam 

Ketandan dituntut untuk kreatif dan inovatis saat 

mengajar agar tercapai tujuan pendidikan.  

                                                 
2
Roestiyah, strategi belajar mengajar(Jakarta: pt rineka cipta, 

2012), 1. 
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Dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 2 di MI 

Sabilil Islam Ketandan, guru berusaha mengenalkan dan 

menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran bahasa 

Arab, sehingga para siswa senang terhadap pelajaran 

bahasa Arab. Pada pemeblajaran bahasa Arab kelas 2 

guru mengajarkan 6 kosakata disetiap pertemuannya.  Di 

MI Sabilil Islam Ketandan proses pembelajaran bahasa 

Arab diajarkan dengan cara menggunakan strategi 

beberapa metode untuk menyampaikan dan 

mengenalkan kosakata bahasa Arab, sebagai langkah 

awal sebelum menguasai bahasa Arab para siswa 

diupayakan hafal dan paham kosakata. Kosakata yang 

diberikan kepada siswa dekat dengan lingkungan siswa. 

Namun, saat dilakukan observasi awal pada 

tanggal 10 November 2018 pada saat pembelajaran 

bahasa arab di MI Sabilil Islam Ketandan hasil 

pembelajaran kosakata saat sebelum menggunakan 

metode yang sesuai, siswa masih belum menguasai 

hafalan dan siswa kurang antusias terhadap proses 

pembelajaran. Terbukti dari 23 jumlah siswa di kelas 2 

yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan diperoleh data hanya 7 siswa yang hafal 6 

kosakata. Dan pada pembelajaran berikutnya atau 

tepatnya pada tanggal 17 November 2018, hanya 3 siswa 

yang masih menghafal kosakata beserta artinya dan 

sisanya hanya menghafal 2-4 kosakata yang telah 

disampaikan pada pembelajaran bahasa Arab minggu 
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lalu.
3
 Serta diperkuat lagi dengan hasil wawancara 

dengan Bu Merry selaku guru bahasa Arab kelas 2 di MI 

Sabilil Islam Ketandan bahwa  nilai bahasa arab siswa 

kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan masih sangat rendah, 

rata-rata nilai siswa masih di bawah KKM.
4
  

Dengan demikian, guru dituntut untuk 

professional dalam memilih metode serta 

mengorganisasikan proses belajar mengajar. Ada banyak 

metode yang digunakan guru agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Dari banyaknya metode dalam 

pembelajaran salah satu metode yang digunakan guru 

agar pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab dapat 

berlangsung secara efektif, salah satunya metode drill. 

Metode drill atau latihan adalah suatu metode 

dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih 

anak-anak terhadap pelajaran yang sudah diberikan.
5
 

Metode latihan digunakan untuk memperoleh suat 

ketangkasan atau ketrampilan dari apa yang dipelajari.
6
 

Dengan metode drill yang dilakukan pada mata 

pelajaran bahasa Arab itu sangat membantu pada proses 

pembelajaran, karena itu dilakukan dengan cara 

memberikan latihan yang berulang-ulang pada materi 

yang nantinya akan diajarkan, sehingga setelah 

dilakukannya metode drill tentang materi kosakata 

                                                 
3
Observasi di kelas II MI Sabilil Islam Ketandan pada tanggal 

10 November 2018 pukul 08.00 WIB. 
4
 Wawancara dengan guru bahasa Arab MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun pada tanggal 10 November 2018 Pukul 13.00. 
5
 Zuhairini, metodik khusus pendidikan agama(Surabaya: usaha 

nasional, 1993), 106 
6
 Sudjana, metode statistika (bandung: tarsito, 2005), 86. 
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bahasa Arab nantinya bisa membantu dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab. karena itu dilakukan secara 

berkelanjutan. 

Sehubung dengan uraian diatas maka penulis 

penelitian tentang “Pengaruh Penggunaan Metode 

Drill Terhadap Tingkat Pemahaman Dan Daya Ingat 

Siswa Kelas 2 Dalam Pembelajaran Kosakata 

Bahasa Arab di MI Sabilil Islam Ketandan Madiun 

Tahun Ajaran 2018/2019”. Dari sini diharapkandapat 

menyampaikan suatu pemikiran yang mungkin dapat 

menjadi solusi atas masalah-masalah saat proses 

pembelajaran kosakata bahasa Arab. 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada tingkat 

pemahaman dan tingkat daya ingat siswa terhadap 

pelajaran kosakata Bahasa Arab kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan metode drill 

terhadap pemahaman siswa dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab di kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan metode drill 

terhadap daya ingat siswa dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab di kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun? 
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3. Adakah pengaruh penggunaan metode drill terhadap 

pemahaman dan daya ingat siswa dalam 

pembelajaran kosakata bahasa Arab di kelas 2 MI 

Sabilil Islam Ketandan Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pengaruh penggunaan metode 

drill terhadap pemahaman siswa dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab di kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh penggunaan metode 

drill terhadap daya ingat siswa dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab di kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh penggunaan metode 

drill terhadap pemahaman dan tingkat daya ingat 

siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab di 

kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan Madiun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontrubusi bagi perkembangan 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan dalam 

dunia pendidikan melalui model pembelajaran 

kreatif dan sesuai dengan materi pembelajaran 

di dalam proses belajar mengajar . 
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b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman 

dan wawasan mengenai pembelajaran kosakata 

bahasa Arab. 

b. Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

sumbang pemikiran kepada pendidik mengenai 

pentingnya menggunakan metode yang tepat 

untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat 

kosakata bahasa Arab. 

c. Bagi Pihak Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah 

dapat membantu mewujudkan pendidikan lebih 

berkualitas serta dapat dijadikan bahan evaluasi 

dan acuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

daya ingat siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan laporan 

penelitian ini dikelompokkan menjadi V bab, yang 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang 

saling berkaitan. 

Bab pertama merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pemikiran bagi keseluruhan laporan 

penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah landasan teori tentang metode 

drill terhadap tingkat pemahaman dan daya ingat siswa 

dalam pembelajaran bahasa arab. dalam bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian yang 

meliputi rencana penelitian, populasi, sample dan 

responden, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data dengan 

jumlah populasi. 

Bab keempat, adalah analisis data dan hasil 

penelitian tentang model pembelajaran metode drill 

terhadap tingkat pemahaman dan daya ingat siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab bagi kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun, yang meliputi gambaran paparan data 

umum yang berkaitan dengan gambaran umum model 

pembelajaran metode drill terhadap pemahaman dan 

tingkat daya ingat siswa dalam pembelajaran bahasa 

Arab, sejarah singkat MI Sabilil Islam Ketandan 

Madiun, Letak geografis, Visi Misi dan Tujuan, struktur 

organisasi, guru dan siswa, sarana dan prasarana, serta 

data paparan khusus yang meliputi latar belakang 

metode drill terhadap tingkat pemahaman dan daya ingat 

siswa dalam pembelajaran bahasa Arab atau data umum 

lokasi penelitian deskripsi data, serta pembahasan dan 

interprestasi. 
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Bab kelima merupakan bagian penutup dari 

laporan penelitian ini yang berisi tentang suatu 

kesimpulan data dan saran setelah lima bab, kemudian 

diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

daftar riwayat hidup. 

 



 

10 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dengan bahasan ini, peneliti juga melakukan 

telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini.Adapun hasil telaah penelitian 

terdahulu sebagai berikut. 

1. penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini dengan 

judul skripsi  “Penerapan Metode Drill Dalam 

Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

Pada Siswa Kelas VIII MTs NEGERI Pundong 

Bantul”. Dengan rumusan masalah yaitu, (1) 

Bagaimana pelaksanaan metode drill dalam 

peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab 

pada siswa kelas VIII A di MTs Negeri Pudong 

Bantul ? (2) Seberapa efektif metode drill dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab 

siswa kelas VIII A di MTs Negeri Pundong 

Bantul? . Dan tujuan penelitian yang ditulis 

penulis adalah (1) Untuk mengetahui apakah 

metode drill bisa meningkatkan kemampuan 

kosakata siswa atau tidak. (2) Untuk mengetahui 

cara kerja atau proses penggunaan metode drill 



11 

 

 

yang efektif sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan kosakata siswa. Pada penelitian ini 

bersifat kualitatif, sedangkan jenis penelitian yaitu 

Penelitian Tindak Kelas (PTK). Pengumpulan data 

dengan menggunakan lembar observasi, 

dokumentasi, lembar soal pre-test, post-test dan 

evaluasi.
1
 

2. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Reni Tri Rahayu tentang “Meningkatkan Daya 

Ingat Melalui Penggunaan Media Mind Mapping 

pada anak kelompok B1 TK LKMD Singosare”. 

Dengan menggunakan rumusan masalah yaitu, 

Bagaimanakah meningkatkan daya ingat melalui 

penggunaan media Mind Mapping pada anak 

kelompok B1 TK LKMD Singosaren Banguntapan 

Bantul ?.Dan  menggunakan tujuan penelitian 

yaitu untuk meningkatkan daya ingat anak 

kelompok B1 TK LKMD Singosaren Banguntapan 

melalui penggunaan media Mind Mapping. 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

Tindak Kelas (PTK) dan teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui tes perbuatan. Data penelitian 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa daya ingat pada 

siklus I mengalami peningkatan pada setiap 

pertemuan. Pada siklus I pertemuan 1 diperoleh 

                                                 
1
Nurul Aini, “Penerapan Metode Drill Dalam Peningkatan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Pada Siswa Kelas VIII MTs 

NEGERI Pundong Bantul” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 

2013). 
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rata-rata persentase daya ingat yaitu 75,4 %. 

Peningkatan daya ingat pada siklus I selama dua 

pertemuan dapat diperoleh dari rata-rata persentase 

yaitu 71%. Pencapaian tersebut termasuk ke dalam 

kriteria baik (61%-80%).
2
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Pancoro 

dengan judul “Penerapan Metode Drill Dalam 

Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Pada Kelas 

V Di MI Yappi Plajan Kecamatan Kesugihan 

Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah 

“Bagaimana penerapan metode drill dalam 

pembelajaran kosakata Bahasa Arab pada kelas V 

di MI YAPPI Planjan Kecamatan Kesugihan 

Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2016/2017?”. 

Dan tujuan penelitian adalah (1) Untuk 

mengetahui secara langsung penerapan metode 

drill dalam kegiatan belajar mata pelajaran bahasa 

Arab pada pembelajaran kosakata. (2) Guna untuk 

memenuhi tugas akhir (skripsi) dan memenuhi 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan 

Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (Fildresearch) yaitu penulis 

terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh 

informasi terkait metode drill. Teknik 

                                                 
2
Reni Tri Rahayu, “Meningkatkan Daya Ingat Melalui 

Penggunaan Media Mind Mapping pada anak kelompok B1 TK LKMD 

Singosare” (Skripsi, UNY, Yogyakarta 2014 ). 
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pengumpulan data adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi.
3
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah (1) penelitian yang berjudul 

“Penerapan Metode Drill Dalam Peningkatan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Pada Siswa Kelas 

VIII MTs NEGERI Pundong Bantul” penelitian tersebut 

menggunakan Penelitian Tindak Kelas sedangkan 

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan 

dalam penelitian tersebut objek yang diteliti adalah 

siswa kelas VIII MTs sedangkan penelitian ini adalah 

siswa kelas 2 MI. penelitian tersebut dan penelitian ini 

memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas metode 

drill dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. (2) 

Penelitian yang berjudul “Meningkatkan Daya Ingat 

Melalui Penggunaan Media Mind Mapping pada anak 

kelompok B1 TK LKMD Singosare”  penelitian tersebut 

berbeda dengan penelitian saat ini, perbedaannya 

terletak pada metodologi penelitiannya yaitu penelitian 

tersebut menggunakan Penelitian Tindak Kelas 

sedangkan penelitian ini menggunakan metodologi 

kuantitatif, serta penelitian tersebut membahas mengenai 

media pada anak TK sedangkan penelian ini membahas 

mengenai metode drill terhadap pembelajaran kosakata 

bahasa Arab. Namun ada persamaannya yang terletak 

                                                 
3
Adi Pancoro, “Penerapan Metode Drill Dalam Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Arab Pada Kelas V Di MI Yappi Plajan Kecamatan 

Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2016/2017” (Skripsi, 

IAIN, Purwokerto 2017). 
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pada salah satu penelitian tersebut yaitu meningkatkan 

daya ingat. (3) Penelitian yang berjudul “Penerapan 

Metode Drill Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa 

Arab Pada Kelas V Di MI Yappi Plajan Kecamatan 

Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 

2016/2017” dengan penelitian ini memiliki perbedaan 

metodologi penelitian, namun juga memiliki persamaan 

yaitu sama-sama berisi tentang penggunaan metode drill 

dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. 

 

B. Landasan Teori 

1. Metode Drill 

a. Pengertian Metode Drill 

Metode adalah suatu cara mencapai 

tujuan pendidikan yang ditetapkan atau cara 

yang tepat dan cepat untuk meraih tujuan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. Sedangkan drill dalam buku strategi 

belajar mengajar adalah suatu teknik yang 

diartikan sebagai suatu cara mengajar dimana 

peserta didik melaksanakan kegiatan latihan-

latihan, agar peserta didik memiliki 

ketangkasan atau ketrampilan yang lebih tinggi 

dari apa yang telah dipelajari.
4
 

                                                 
4
 N.K. Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta 2001), hlm. 125 
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Pengertian metode drill secara istilah, 

telah disampaikan oleh beberapa pakar, antara 

lain : 

1) N.K. Rostiyah mengemukakan, metode drill 

adalah suatu cara mengajar dimana siswa 

melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, 

agar siswa memiliki ketangkasan atau 

ketrampilan yang tinggi dari apa yang telah 

dipelajari.
5
 

2) Basyiruddin Usman mengemukakan, 

metode drill adalah metode pengajaran yang 

dimaksudkan untuk memperoleh 

ketangkasan atau ketrampilan latihan latihan 

terhadap apa yang telah dipelajari, karena 

hanya dengan melakukannya secara praktis 

suatu pengetahuan dapat disempurnakan 

dan siap-siagakan.
6
 

3) Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 

metode drill adalah “suatu cara mengajar 

yang baik untuk menanamkan kebiasaan-

kebiasaan tertentu”.
7
 

4) Kementrian Agama RI menyatakan metode 

latihan (drill) atau metode training 

merupakan “suatu cara yang baik untuk 

                                                 
5
 Rostiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2008), 125. 
6
 Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 55. 
7
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 95. 
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menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu 

sehingga menjadi gerak atau pemikiran 

reflek”.
8
 

Dari pendapat para ahli dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode drill adalah metode 

yang digunakan untuk memberikan latihan 

secara terus menerus agar peserta didik dapat 

memahami materi yang telah disampaikan serta 

bisa mempraktikannya dalam kehidupannya. 

b. Tujuan Teknik Mengajar Metode Drill 

Teknik mengajar latihan biasanya 

digunakan untuk tujuan agar siswa : 

1) Memiliki ketrampilan motoris/gerak; 

seperti menghafalkan kata-kata, menulis, 

mempergunakan alat/membuat suatu 

benda, melaksanakan gerak dalam 

olahraga. 

2) Mengembangkan kecakapan intelek, 

seperti mengalikan, membagi, 

menjumlahkan, mengurangi, menarik akar 

dalam hitung mencongak. Mengenal 

benda/bentuk dalam pelajaran 

matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda 

baca dan sebagainya. 

3) Memiliki kemampuan menghubungkan 

antara sesuatu keadangan dengan hal lain, 

seperti hubungan sebab akibat banyak 

                                                 
8
 Kementrian Agama RI, Panduan Model Pembelajaran efektif 

Madrasah Diniyyah Takmiliyah (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014), 

42. 
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hujan-banjir; antara tanda huruf dan bunyi 

-ng -ny dan sebagainya; penggunaan 

lambing/symbol di dalam peta dan lain-

lain. 

c. Kelebihan Metode Drill 

Adapun kelebihan-kelebihan metode drill 

untuk proses kegiatan pembelajaran yakni : 

1) Dapat memperolehkecakapan motoris 

seperti menulis, melafalkan huruf, membuat 

dan menggunakan alat-alat. 

2) Dapat untuk memperoleh kecakapan 

mental, seperti dalam perkalian, 

penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan 

tanda/symbol. 

3) Dapat membentuk kebiasaan dan 

menambag ketepatan serta kecepatan 

pelaksanaan. 

d. Kekurangan Metode Drill 

Adapun kekurangan ketika proses belajar 

mengajar menggunakan metode drill yakni: 

1) Menghambat bakat dan inisiatif anak didik 

karena anak didik lebih dibawa pada 

penyesuaian, serta diarahkan jauh. 

2) Menimbulkan penyesuaian secara statis 

pada lingkungan. 

3) Kadang-kadang latihan yang di laksanakan 

secara berulang-ulang merupakan hal yang 

menonton dan mudah membosankan. 

4) Dapat menimbulkan verbalisme. 



18 

 

 

Untuk mengatasi kekurangan metode 

drill (latihan), guru hendaknya memperhatikan 

beberapa petunjuk di bawah ini, yakni : 

1) Metode ini hendaknya di gunakan untuk 

melatih, hal-hal yang bersifat motorik, 

seperti menulis, permainan dan perbuatan, 

kecakapan mental seperti perhitungan dan 

penggunaan rumus-rumus serta hubungan 

dan tanggapan seperti penggunaan bahasa, 

grafik, symbol dan peta. 

2) Sebelum latihan di mulai, pelajar 

hendaknya diberi pengertian yang 

mendalam tentang apa yang akan di 

latihankan. 

3) Latihan untuk pertama kalinya hendaknya 

bersifat diagnosis, kalau pada latihan 

pertama, peserta didik tidak berhasil maka 

guru mengadakan perbaikan, lalu 

melakukan penyempurnaan. 

4) Latihan tidak perlu lama, tapi sering 

dilaksanakan. 

5) Latihan hendaknya disesuaikan dengan 

taraf kemampuan peserta didik. 

6) Latihan hendaknya mendahulukan hal-hal 

yang esensial dan berguna.
9
 

 

                                                 
9
Ahmad muji nasih dan lilik nur kholidah, Metode dan Teknik 

pembelajaran Pendidikan agama Islam, (Bandung: Refika 

Aditama,2009),  104. 
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e. Persiapan Pengajaran Dengan 

Menggunakan Metode Drill 

Karena drill merupakan sebuah metode 

yang membutuhkan skill dan penguasaan yang 

cukup tinggi, maka guru sebelumnya 

memberikan latihan haruslah lebih siap 

terlebih dahulu baik segi materi dan soal-soal 

yang akan dilatihkan, tidak secara spontanitas 

saja memberi latihan. Sehingga waktu 

mengadakan evaluasi terhadap hasil latihan 

segera guru dapat melihat segi-segi kemajuan 

anak didik, diantaranya daya tangkap, 

ketrampilan, dan ketepatan berfikir dari tiap-

tiap anak didik yang diberi tugas latihan.
10

 

Menurut benyamin S. Bloom 

pemahaman adalah kemampuansesorang 

untuk mengerti atau memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

Seseorang peserta didik dikatakan memahami 

sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan 

bahsa sendiri.
11

 

 

 

 

                                                 
10

 Zakiya Darajat, Metodik khusus pengajaran agama Islam, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1995),  238. 
11

 S Nasution, Teknologi Pendidikan, Bandung: CV Jammars, 

1999, hlm 27. 
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2. Pemahaman Siswa 

a. Pengertian Pemahaman Siswa 

Pemahaman adalah kesanggupan untuk 

mendefenisikan, merumuskan kata yang sulit 

dengan perkataan sendiri.Dapat pula 

merupakan kesanggupan untuk menafsirkan 

suatu teori atau melihat konsekuensi atau 

implikasi, meramalkan kemungkinan atau 

akibat sesuatu.
12

 

Ngalim purwanto mengemukakan 

bahwa pemahaman atau komprehensi adalah 

tingkat kemampuan yang mengharapkan 

testee mampu memahami arti atau konsep, 

situasi, serta factor yang diketahuinya. Dalam 

hal ini testee tidak hafal cara verbalitistetapi 

memahami konsep dari masalah atau fakta 

yang ditanyakan.
13

Menurut sardiman, 

pemahaman dapat diartikan menguasai 

sesuatu dengan fikiran.
14

Menurut winkel 

pemahaman mencakup kemampuan untuk 

menangkap makna dan arti dari bahan yang 

dipelajari.
15

 

Berdasarkan teori di atas dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman siswa adalah 

                                                 
12

 Anas Sudijiono, pengantar evaluasi pendidikan (Jakarta: 

Rajawali pers, 2011),  50. 
13

 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip teknik evaluasi 

pengajaran(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 44. 
14

Sardiman, loc.Cit. 
15

 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran (Yogyakarta: Media 

Abadi, 2004), 274. 
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kesanggupan siswa untuk dapat 

mendefinisikan sesuatu dan menguasai hal 

tersebut dengan memahami makna 

tersebut.Dengan demikian pemahaman 

merupakan kemampuan dalam memaknai hal-

hal yang terkandung dalam suatu teori 

maupun konsep-konsep yang dipelajari. 

b. Kategori Pemahaman 

Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga 

tingkatan : 

1) Pemahaman terjemahan yakni 

kesanggupan memahami makna yang 

terkandung didalamnya. 

2) Pemahaman penafsiran, misalnya 

membedakan dua konsep yang berbeda. 

3) Pemahaman estra polasi yakni 

kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, 

tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu 

dan memperluas wawasan.
16

 

Sejalan dengan pendapat tersebut 

Sudjana juga mengelompokkan pemahaman 

ke dakam tiga kategori yaitu sebagai berikut : 

1) Tingkat terendah 

Pemahaman tingkat terendah adalah 

pemahaman terjemahan 

 

 

                                                 
16

 Tohirin,Psikologi Belajar Mengajar (Pekanbaru: 2001), 88. 
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2) Tingkat kedua 

Pemahaman penafsiran adalah 

menghubungkan bagian-bagian terdahulu 

dengan yang diketahui berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa bagian dari 

grafik dengan kejadian, membedakan 

yang poikok dan yang bukan pokok. 

3) Pemahaman tingkat ketiga 

Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat 

tertinggi adalah pemahaman 

ekstrapolasi.Dengan ekstrapolasi 

diharapkan seorang mampu melihat baik 

yang tertulis, dapat membuat ramalan 

tentang konsekuensi atau dapat 

memperluas persepsi dalam arti waktu, 

dimensi, kasus, ataupun masalahnya.
17

 

c. Indikator Pemahaman 

Wina Sanjaya mengatakan pemahaman 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari 

pengetahuan. 

2) Pemahaman bukan hanya sekedar 

mengingat fakta, akan tetapi berkenan 

dengan menjelaskan makna atau suatu 

konsep. 

3) Dapat mendeskripsikan, mampu 

menerjemahkan. 

                                                 
17

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: Remaja roksyada, 2012),  24. 
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4) Mampu menafsirkan. 

5) Mampu eksplorasi, mampu membuat 

estimasi.
18

 

Pemahaman dapat dijabarkan menjadi 

tiga, yaitu : 

1) Menerjemahkan 

Menterjemahkan di sini bukan saja 

pengalihan bahasa yang satu ke bahasa 

yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi 

abstrak menjadi satu model simbolik 

untuk mempermudah orang 

mempelajarinya. 

2) Menginterprestasikan/Menafsirkan 

Menginterpretasi ini lebih luas dari 

pada menerjemahkan.Menginterpretasi 

adalah kemampuan untuk mengenal atau 

memahami ide-ide utama suatu 

komunikasi. 

3) Mengekstrapolasi 

Sedikit berbeda dengan 

menterjemahkan dan menafsirkan, ia 

menuntut kemampuan intelektual yang 

lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi 

diharapkan seseorang mampu melihat 

dibalik yang tertulis dapat membuat 

                                                 
18

 Wina Sanjaya ,Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan 

Praktek Pengembangan KTSP(Jakarta: Kencana 2008),  45. 
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ramalan tentang konsentrasi atau dapat 

memperluas masalahnya.
19

 

Pemahaman merupakan salah satu aspek 

kognitif (pengetahuan). Penelitian terhadap 

aspek pengetahuan dapat dilakukan melalui test 

lisan dan test tulis. Teknik penilaian aspek 

pemahaman caranya dengan mengajukan 

pernyataan yang benar dan keliru, dan urutan 

dengan pernyataan berbentuk essay (open 

ended), yang menghendaki uraian rumusan 

dengan kata-kata dan contoh-contoh.
20

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pemahaman 

a. Faktor Intern 

Yaitu intelegensi, orang berpikir 

menggunakan inteleknya.Cepat tidaknya 

dan terpecahkan atau tidaknya sesuatu 

masalah tergantung kepada kemampuan 

intelegensinya.Dilihatnya dari intergen-

sinya, kita dapat mengatakan seseorang itu 

pandai atau kurang pandai, pandai sekali 

atau cerdas (Jenius) atau pardir, dengung 

(idiot).
21

Berpikir adalah salah satu 

kreatifitas pribadi manusia yang 

                                                 
19

Ibid, 107. 
20

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2002),  209. 
21

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosda Karya), 1996,  52. 
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mengakibatkan penemuan yang terarah 

kepada sesuatu tujuan.Kita berpikir untuk 

menemukan pemahaman atau pengertian 

yang kita kehendaki. 

b. Faktor Ekstern 

Yaitu berupa factor dari orang yang 

menyampaikan karena penyampaian akan 

berpengaruh pada pemahamn. Jika bagus 

cara penyampaiannya maka orang akan 

lebih mudah memahami apa yang kita 

sampaikan begitu juga sebaliknya.
22

 

 

3. Daya Ingat 

a. Pengertian Daya Ingat 

Definisi daya ingat menurut kamus 

lengkap psikologi adalah fungsi yang terlibat 

dalam mengenang atau mengalami lagi 

pengalaman masa lalu.
23

Daya ingat merupakan 

kemampuan seorang untuk memanggil lagi 

pengalaman informasi yang telah dipelajarinya 

dan yang telah disimpan dalam otak.Daya ingat 

seseorang tidak terlepas dari kemampuan otaknya 

untuk menyimpan informasi.Informasi didalam 

otak disimpan dalam bentuk memori. 

Memang agak sulit menentukan kapan dan 

di mana tepatnya gagasan mengenai memori ini 

                                                 
22

 Oemar Hamalik, Op.Cit, 43. 
23

 James Patrick Chaplin, kamus Lengkap Psikologi 

diterjemahkan oleh Kartini Kartono (Jakarta: Raja Gafindo Persada),  

295. 
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muncul.Dalam sejarah ilmu pengetahuan, bangsa 

yunani sekitar 600 tahun sebelum masehi.Seiring 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi riset tentang memori mengalami 

kemajuan yang pesat.Seiring berkembangnya 

ilmu pengetahuan pada abad ke-20 M mayoritas 

ahli fisiologi dan para pemikir di bidang ini 

setuju bahwa memori terletak dalam otak besar 

(cerebrum) yang merupakan bagian paling luas 

dari otak yang menutupi permukaan konteks.
24

 

Daya ingat merupakan alih bahasa dari 

memory.Pada umumnya para ahli memandang 

daya ingat sebagai hubungan antara pengalaman 

dengan masa lalu (Walgito, 2004).Seorang dapat 

mengingat sesuatu pengalaman yang telah terjadi 

atau pengetahuan yang telah dipelajari pada masa 

lalu (Afiantin, 2001). Drever (dalam Walgito, 

2004) menjelaskan memori adalah salah satu 

karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup, 

pengalaman yang akan datang, yang mana 

ingatan itu bukan hanya meliputi recall 

(mengingat) dan recognition (mengenali) atau 

apa yang disebut menimbulkan kembali ingatan. 
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 Tony Buzan, use your memory diterjemahkan oleh Alexander 

Sindoro dengan judul Gunakan Memori anda (Batam: Interaksara, 

2006),  45. 
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b. Jenis-jenis Ingatan 

Ingatan digolongkan menjadi 2 yaitu : 

1) Daya ingatan yang mekanis, artinya 

kekuatan ingatan itu hanya untuk kesan-

kesan yang diperoleh dari pengindraan. 

2) Daya ingatan logis, artinya daya inagatan itu 

hanya untuk tanggapan-tanggapan yang 

mengandung pengertian.
25

 

Ingatan dapat dikelompokkan menurut waktu dan 

lamanya ingatan disimpan dibagi menjadi dua 

yaitu ingatan persepsi langsung dan ingatan aktif. 

1) Ingatan persepsi langsung disimpan selama 

kurang dari satu detik. 

2) Ingatan aktif, nama lain untuk ingatan jangka 

pendek, berlangsung cukup lama.
26

 

c. Tahap-tahap Daya Ingat 

Sebelum seorang mengingat suatu 

informasi atau sebuah kejadian dimasa lalu, ada 

beberapa tahapan yang harus dilalui ingatan 

tersebut untuk dapat muncul kembali. Atkison 

(2000) berpendapat bahwa, para ahli psikologi 

membagi tiga tahapan ingatan, yaitu : 

1) Memasukkan pesan dalam ingatan 

(encoding). Mengacu pada cara individu 

mentransformasikan inout fisik indrawi 

menjadi sejenis representasi mental dalam 

memori. 

                                                 
25

 Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Edisi 

Revisi), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 26. 
26

Mahmud, 128. 



28 

 

 

2) Penyimpanan ingatan (storage). Mengacu 

pada cara individu menahan informasi yang 

sudah disimpan dalam memori. 

3) Mengingat kembali (retrival). Mengacu 

pada bagaimana individu memperoleh 

akses menuju informasi yang sudah 

disimpan dalam memori. 

Pengkodean, penyimpanan, dan 

pengeluaran sering kali dilihat sebagai tahapan 

proses memori yang berurutan. Proses ini tidak 

berdiri sendiri atau terpisah-pisah, melainkan 

saling berkaitan dan bergantung satu sama lain.
27

 

Walgiton (2004), yang menjelaskan bahwa 

tiga tahapan mengingat, yaitu mulai dari 

memasukkan informasi (learning), menyimpan 

(retention), menimbulkan kembali 

(remembering). Lebih jelasnya lagi adalah 

sebagai berikut: 

a. Memasukkan (learning). Cara memperoleh 

ingatan pada dasarnya dibagi menjadi dua, 

yaitu (1) secara sengaja. Seseorang dengan 

sengaja memasukkan informasi, pengetahuan, 

dan pengalaman-pengalaman ke dalam 

ingatannya. (2) secara tidak disengaja. 

Seseorang secara tidak sengaja memasukkan 

pengetahuan, pengalaman dan informasi ke 

dalam ingatannya. misalnya : jika gelas kaca 

                                                 
27

 Atkinson & Atkinson,Pengantar psikologipengantar 

psikologi edisi kedelapan Jilid I (Jakarta : Erlangga), 35. 
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terjatuh maka akan pecah, informasi ini 

disimpan sebagai pengertian-pengertian. 

b. Menyimpan. tahapan kedua dari ingatan 

adalah menyimpan atau (retention) apa yang 

telah dipelajari. Apa yang telah dipelajari 

biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-

jejak (traces) dan dapat ditimbulkan kembali. 

Jejak-jejak tersebut biasa juga disebut dengan 

memory traces. Walaupun disimpan namun 

jia tidak sering digunakan maka memory 

traces tersebut mungkin sulit untuk 

ditimbulkan kembali bahkan juga hilang, dan 

ini disebut dengan kelupaan. 

c. Menimbulkan kembali. Menimbulkan 

kembali ingatan yang sudah disimpan dapat 

ditempuh dengan mengingat kembali (to 

recall) dan mengenal kembali (to recognize). 

Pemanggilan kembali informasi terkait suatu 

peristiwa atau suatu objek secara sadar dapat 

diukur melalui dua metode. Metode pertama 

adalah recall, yakni kemampuan menggali 

kembali dan memproduksi informasi yang 

telah dimiliki sebelumnya. Metode kedua 

adalah recognition, yakni kemampuan 

menggali informasi yang telah diobservasi, 

dibaca, atau didengar sebelumnya (Wade, 

2008). 

 

Para ahli sepakat bahwa proses 

mengingat tergantung dari mana memori 
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dilihat, seperti penjelasan Davis (dalam 

Hamberg, 2006), menurutnya informasi yang 

masuk harus melalui tiga tahapan yang belum 

disimpan dalam waktu yang lama. Tiga 

tahapan tersebut adalah: 

a) Sebagian besar aliran diterima alat 

indera-percakapan, sensasi sentuhan 

ataupun bau yang masuk ke hidung. 

Semuanya mampir ke otak hanyasedetik 

saja dan selanjutnya lenyap lagi. Dapat 

dikatakan kesan tersebut tampak lenyap. 

b) Tahap kedua disebut memori jangka 

pendek (short term memori). Memori ini 

terpilibh untuk disimpan karena individu  

memberikan perhatian padanya. 

Ketertarikan, kegelisahan dan 

kegembiraan yang membedakannya. 

c) Tahapan selanjutnya adalah emori jangka 

panjang (long term memory). Memori 

jangka panjang biasanya rentan terhadap 

kelemahan otak seiring usia beranjak tua. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan 

daya ingat (memory) terbagi dalam proses 

memasukkan informasi ke daya ingat, lalu 

menyimpannya, dan kemudian 

membangkitkan kembali informasi yang 

tersimpan.
28
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 Deasy Harianti, metode Jitu meningkatkan daya Ingat 

(Jakarta selatan: PT.Tangga Pustaka,  2008),  10. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan 

Kuat atau lemahnya memori seseorang 

dipengaruhi oleh banyak factor diantaranya 

adalah : 

1) Sifat seseorang 

2) Alam sekitar 

3) Keadaan jasmani 

4) Keadaan rohani 

5) Umur manusia
29

 

Kondisi fisik seseorang juga memiliki 

pengaruh, kondisi fisik yang sangat 

berpengaruh dalam mengingat adalah 

kelelahan, kurang tidur, dan sakit.Seseorang 

yang dalam kondisi lelah, kurang tidur, dan 

sakit akan mengalami kesulitan mengingat 

sesuatu. Karena dalam kondisi seperti itu 

biasanya individu mengalami kemunduran 

kemampuan mentalyang disebabkan 

gangguan fisik.
30

 

Faktor lain yang mempengaruhi ingatan 

adalah factor usia, ingatan paling tajam pada 

diri manusia ialah pada masa kanak-kanak 

(10-14) tahun, dan ini baik sekali untuk daya 

ingatan mekanis, yakni daya ingatan yang 

hanya untuk kesan-kesan pengindraan. 

Sesudah umur ini, kemampuan mencamkan 

dalam ingatan juga dapat dipertinggi, tetapi 

                                                 
29

 Abu Ahmadi, widodo supriono, 26 
30

 Nyanyu Khodijah, 126. 
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hanya untuk kesan-kesan yang mengandung 

pengertian (daya ingat logis) dan ini 

berlangsung antara umur 15-50 tahun. 

Ingatan berhubungan pula dengan 

emosi seseorang. Ketika seseorang akan 

mengingat sesuatu lebih baik, apabila 

peristiwa-peristiwa itu tidak menyentuh 

emosi, diabaikan saja. Juga masalah-masalah 

yang kita pahami benar dan sudah 

dipertimbangkan baik-baik, akan lebih 

melekat dalam ingatan.
31

 

4. Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab 

a. Pengertian kosakata (Mufrodat) Bahasa 

Arab 

Pengrtian pembelajaran adalah upaya 

yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan 

kegiatan belajar materi tertentu yang kondusif 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan bahamudin 

yang dikutip oleh Acep Hermawan 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik.
32

 Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran adalah sebagai pemindahan 

pengetahuan dari seseorang yang mempunyai 

ilmu pengetahuan (pengajar) kepada 

seseorang (pelajar) melalui suatu proses 

                                                 
31

 Abu Ahmadi, 75-75. 
32

 Acep Hermawan, metodologi pembelajaran Bahasa Arab 

(Bandung : Remaja Roesda, 2014) , 32. 
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belajar mengajar untuk mentransfer ilmu yang 

untuk mencapai tujuan yang maksimal dan 

pembelajaran diharapkan siswa dapat 

mengubah tingkah lakunya kea rah yang lebih 

baik. 

Kosakata (mufrodat) merupakan salah 

satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh 

pembelajar asinguntuk dapat memperoleh 

kemahiran berkomunikasi dengan bahasa 

tersebut.
33

 

Jadi yang dimaksud kosakata adalah 

susunan huruf yang membentuk suatu kata 

yang dapat dipahami oleh oranglain dan 

menjadi suatu alat komunikasi bagi seseorang. 

Jadi dapat dipahami bahwa pembelajaran 

kosakata nahasa arab adalah usaha agar siswa 

mampu menguasai kosakata bahasa Arab, 

menerjemahkannya dan mampu 

menggunakannya dalam jumlah (kalimat) 

yang benar. 

Pembelajaran kosakata adalah proses 

penyampaian bahan pembelajaran yang 

berupa kata atau perbendaharaan kata sebagai 

unsur dalam pembelajaran bahasa Arab.
34

oleh 

karena itu pembelajaran bahasa Arab yang 

diselenggarakan pada suatu lembaga 

                                                 
33

 Ahmad Fuad Effendy, metodologi pengajaran bahasa arab 

(Malang: Misyakat, 2009),  120. 
34

 Ahmad Djanan Asifudin, metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 76. 
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pendidikan perlu membersamakannya dengan 

pembelajaran beberapa pola kalimat yang 

relevan. 

Bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai 

orang Semit (bahasa Semit) yaitu orang yang 

mendiami antara Arab sampai Israel dan 

Ethiopia, sebagai bahasa penghubung bagi 

mereka.
35

 

Jadi yang dimaksud dengan penguasaan 

kosakata bahasa Arab adalah cara siswa untuk 

memahami dan menginat kosakata yang telah 

dipelajari serta mampu mengungkapkan 

kembali dengan kata-katanya sendiri guna 

menumbuhkan sikap positif terhadap 

pembelajaran bahasa Arab. 

5. Keterkaitan atau hubungan antara tingkat 

pemahaman dan daya ingat metode 

pembelajaran 

Dalam pembelajaran bahasa Arab, guru 

perlu mempertimbangkan prinsip dasar sebagai 

panduan dalam kegiatan kelas bahasa Arab. 

Prinsip dasar ini dapat membantu mempermudah 

langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini Brown mengemukakan  salah satu 

prinsip yang harus yang harus diketahui oleh guru 

bahasa Arab dari banyaknya prinsip yaitu Prinsip 

pembelajaran kebermaknaan yaitu siswa tidak 
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 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaran 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar 2004),  2. 
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hanya menghafal saja tapi memahami setiap 

pembelajaran yang didapat sehingga menyerap 

pelajaran lebih lama.
36

 

Dalam pembelajaran awal diberikan dalam 

bentuk latihan-latihan mendengar atau hear 

training, kemudian diikuti dengan latihan 

mengucap bunyi lebih dahulu, setelah itukata-kata 

pendek dan akhirnya kalimat panjang. Kalimat 

tersebut akhirnya dirangkai menjadi suatu 

percakapan atau cerita.
37

 

Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada 

prinsip prioritas dalam penyampaian materi 

pengajaran, yaitu mengajarkan, mendengarkan, 

dan bercakap sebelum menulis.Menggunakan 

kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan 

sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai 

dengan penuturan bahasa Arab.
38

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka 

diatas, maka dapat diajukan kerangka berpikir sebagai 

berikut. 

1. Jika metode pembelajaran kosakata bahasa arab 

tepat maka  tingkat pemahaman siswa terhadap akan 

meningkat. 
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 Hermawan Acep, Metodologi pembelajaran Bahasa Arab 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2014), 34. 
37

 Taufik, Pembelajaran Nahasa Arab MI 

(Surabaya:Perpustakaan Nasional RI),35. 
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2. Jika metode pembelajaran kosakata bahasa arab 

tepat maka daya ingat siswa terhadap kokasakat 

juga meningkat. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang secara teoritis 

dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya. Adapun hipotesis yang peneliti ajukan 

adalah : 

H0 : a) Tidak ada pengaruh signifikan antara 

penggunaan metode drill   dengan tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa dalam 

pelajaran kosakata bahasa Arab kelas 2 MI 

Islam Ketandan Madiun Tahun Ajaran 

2018/2019. 

 
 b) Tidak ada pengaruh signifikan antara 

penggunaan metode drill dengan tingkat 

daya ingat siswa dalam pelajaran kosakata 

bahasa Arab kelas 2 MI Islam Ketandan 

Madiun Tahun Ajaran 2018/2019. 

 
 c) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan metode drill dengan tingkat 

pemahaman dalam pelajaran kosakata bahasa 

Arab kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan 

Madiun Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ha 
: a) Ada pengaruh signifikan antara penggunaan 

metode drill dengan tingkat pemahaman dan 

daya ingat siswa dalam pelajaran kosakata 

bahasa Arab kelas 2 MI Islam Ketandan 
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Madiun Tahun Ajaran 2018/2019. 

 
 b) Ada pengaruh signifikan antara penggunaan 

metode drill dengan tingkat daya ingat siswa 

dalam pelajaran kosakata bahasa Arab kelas 

2 MI Islam Ketandan Madiun Tahun Ajaran 

2018/2019. 

 
 c) Ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan metode drilldengan tingkat daya 

ingat siswa dalam pelajaran kosakata bahasa 

Arab siswa kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun Tahun Ajaran 2018/2019. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

 

A. Rancangan Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen 

dengan model pretest-posttest control group design 

dengan satu macam perlakuan. Di dalam model ini 

sebelum dimulai perlakuan kedua kelompok diberi tes 

awal atau pretest untuk mengukur kondisi awal (01). 

Selanjutnya pada kelompok eksperimen diberi 

perlakuan (X) dan pada kelompok pembanding tidak 

diberi. Sesudah diberi perlakuan kedua kelompok diberi 

tes lagi sebagai posttest (02).
1
 

Pada kelas eksperimen dilaksanakan 

pembelajaran dengan metode Drill sedangkan pada 

kelas kontrol dilakukan pembelajaran non ceramah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka 
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Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Langkah-langkah 

pembelajaran Metode 

Drill 

Langkah-langkah 

pembelajaran metode 

Ceramah 

a. Persiapan 

1. Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

2. Menyusun urutan 

penyajian materi 

untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

khusus yang sudah 

ditetapkan. 

3. Merumuskan materi 

Kosakata bahasa 

Arab. 

4. Bila materi kosakata 

bahasa Arab terlalu 

luas, dapat dibagi 

menjadi 2 

pertemuan. 

5. Disarankan materi 

kosakata bahasa 

Arab diperbanyak 

untuk dimiliki tiap 

siswa. 

b. Pelaksanaan 

1. Melakukan Pre test 

2. Guru memberikan 

latihan permulaan 

agar siswa 

mengenal terlebih 

dahulu dengan apa 

a. Persiapan 

1. Merumuskan 

tujuan 

pembelajaran. 

2. Menyusun urutan 

penyajian materi 

untuk mencapai 

tujuan 

pembelajaran 

khusus yang sudah 

ditetapkan. 

3. Merumuskan 

materi kosakata 

bahasa Arab. 

4. Bila materi bahasa 

Arab terlalu luas, 

dapat dibagi 

menjadi 2 

pertemuan. 

5. Disarankan materi 

kosakata bahasa 

Arab diperbanyak 

untuk dimiliki tiap 

siswa. 

b. Pelaksanaan 

1. Melakukan pre test. 

2. Menjelaskan kepada 

siswa tujuan 

pembelajaran 

khusus yang ingin 
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yang akan 

dipelajari. 

3. Mengadakan latihan 

terbimbing agar 

siswa timbul 

respond untuk 

meningkatkan 

ketrampilan dan 

penyempurnaan 

kecakapan. 

4. Memberikan waktu 

mengadakan latihan 

singkat dan guru 

perlu 

memperhatikan 

respond siswa 

apakah telah 

memahami materi 

dengan tepat. 

5. Meneliti kesulitan 

yang dialami siswa 

dengan cara 

bertanya pada 

siswa, serta 

memperhatikan 

kondisi siswa. 

6. Guru dan siswa 

mengutamakan 

proses pokok pada 

hal-hal yang 

diperlukan dalam 

pembelajaran. 

7. Guru melakukan 

Post test pada siswa. 

dicapai sesudah 

pelajaran berakhir. 

3. Penerapan metode 

ceramah bervariasi, 

misalnya : ceramah 

yang disertai Tanya 

jawab, bernyanyi 

tentang kosakata 

berkelompok, dan 

serta ditutup dengan 

post test. 

4. Membagikan materi 

dengan ceramah 

kepada siswa. 

5. Melagukan 

kosakata bahasa 

Arab dengan lagu 

yang menarik agar 

perhatian siswa 

terpenuh kepada 

materi yang 

disampaikan. 

6. Mengajak siswa 

bernyanyi secara 

bersama-sama 

dengan membaca. 

7. Tanya jawab 

bersama siswa 

mengenai materi 

yang disampaikan. 

8. Guru elakukan post 

test pada siswa. 
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B. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempuntai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
2
 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa/siswi kelas 2 di MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun tahun ajaran 2018/2019 yang terdiri 

dari 50 siswa. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.
3
 Mengingat populasi kurang dari 100, maka teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampel populasi (populasi sampling).
4
 Jika peneliti 

menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sampel 

menjadi dua. Untuk kelas kontrol terdapat 22 siswa, dan 

untuk kelas eksperimen terdapat 23 siswa. Pemilihan 

dilaksanakan secara random atau acak.  

 

 

                                                           
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 117 
3
 Ibid, 118. 

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek Edisi Revisi V,cet.12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 112. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data  

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila 

menggunakan instrumen. Instrumen penelitian 

merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan 

menentukan kualitas data yang terkumpul. Instrumen 

penelitian adalah alat fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga hasilnya mudah 

diolah.  

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

berupa tes. Tes tulis  diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui berapa besar pengaruh variabel yang 

diteliti. 
Tabel 3.1 

 Tabel instrumen soal 

Judul penelitian 
Variabel 

penelitia 
Indikator No.soal Bentuk soal 

PENGARUH 
PENGGUNAA 

METODE DRILL 

TERHADAP 
TINGKAT 

PEMAHAMAN DAN 

DAYA INGAT SISWA 
DALAM 

PEMBELAJARAN 

KOSAKATA 
BAHASA ARAB DI 

KELAS 2 MI SABILIL 

ISLAM KETAN DAN 
MADIUN TAHUN 

PELAJARAN 

2018/2019 

Variabel X 
(Metode Drill) 

   

(Variabel Y-1) 

Tingkat 
Pemahaman 

Pemahaman 

Terjemahan 

1,2,3,4,6 dan 

8 

Pilihan 

Ganda dan 
Essai 

Pemahaman 

Penafsiran 

10,13,14 Essai 

(Variabel Y-2) 
Daya Ingat 

Siswa 

Penyimpanan 
Ingatan 

2,3,4,7 Essai 

Mengembangkan 

Kecakapan Intelek 

5,11,12 dan 6 Pilihan 

Ganda dan 
Essai 

Memiliki 

Ketrampilan 

7,9,15 dan 14, 

15 

Pilihan 

Ganda dan 

Essai 

Mengingat Kembali 1,5,9,10,12,13 Essai 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara 

yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya bila 

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan observasi (Pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan 

gabungan keempatnya.
5
 Dalam rangka memperoleh 

data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

penulis menggunakan metode/teknik sebagai berikut. 

 

1. Tes 

Tes adalah salah satu serangkaian 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, kecerdasan, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki seseorang atau kelompok. 

Penelitian yang umum menggunakan metode ini 

biasanya berupa penelitian tindakan. Dimana 

dalam proses penelitiannya responden diberikan 

tindakan tertentu untuk mengetahui seberapa 

besar tindakan itu.
6
 Tes yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah tes tulis yaitu pre-test dan 

post test, yang bermanfaat untuk mengukur aspek 

                                                           
5
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 309) 
6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif & RD, 203. 
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tingkat pemahaman dan daya ingat siswa kelas di 

kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan Madiun 

sebelum dan sesudah penggunaan metode. 

Tes yang digunakan di penelitian ini adalah 

tes tulis. Tes tulis di sini berbentuk tes pilihan 

ganda dan tes essay, dengan penskoran sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Tabel penskoran 

 Benar  Salah 

Pilihan Ganda 1 0 

Essay 2 0 

 

𝑁 =
jumlah butir soal

jumlah sample
 𝑥 100  

Dengan N adalah nilai akhir. 

Untuk mengukur rata-rata dalam satu kelas 

atau kelompok menggunakan penskoran sebagai 

berikut : 

𝑟 =
jumlah skor seluruhnya

2jumlah sample
  

Dengan r adalah rata-rata. 

2. Dokumen 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan pada subyek 

penelitian, tetapi melalui dokumentasi. Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan 

keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna 

bagi sumber data, bukti informasi kealamiahan 
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yang suka diperoleh, sukar ditemukan, dan 

membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki.
7
 

E. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian 

serta kekritisan dari peneliti. Tujuan teknik analisis data 

ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian , sehingga dapat menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian tersebut. Karena data penelitiannya 

adalah data kuantitatif, maka teknik analisis data 

menggunakan statistik.  

1. Pra penelitian 

a. Uji validitas  

Uji validitas merupakan syarat yang 

terpenting dalam suatu evaluasi. Validitas 

bertujuan untuk mengetahui kesahihan alat ukur 

yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua cara untuk menentukan 

validitas, yaitu point biserial untuk soal tes 

pilihan ganda dan korelasi product moment 

untuk soal tes berbentuk essay.  

Langkah-langkah perhitungannya adalah 

sebagai berikut:  

1) Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal.  

2) Menyiapkan tabel analisis item setiap soal.  

                                                           
7
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), 183-185.  
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3) Memasukkan data ke dalam rumus point 

biserial dan korelasi product moment. 

Untuk rumus point biserial adalah sebagai 

berikut:  

𝛾𝜌𝑏𝑖 =  
𝑀𝑝 − 𝑀𝐼

𝑆𝑡
 √

𝑝

𝑞
 

Keterangan:  
𝛾𝜌𝑏𝑖 ∶ koefisien korelasi biserial  

Mp :  rerata skor dari subyek yang 

menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya.  

Mi  : rerata skor total  

St   : standar deviasi dari skor total proporsi  

P   : proporsi siswa yang menjawab benar  

q   : proporsi siswa yang menjawab salah  

Selanjutnya adalah rumus korelasi product 

moment:  

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2
) (𝑛 ∑𝑌2 − (∑𝑌)2)

 

Keterangan:  

𝑟𝑥𝑦  :  angka indeks korelasi product 

moment  

∑𝑋  ∶ jumlah seluruh nilai X 

∑𝑌  ∶ jumlah seluruh nilai Y  

∑𝑋𝑌 ∶ jumlah hasil perkalian antara X dan 

Y  

N     : jumlah data  

4) Menginterprestasikan nilai rhitung dengan 

tabel nilai rtabel, apabila rxy ≥ rtabel, maka item 
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soal tersebut valid. Dan apabila rxy < rtabel, 

maka item soal tersebut tidak valid.  

Dalam perhitungan validitas pada 

penelitian ini, rtabel ditentukan dengan mencari 

terlebih dahulu nilai db, yakni db= n-2. 

Kemudian nilai db dikonsultasikan pada tabel 

nilai koefisie korelasi “r” product moment dari 

Pearson untuk soal essay dan Correl untuk soal 

pilihan ganda.
8
 Nilai rtabel pada taraf signifikan 

5% diperoleh sebesar 0,444 dengan db=18. 

Dalam perhitungannya, peneliti menggunakan 

aplikasi Microsoft Office Excel 2007 sebagai 

alat bantu perhitungan validitas data instrumen.  

Jika korelasi pada setiap soal tersebut 

positif dan besarnya 0,444 (rtabel) ke atas, maka 

soal tersebut contruct yang kuat. Jika korelasi di 

bawah 0,444 (rtabel), maka dapat disimpulkan 

jika butir instrumen soal tersebut tidak valid, 

sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Butir 

instrumen dikatakan valid apabila rhitung 

besarnya lebih daro 0,444. 

Uji validitas ini dilaksanakan di MI Al-

Islam Jetis Madiun dengan jumlah 20 siswa. 

Peneliti melakukan uji coba di sekolah tersebut 

karena MI Al-Islam Jetis Madiun memiliki 

status akreditasi yang sama dengan MI Sabilil 

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 333.  
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Islam Madiun yakni B, dan sama-sama sekolah 

swasta. Adapun hasil dari perhitungan tersebut 

dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di 

bawah ini:     
Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen  

Penelitian pemahaman kosakata bahasa Arab  

Variabel 
No. 

Soal 
“r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

Pemahaman 1 0.500646 0,444 Valid 

2 0.562593 0,444 Valid 

3 0.353255 0,444 Tidak Valid 

4 0.366525 0,444 Tidak Valid 

5 0.545317 0,444 Valid 

6 0.246529 0,444 Tidak Valid 

7 0.132747 0,444 Tidak Valid 

8 0.571121 0,444 Valid 

9 0.544213 0,444 Valid 

10 0.59613 0,444 Valid 

11 0.59613 0,444 Valid 

12 0.581076 0,444 Valid 

13 0.657412 0,444 Valid 

14 0.438042 0,444 Tidak Valid 

15 0.647638 0,444 Valid 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

Penelitian daya ingat kosakata bahasa Arab 

Variabel No. Soal “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

Daya 

Ingat 

1 0.475028 0,444 Valid 

2 0.57987 0,444 Valid 

3 0.494586 0,444 Valid 

4 0.583153 0,444 Valid 

5 0.272359 0,444 Valid 

6 0.612725 0,444 Valid 

7 0.548629 0,444 Valid 

8 0.482428 0,444 Valid 

9 0.613733 0,444 Valid 

10 0.521923 0,444 Valid 

11 0.378447 0,444 Tidak Valid 

12 0.299294 0,444 Tidak Valid 

13 0.258428 0,444 Tidak Valid 

14 0.135952 0,444 Tidak Valid 

15 0.451193 0,444 Tidak Valid 

 Dalam uji validitas instrumen, butir soal 

terkait pemahaman, penelitian mengambil 

sampel sebanyak 20 responden yang tersebar 

pada kelas 2 MI Al-Islam Jetis Madiun. Hasil 

perhitungan validitas instrumen dari 15 soal 

pilihan ganda, 10 soal dinyatakan valid karena 

“r” hitung lebih besar dari “r” tabel, dan 

terdapat 5 soal dinyatakan tidak valid karena 

“r” hitung lebih kecil dari “r” tabel. Untuk soal 

yang tidak valid, butir soal tersebut dibuang dan 

tidak digunakan dalam penelitian.  

Pada hasil perhitungan uji validitas 

instrumen soal terkait daya ingat sebanyak 15 

item soal dan 10 soal dinyatakan valid karena 

“r” hitung lebih kecil dari “r” tabel, dan terdapat 
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5 soal yang dinyatakan tidak valid karena “r” 

hitung lebih kecil dari “r” tabel. Untuk soal yang 

tidak valid, butir soal tersebut dibuang dan tidak 

digunakan dalam penelitian.  

b. Uji reliabilitas  

Uji reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Sama dengan uji 

validitas, uji reliabilitas di penelitian ini juga 

menggunakan dua rumus atau dua cara, di 

karenakan terdapat dua bentuk soal, yaitu 

pilihan ganda dan essai. Untuk soal pilihan 

ganda menggunakan rumus KR-21. Penerapan 

metode ini dengan persyaratan penggunaan skor 

dengan dua kemungkinan yaitu skor 1 untuk 

jawaban benr dan skor 0 untuk jawaban salah. 

Dan untuk soal berbentuk essay menggunakan 

rumus Alfa Cronbach.
9
 Dalam perhitungan ini, 

peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Office 

Excel 2007.  

Rumus KR-21 adalah sebagai berikut:  

𝑟𝑖 =  
𝐾

(𝐾 − 1)
 (1 −

𝑀(𝐾 − 𝑀)

𝐾. 𝑆𝑡2
) 

 

 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 75 
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Keterangan:  

K : jumlah item dalam instrumen  

M : mean skor total  

St
2 
: varians total  

Dengan perhitungan sebagai berikut:  

K  = 10 

K-1 = 10-1 = 9 

M = 
202

2
 = 7,1 

K-M = 10 – 7,1 = 2,9 

St
2
 = 6,936842  

K

K−1
  = 

10

10−1
 = 1,11111 

M(K-M) = 7,1 (2,9) = 20,59 

K x St
2 

= 10 x 6,936842 = 69,36842 

M(K − M)

K x St2
 = 

20,59

69,36842
 = 0,296821 

1 - 
M(K−M)

K x St2  = 1 –  0,296821= 0,703179 

𝐾

(𝐾−1)
 (1 −

𝑀(𝐾−𝑀)

𝐾.𝑆𝑡2 )  = 

= 

1,11111 x 0,703179 

0,7813092187 
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Untuk rumus Alfa Coronbach adalah 

sebagai berikut:  

𝑟𝑖 = (
𝑛

(𝑛 − 1)
) (1 − 

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑖
2

) 

Keterangan:  

𝑟𝑖   ∶ reliabilitas yang dicari  

∑𝜎𝑖
2 ∶ jumlah varians skor tiap − tiap item  

𝜎𝑖
2    ∶ varians total  

Dengan perhitungan sebagai berikut:  

N = 10 

n-1 = 10-1 = 9 

∑𝜎𝑖
2 = 4,71 

𝜎𝑖
2 = 14,7 

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑖
2

 
= 

4,71

14,7
 = 0,320408 

1 − 
∑𝜎𝑖

2

𝜎𝑖
2  

= 1 –0,320408 = 0,320408 

n

(n − 1)
 = 

10

9
 = 1,111111 

(
𝑛

(𝑛−1)
) (1 − 

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑖
2 )  = 

= 

1,11111 x 0, 320408 

0,755102 
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Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat 

diketahui bahwa nilai reliabilitas pemaahaman 

sebesar 0,7813092187 atau 0,78 (dibulatkan), 

dan daya ingat sebesar  0,755102 atau 0,755 

(dibulatkan), kemudian dikonsultasikan dengan 

“r” product moment  dengan db = 18, taraf 

signifikan 5% diperoleh “r” tabel = 0,444. 

Setelah itu ri dibandingkan dengan rtabel. Jika 

nilai ri > rtabel, maka instrumen soal dinyatakan 

reiliabel. Untuk hasil “r” hitung pemahaman > 

dari “r” tabel, yaitu 0,78 > 0,444 dan “r” hitung 

daya ingat > dari “r” tabel, yaitu 0,755 > 0,444. 

Jadi, instrumen dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian.  

Setelah masing-masing intrumen diuji 

validitas dan reliabilitas, butir-butir soal pada 

masing-masing variabel kemudian dilakukan 

perbaikan hingga menjadi butir-butir soal 

instrumen yang valid dan reliabel yang 

kemudian digunakan dalam pengumpulan data 

dalam penelitian. Adapun butir soal yang sudah 

valid dan reliabel dapat dilihat di lampiran.   

2. Analisis Data Deskriptif 

Analisis data deskriptif adalah analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Secara teknis dapat 
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diketahui bahwa dalam analisis deskriptif tidak ada 

uji signifikan dan tidak ada taraf kesalahan.
10

 

Analisis deskriptif dalam hal ini digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2. 

Digunakan untuk menghitung mean dan standar 

deviasi dari kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Untuk mendapatkan hasil analisis 

deskriptif, peneliti menggunakan aplikasi SPSS 17 

lewat menu Descriptive Statistics dengan submenu 

Descriptives.  

3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas Data  

Sebelum melakukan analisis data tentang 

pengaruh penggunaan metode Drill terhadap 

pemahaman dan daya ingat siswa kelas 2 di MI 

Sabilil Islam Ketandan Madiun, peneliti 

melakukan uji normalitas. Pengajuan normalitas 

dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting 

diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan 

uji statistik yang dipergunakan.
11

 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

normalitas dengan kolmogorov-smirnov SPSS 

17.  

 

 

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 147. 
11

 Retno Widiyaningrum, Statistik (Edisi Revisi), (Yogyakarta: 

Felicha, 2015), 208. 
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b. Uji Linearitas Data  

Istilah “linearitas” menunjuk pada 

pengertian adanya hubungan yang linear antara 

dua sebaran data variabel (dependent dan 

independent), atau dikatakan bahwa sebaran 

kedua variabel itu mempunyai hubungan yang 

linear. Linearitas adalah hubungan yang linear 

antarvariabel, artinya setiap ada perubahan yang 

terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan 

besaran yang sejajar pada variabel lainnya. 

Untuk memastikan adanya hubungan linearitas 

tersebut, mperlu dilakukan uji linearitas.  

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS 

17, dapat dilakukan lewat menu Compare 

Means dengan submenu Means. Uji linearitas 

dengan cara ini menghasilkan angka-angka 

statistik. Aturannya H0 harus diterima atau P > 

0,05.
12

 

c. Uji Homogenitas  

Uji ini diperlukan sebelum peneliti 

membandingkan beberapa kelompok data. Uji 

homogenitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah kedua kelompok mempunyai varian 

yang sama atau tidak, jika varian sama maka 

disebut homogenitas. Uji homogenitas 

dilakukan dengan uji SPSS 17, dapat dilakukan 

lewat menu Descriptive Statistics dengan 

                                                           
12

Burhan Nurgianto, dkk, Statistik Terapan : Untuk Penelitian 

Ilmu Sosial, (Jogjakarta: Gadjahmada Uneversity Press, 2015), 404 
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submenu Explore. Uji homogenitas dengan cara 

ini akan menghasilkan nilai-nilai statistik. Nilai 

F yang diperoleh dari perhitungan 

dikonsultasikan dengan F tabel yang 

mempunyai taraf signifikan 5% atau 0,05. 

Varian kedua kelompok dinyatakan homogen 

jika F hitung < F tabel.
13

 

d. Uji Homogenitas Kovarian 

Hal ini mirip dengan uji homogenitas, 

yaitu bahwa data-data variabel tergantung yang 

akan diuji perbedaan rata-rata hitungnya 

haruslah memiliki varians yang tidak berbeda. 

Dalam kaitannya dengan manova, kovarians 

data-data variabel-variabel tergantung haruslah 

juga memiliki varians kovarians yang tidak 

berbeda. Untuk keperluan uji homogenitas 

varians kovarians, dapat dilakukan dengan uji 

Box’s M dan tes Levene. Uji tersebut terdapat 

dalam menu analisis manova. Pengambilan 

keputusan dalam uji ini adalah jika nilai sig 

lebih besar dari 0,05 maka variabel yang diuji 

secara bersama tersebut tidak berbeda.
14

 

 

 

 

 

                                                           
13

Retno Widiyaningrum, Statistik (Edisi Revisi), (Yogyakarta: 

Felicha, 2015), 212. 
14

 Burhan Nurgianto, dkk, Statistik Terapan : Untuk Penelitian 

Ilmu Sosial, (Jogjakarta: Gadjahmada Uneversity Press, 2015), 310.  
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4. Uji Hipotesis 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu: 

H01 : Tidak ada pengaruh penerapan metode 

Drill terhadap pemahaman dan daya ingat 

siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa 

Arab kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan 

Madiun tahun ajaran 2018/2019. 

H02 
: Tidak ada pengaruh penerapan metode 

Drill terhadap pemahaman siswa dalam 

pembelajaran kosakata bahasa Arab kelas 2 

MI Sabilil Islam Ketandan Madiun tahun 

ajaran 2018/2019. 

H03 
: Tidak ada pengaruh penerapan metode 

Drill terhadap daya ingat siswa dalam 

pembelajaran kosakata bahasa Arab kelas 2 

MI Sabilil Islam Ketandan Madiun tahun 

ajaran 2018/2019. 

Ha1 
: Ada pengaruh penerapan metode Drill 

terhadap pemahaman dan daya ingat siswa 

dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab 

kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan Madiun 

tahun ajaran 2018/2019. 

Ha2 
: Ada pengaruh penerapan metode Drill 

terhadap pemahaman siswa dalam 

pembelajaran kosakata bahasa Arab kelas 2 

MI Sabilil Islam Ketandan Madiun tahun 

ajaran 2018/2019. 

Ha3 
: Tidak ada pengaruh penerapan metode 

Drill terhadap daya ingat siswa dalam 

pembelajaran kosakata bahasa Arab kelas 2 
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MI Sabilil Islam Ketandan Madiun tahun 

ajaran 2018/2019. 

Setelah dilakukan pengujian data 

menggunakan uji normalitas, linearitas, 

homogenitas, dan autokorelasi, jika hasilnya data 

berdistribusi normal, linear, populasi homogen, 

tidak ada perbedaan variabel yang diuji, dan tidak 

terjadi autokorelasi, maka selanjutnya dilakukan 

analisis data untuk mencari perbandingan rata-rata 

nilai dari kedua kelas kelompok sampel dengan 

perhitungan statistik yaitu manova (Multivariate 

Analysis of Varians).  

Manova adalah kepanjangan dari 

Multivariate Analysis of Variance. Manova 

memiliki keterkaitan dengan anava (anova). 

Bahkan, boleh dikatakan bahwa manova adalah 

perluasan dari anava. Anava dan manova sama-

sama analisis yang berbasis varians yang 

dimaksudkan untuk menguji perbedaan pengaruh 

rata-rata hitung pada variabel dependen (tergantung) 

yang dimiliki oleh variabel independen (bebas). 

Jadi, baik anava maupun manova sama-sama 

memiliki variabel independen yang berciri skala 

kategorial (nonmetrikal: nominal, ordinal) dan 

variabel dependen yang berskala metrikal (interval 

dan rasio). Namun, perbedaannya adalah bahwa 

anava hanya menguji beda rata-rata hitung satu 

variabel dependen, sedangkan manova menguji rata-
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rata hitung lebih dari satu variabel dependen secara 

bersama.
15

  

Di dalam penelitian ini peneliti dibantu 

dengan aplikasi SPSS 17 untuk mengolah data, 

dengan menu General Linear Model dan submenu 

Multivariate. Adapun pengambilan keputusan 

output SPSS adalah jika Sig > 0,05, maka H0 

diterima dan jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak.  

 

 

 

                                                           
15

 Burhan Nurgianto, dkk, Statistik Terapan : Untuk Penelitian 

Ilmu Sosial, (Jogjakarta: Gadjahmada Uneversity Press, 2015), 308.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam Dagangan 

Madiun  

Nama 

Madrasah 

: MI “SABILIL ISLAM” 

No. Statistik 

Madrasah 

: 111235190040 

NPSN : 60717702 

Akriditasi 

Madrasah 

: B 

Email : misabililislamdeles@yahoo.co.id 

Alamat 

Lengkap 

Madrasah 

: Jl. Deles Desa Ketandan 

Dagangan Madiun Jawa Timur

  

NPWP 

Madrasah 

: 02.517.299.0-621.000 

Nama Kepala 

Madrasah 

: AHMAD FARIKHIN, S.sos, 

M.PdI 

Nama 

Yayasan 

: YAYASAN PENDIDIKAN 

ISLAM AL-JAYADI DELES 

Alamat 

Yayasan 

: Ds. Ketandan Rt.06/Rw.01 Kec. 

Dagangan Kab. Madiun 

No. Akta 

Pendirian 

: 220 Tanggal 17 Oktober 2015 

mailto:misabililislamdeles@yahoo.co.id
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Yayasan 

No. 

Kemenhukam 

: AHU 0018369.AH.01.04.Tahun 

2015 

Kepemilikan 

Tanah 

: Yayasan , Luas tanah : 1.020 m2 

Status 

Bangunan 

: Permanen 

Luas 

Bangunan 

: 704 m
2 
 

Listrik : 2.200 waat 

Jumlah Guru : Non. PNS : 17  PNS : -
1
 

2. Sejarah berdirinya MI Sabilil Islam Dagangan 

Madiun  

Sejarah berdirinya MI sabilil islam diawali 

dengan madarasah diniyah yang berdiri tahun 1969 

yang bernaung di sebuah pondok masjid Al-Jayadi 

dan memiliki jam belajar sore hari. Tiga tahun 

kemudian, tepatnya tahun 1972, KH. Ahmad 

Dahlan, tokoh agama setempat, mendirikan 

bangunan madrasah untuk Madrasah diniyah 

tersebut yang terdapat 6 kelas di dalamnya dan 

setelah pembangunan selesai KH. Ahmad Dahlan 

langsung memberikan informasi kepada santri 

bahwa jam belajar diubah menjadi pagi hari. Pada 

tahun 1972, madrasah ini bernama pesantren Sabilil 

Muttaqin yang berinduk dari PSM di Takeran 

                                                           
1
 Transkip Dokumentasi tentang Madrasah Ibtidaiyah Sabilil 

Islam Dagangan Madiun  
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Magetan sampai tahun 1978. Pada tahun itu juga, 

madrasah ini lepas dari PSM Takeran Magetan dan 

berdiri sendiri dengan nama MI Sabilil Islam. 

Pertama kali berdirinya MI Sabilil Islam ini 

dikepalai oleh H. Habib selaku putra dari KH. 

Ahmad Dahlan.  

Latar belakang berdirinya MI Sabilil Islam 

ini karena pendidikan agama di desa Ketandan 

Dagangan Madiun masih minim. Belum ada pondok 

atau sekolah yang berbasis islam. Maka dari itu, 

KH. Ahmad Dahlan beserta masyarakat desa 

Ketandan berinisiatif membangun madrasah guna 

membentuk anak didik menjadi muslim sejati, 

beriman teguh, beramal sholeh, dan berakhlak mulia 

serta berguna bagi masyarakat, agama, dan negara.
2
 

3. Letak geografis MI Sabilil Islam Dagangan Madiun  

MI Sabilil Islam ini terletak di pedesaan 

tepatnya di Dsn. Deles Ds. Ketandan Kec. 

Dagangan Kab. Madiun. MI Sabilil Islam ini juga 

menaungi sebuah RA/TK dan KB (Kelompok 

Bermain), yakni RA Sabilil Islam dan KB Harapan 

Bangsa yang berada tepat di samping MI Sabilil 

Islam. Karena berada di pedesaan, proses 

pembelajaran berlangsung dengan tenang dan 

nyaman karena tidak terganggu oleh suara 

kendaraan seperti di kota. Adapun batas-batas 

                                                           
2
 Transkip Dokumentasi tentang Sejarah Berdirinya MI Sabilil 

Islam Dagangan Madiun  
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wilayah dari MI Sabilil Islam Dagangan adalah 

sebagai berikut:  

a. Sebelah Timur berbatasan dengan sawah.  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah.  

c. Sebelah Barat berbatasan dengan RA Sabilil 

Islam dan KB Harapan Bangsa.  

d. Sebelah Utara berbatasan dengan masjid dan 

rumah penduduk.
3
 

4. Visi, Misi, dan Tujuan MI Sabilil Islam Dagangan 

Madiun  

a. Visi Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam 

Dagangan Madiun  

“Terwujudnya pembelajaran yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan terampil.” 

 

b. Misi Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam 

Dagangan Madiun  

1) Melaksanakan pembelajaran yang inovatif 

dan bimbingan secara efektif agar  dapat 

berkembang sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

2) Menanamkan nilai-nilai agama, budaya, dan 

hukum yang diharapkan dapat tercermin 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Menerapkan manajemen berbasis sekolah 

dengan melibatkan seluruh warga sekolah. 

                                                           
3
 Transkip Dokumentasi tentang Letak Geografis MI Sabilil 

Islam Dagangan Madiun  
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c. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam 

Dagangan Madiun  

1) Membentuk pribadi siswa bersikap baik dan 

benar dalam beribadah.  

2) Membentuk pribadi siswa yang baik dan 

benar dalam kehidupan sehari-hari.  

3) Membentuk kepribadian siswa yang 

amanah, jujur, dan ikhlas dalam bertindak 

atau berbuat.  

4) Membentuk siswa yang berprestasi dalam 

pelajaran agama dan pelajaran.  

5) Membentuk siswa yang terampil dalam 

mengoperasikan teknologi.  

6) Membentuk siswa yang mempunyai 

wawasan keagamaan yang bercirikan 

ahlusunnah wal jama’ah.  

7) Menanamkan kepada siswa untuk 

mempunyai rasa memiliki terhadap 

madrasah, warga madrasah, dan masyarakat 

sekitar.
4
 

5. Struktur organisasi MI Sabilil Islam Dagangan 

Madiun  

Komite Sekolah  : Ahmad Toyib  

Kepala Sekolah  : Ahmad Farikhin, S.Sos, 

M.PdI  

Tata Usaha  : Endang Sulasi, S.Ag 

Bendahara  : Neni Febriana, S.PdI 

                                                           
4
 Transkip Dokumentasi tentang Visi, Misi, dan Tujuan MI 

Sabilil Islam Dagangan Madiun  
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Unit Kesehatan 

Sekolah  

: Sayid, S.PdI 

Perpustakaan  : Amiru Darul Mutho, S.Pd  

Jabatan    

Guru kelas I A  : Nunung Ruwiyati, S.Pd 

Guru kelas I B : Dwi Ratna astuti, S.HI 

Guru kelas II A : Yahno, S.PdI 

Guru kelas II B  : Akhmad Haris, S.PdI 

Guru kelas III A : Neni Febriana, S.PdI 

Guru kelas III B  : Rista Yunanti, S.PdI 

Guru kelas IV A : Amiru Darul Mutho’, S.Pd 

Guru kelas IV B  : Sayid, S.PdI 

Guru kelas V A  : Febriyanti Masruroh, S.PdI 

Guru kelas V B  : Siti Yun Ngaisyah, S.HI 

Guru kelas VI  : Uswatun Hasanah, S.PdI.
5
 

6. Sarana prasarana MI Sabilil Islam Dagangan 

Madiun  

Sekolah memiliki lahan atas nama yayasan 

sendiri dan memiliki hak status atas tanah, dengan 

rincian 11 ruang belajar, 1 ruang kepala sekolah, 1 

ruang guru, 1 ruang UKS, 1 gudang, 1 

perpustakaan, 1 kantin sehat, 1 ruang penyimpanan 

alat olahraga, 1 ruang UKS, 6 toilet, 1 ruang TU, 1 

dapur dan 1 ruang laboratorium komputer. 

Bangunan MI ini membentuk huruf U menghadap 

Utara, di mana sebelah Timur terdapat dua kelas 

                                                           
5
 Transkip Dokumentasi tentang keadaan guru MI Sabilil Islam 

Dagangan Madiun  
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yaitu kelas III A dan III B, di sebelah Selatan 

terdapat lima ruangan yaitu 2 ruang kelas 1, 2 ruang 

kelas 2, dan 1 gudang, dan di sebelah Barat terdapat 

empat ruang yaitu 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang 

guru, 1 kantin sehat, dan 1 ruang penyimpanan alat 

olahraga. Adapun toilet berada di belakang ruang 

kelas 1.  

Selain yang disebutkan di atas, MI Sabilil 

Islam Dagangan juga dilengkapi dengan tempat 

sampah, rak sepatu, tempat cuci tangan, dan 

tanaman di setiap depan ruang kelas. Di dinding 

juga terdapat poster-poster motivasi yang 

terpampang.
6
 

7. Keadaan guru dan siswa MI Sabilil Islam Dagangan 

Madiun  

Berdasarkan data terakhir tahun 2018/2019, 

jumlah tenaga pendidik di MI Sabilil Islam sebanyak 

17, dengan rincian 1 orang kepala sekolah dan 16 

orang guru, serta seorang tukang kebun. Lama 

mengajar guru MI Sabilil Islam Dagangan 

bervariasi. Guru-guru senior telah mengajar lebih 

dari sepuluh tahun, sedangkan guru-guru yunior 

kurang dari 10 tahun. Rata-rata mereka ditunjang 

oleh latar belakang pendidikan yang memadai yakni 

berasal dari sarjana pendidikan yang sesuai dengan 

bidangnya.  

                                                           
6
 Transkip dokumentasi tentang Gedung dan Sarana Prasarana 

MI Sabilil Islam Dagangan Madiun  
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Adapun untuk siswa MI Sabilil Islam 

Dagangan keseluruhan berjumlah 242 siswa dengan 

perincian yaitu, kelas I berjumlah 45 siswa, kelas II 

berjumlah 48 siswa, kelas III berjumlah 37 siswa, 

kelas IV berjumlah 43 siswa, kelas V berjumlah 41 

siswa, dan kelas 6 berjumlah 28 siswa.
7
 

 

B. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini memiliki data nilai 

pretest Pemahaman dan daya ingat siswa dari kedua 

kelas dan data nilai posttest dari kedua kelas setelah 

diberi perlakuan. Data nilai tersebut akan dijadikan 

acuan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. 

Berikut adalah nilai pemahaman dan daya ingat siswa  

pretest dan posttest dari kedua kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  

1. Data nilai keterampilan membaca pretest dan 

posttest kelas eksperimen yang menggunakan 

metode Drill dan kelas kontrol yang menggunakan 

metode ceramah (non Drill)  

                                                           
7
 Transkip Dokumentasi tentang keadaan guru dan siswa MI 

Sabilil Islam Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2018/2019 
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Tabel 4.1 

Data nilai Pemahaman pretest dan posttest kelas 

eksperimen 
No Nama responden Pretest Posttest 

1 Alfara Wahyu N 40 88 

2 Assyifa Zahra S 50 88 

3 Cahyo Mukti W 40 100 

4 Daffa Fahrul Jalil 50 100 

5 Daffa Nur Alfiandy 40 88 

6 Dani Satria Kusuma 40 75 

7 Dicky Aspiro 60 88 

8 Fathir Saifullah 40 88 

9 Fauzan Dalil Falikin 40 100 

10  Iqbal Fradiska 50 88 

11 Ita Luthfiana 50 75 

12 Joni Saputra 40 88 

13 Muhammad Nahrur 50 100 

14 Muhammad Rizal 40 88 

15 Nabilla Angraini 50 100 

16 Naufal Miftahul 40 100 

17 Oktavia Kurnia Dewi 40 75 

18 Pandu Akbar 20 100 

19 Rehan Muhammad 40 100 

20 Sabrina Wardatul 50 100 

21  Sasi Kirana 40 100 

22 Varisa Febry Muntyas 20 88 

23 Yovi Salsabela 20 75 

24 Zanuar Mahardika 40 88 

25 Julay Arwak Annisa 40 75 
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Tabel 4.2 

Data nilai Pemahaman  pretest dan  posttest kelas 

kontrol 

No Nama responden Pretest Posttest 

1 Aqila N 50 75 

2 Achmad Inszaghi G 40 88 

3 Almira Masayu 40 63 

4 Anna Fidatul 40 88 

5 Asril 40 50 

6 Fariska Bayu S 30 63 

7 Fika Dwi A 40 63 

8 Fredo Yosian F 20 63 

9 Ilham Permana 40 63 

10  M. Khoirul Anam 40 63 

11 M. Mahera Fahmi 40 63 

12 M. Nazril Bisma 50 88 

13 Najwa F 40 75 

14 Niken Ayu Mulia 30 75 

15 Nizam Kurnia 40 63 

16 Nova Dwi A 30 63 

17 Nuril Febrina 50 75 

18 Rafa Zaidan 30 63 

19 Rino Andrea 50 88 

20 Rizky Zainul 40 63 

21  Tata Olivia 50 88 

22 Vita Ira 30 63 

23 Fadhila Ulul Azmi 40 75 

24 Dwi Angga Saputra 20 63 

25 Putri Destina E 40 63 

Dari data nilai di atas kemudian digunakan 

untuk mencari mean, deviasi standar dan data deskripsi 

lainnya dengan menggunakan bantuan SPSS 17. Data 

deskripsi tersebut dapat dilihat di tabel berikut.  
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Tabel 4.3 

Deskripsi Data nilai Pemahaman pretest dan 

posttest  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre-Test 
Eksperimen 

25 20 60 41.20 9.713 

Post-Test 
Eksperimen 

25 75 100 90.20 9.496 

Pre-Test 
Kontrol 

25 20 50 38.40 8.505 

Post-Test 
Kontrol 

25 50 88 69.88 10.860 

Valid N 
(listwise) 

25 
    

 

Dari output SPSS tabel 4.3 menunjukkan 

jumlah responden (N) untuk kelas eksperimen ada 

25 dan untuk kelas kontrol ada 25. Dari 25 

responden dalam pretest kelas eksperimen ini 

pemahaman kosakata bahasa Arab terbesar 

(Maximum) adalah 60 dan pemahaman kosakata 

bahasa Arab terendah (Minimum) adalah 20. Rata-

rata pemahaman terhadap kosakata bahasa Arab 

dari 25 responden adalah 41.20 dengan deviasi 

standar sebesar 9.713. Dari 25 responden dalam 

posttest kelas eksperimen ini pemahaman kosakata 

bahasa Arab terbesar (Maximum) adalah 100 dan 

pemahaman kosakata bahasa Arab terendah 

(Minimum) adalah 75. Rata-rata pemahaman dari 
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25 responden adalah 90.20 dengan deviasi standar 

sebesar 9.496.  

Selain itu, dari 25 responden dalam pretest 

kelas kontrol ini pemahaman kosakata bahasa Arab 

terbesar (Maximum) adalah 20 dan pemahaman 

kosakata bahasa Arab terkecil (Minimum) adalah 

50. Rata-rata pemahaman kosakata bahasa Arab 

dari 25 responden adalah 56,18 dengan deviasi 

standar sebesar 38.40. Dari 25 responden dalam 

kelas kontrol posttest ini pemahaman kosakata 

bahasa Arab terbesar (Maximum) adalah 88 dan 

pemahaman kosakata bahasa Arab terkecil 

(Minimum) adalah 50. Rata-rata pemahaman 

kosakata bahasa Arab dari 25 responden adalah 

69,88 dengan deviasi standar sebesar 10,860.  

2. Data nilai Daya Ingat kosakata bahasa Arab pretest 

dan posttest kelas eksperimen yang menggunakan 

metode Drill dan kelas kontrol yang menggunakan 

metoe ceramah (non Drill) 

Tabel 4.4 

Data nilai Daya Ingat  pretest dan posttest 

kelas eksperimen 

No Nama responden Pretest Posttest 

1 Alfara Wahyu N 10 75 

2 Assyifa Zahra S 15 95 

3 Cahyo Mukti W 10 100 

4 Daffa Fahrul Jalil 25 95 

5 Daffa Nur Alfiandy 15 90 

6 Dani Satria Kusuma 15 90 

7 Dicky Aspiro 15 90 
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No Nama responden Pretest Posttest 

8 Fathir Saifullah 10 70 

9 Fauzan Dalil Falikin 20 90 

10  Iqbal Fradiska 10 95 

11 Ita Luthfiana 10 60 

12 Joni Saputra 10 100 

13 Muhammad Nahrur 20 85 

14 Muhammad Rizal 10 90 

15 Nabilla Angraini 20 100 

16 Naufal Miftahul 20 95 

17 Oktavia Kurnia Dewi 15 100 

18 Pandu Akbar 10 85 

19 Rehan Muhammad 25 90 

20 Sabrina Wardatul 15 60 

21  Sasi Kirana 10 70 

22 Varisa Febry Muntyas 10 75 

23 Yovi Salsabela 10 95 

24 Zanuar Mahardika 10 95 

25 Julay Arwak Annisa 10 90 

Tabel 4.5 

Data nilai Daya Ingat  pretest dan posttest kelas 

kontrol 

No Nama responden Pretest Posttest 

1 Aqila N 10 80 

2 Achmad Inszaghi G 20 75 

3 Almira Masayu 15 40 

4 Anna Fidatul 10 75 

5 Asril 10 45 

6 Fariska Bayu S 10 45 

7 Fika Dwi A 10 45 

8 Fredo Yosian F 10 45 

9 Ilham Permana 10 45 
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No Nama responden Pretest Posttest 

10  M. Khoirul Anam 10 45 

11 M. Mahera Fahmi 10 45 

12 M. Nazril Bisma 10 75 

13 Najwa F 15 85 

14 Niken Ayu Mulia 10 70 

15 Nizam Kurnia 10 45 

16 Nova Dwi A 15 45 

17 Nuril Febrina 10 45 

18 Rafa Zaidan 10 45 

19 Rino Andrea 10 60 

20 Rizky Zainul 15 45 

21  Tata Olivia 15 80 

22 Vita Ira 15 45 

23 Fadhila Ulul Azmi 15 45 

24 Dwi Angga Saputra 15 45 

25 Putri Destina E 15 45 

Dari data nilai di atas kemudian digunakan 

untuk mencari mean, rata-rata, deviasi standar dan 

data deskripsi lainnya dengan menggunakan 

bantuan SPSS 17. Data deskripsi tersebut dapat 

dilihat di tabel berikut.  
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Tabel 4.6 

Deskripsi data hasil Daya Ingat pretest dan posttest 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre-Test 
Eksperimen 

25 20 45 25.80 7.730 

Post-Test 
Eksperimen 

25 60 100 87.80 11.997 

Pre-Test Kontrol 25 20 50 24.60 7.205 

Post-Test Kontrol 25 40 85 56.80 13.910 

Valid N (listwise) 25     

Dari output SPSS tabel 4.2 menunjukkan 

jumlah responden (N) untuk kelas eksperimen ada 

25 dan untuk kelas kontrol ada 25. Dari 25 

responden dalam pretest kelas eksperimen ini daya 

ingat terhadap kosakata bahasa Arab terbesar 

(Maximum) adalah 45 dan daya ingat terhadap 

kosakata bahasa Arab terkecil (Minimum) adalah 

20. Rata-rata daya ingat terhadap kosakata bahasa 

Arab dari 25 responden adalah 25,80 dengan 

deviasi standar sebesar 7,730. Dari 25 responden 

dalam posttest kelas eksperimen ini daya ingat 

terhadap kosakata bahasa Arab terbesar 

(Maximum) adalah 100 dan daya ingat terhadap 

kosakata bahasa Arab terkecil (Minimum) adalah 

60. Rata-rata daya ingat terhadap kosakata bahasa 
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Arab dari 25 responden adalah 87,80 dengan 

deviasi standar sebesar 11,997.  

Selain itu, dari 25 responden dalam pretest 

kelas kontrol ini daya ingat terhadap kosakata 

bahasa Arab terbesar (Maximum) adalah 50 dan 

daya ingat terhadap kosakata bahasa Arab terkecil 

(Minimum) adalah 20. Rata-rata keterampilan 

menulis dari 25 responden adalah 24,60 dengan 

deviasi standar sebesar 7,205. Dari 25 responden 

dalam kelas kontrol posttest ini daya ingat terhadap 

kosakata bahasa Arab terbesar (Maximum) adalah 

85 dan daya ingat terhadap kosakata bahasa Arab 

terkecil (Minimum) adalah 40. Rata-rata daya ingat 

terhadap kosakata bahasa Arab dari 25 responden 

adalah 56,80 dengan deviasi standar sebesar 

13,910. 

 

C. Analisis Data  

Untuk memperoleh data tentang tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa kelas 2 MI Sabilil 

Islam Ketandan Madiun, peneliti menggunakan tes 

yang disebarkan kepada siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk kelas 2. Untuk mengetahui 

persentase tingkat pemahaman dan daya ingat siswa 

kelas 2 MI dari kedua kelompok tersebut, perlu ada 

perangkingan skor pemahaman dan daya ingat siswa 

kelas 2 MI yang didapatkan. Perangkingan ini 

menggunakan  cara penyusunan rangking berdasarkan 
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mean dan deviasi standar.
8
 Lebih spesifikasi lagi 

penyusunan rangking ini menggunakan kedudukan atas 

tiga rangking. Patokan untuk menentukan rangking atas, 

rangking tengah, dan rangking bawah adalah sebagai 

berikut:
9
 

 Atas  

Mean + 1SD  

 Tengah  

Mean – 1SD 

 Bawah  

Di bawah ini adalah data tentang hasil tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa kelas 2 MI yang 

peneliti peroleh dari kedua kelompok, yaitu kelas yang 

menggunakan metode Drill dan kelompok kelas yang 

tidak menggunakan metode Drill (metode ceramah).  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), 448. 
9
 Ibid, 449. 
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1. Analisis tinkat pemahaman dan daya ingat siswa 

kelas eksperimen yang menggunakan metode 

Drill 

Tabel 4.7 

Data Kategori tingkat pemahaman  kelas 

eksperimen 

X F 

100 10 

88 10 

75 5 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang mendapatkan nilai 100 dan 88 masing-masing 

berjumlah 10 anak, 5 anak mendapatkan  nilai 75.   

Berdasarkan perhitungan pada data 

deskriptif sebelumnya menggunakan bantuan SPSS 

17 diperoleh mean (Mx1) = dan deviasi standar 

(SDx1) = . Untuk menentukan kategori tingkat 

pemahaman kosakata bahasa Arab kelas eksperimen 

baik, cukup, dan kurang dibuat pengelompokkan 

dengan menggunakan perumusan sebagai berikut:  

Mx1 + 1.SDx1 = Kelompok tingkat pemahaman 

kosakata bahasa Arab 

menggunakan metode Drill baik. 

Mx1 - 1.SDx1 
= Kelompok tingkat pemahaman 

kosakata bahasa Arab 

menggunakan metode Drill 

kurang baik.  
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Adapun di antara keduanya termasuk kelompok 

pemahaman kosakata  kelas eksperimen cukup. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut:  

Mx1 + 1.SDx1 
= 

= 

= 

90,20 + 9,496 

99,696 

100 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1 
= 

= 

= 

90,20 – 9,496 

80,704 

81 (dibulatkan)  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor di atas 100 dikategorikan keterampilan  

membaca yang menggunakan metode Drill baik, 

sedangkan skor 81 ke bawah dikategorikan kurang, 

dan skor diantara 81-99 dikategorikan cukup.  

Tabel 4.8 

Kategori tingkat pemahaman  kelas eksperimen 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 100 10 40% Baik 

2 81-100 10 40% Cukup 

3 Kurang 

dari 81 

5 20% Kurang 

Total  25 100%  

Dari kategori di atas dapat disimpulkan  

bahwa kategori baik untuk tingkat pemahaman  

kelas eksperimen berjumlah 10 anak dengan 

persentase 40%, kategori cukup berjumlah 10 anak 

dengan persentase 40%, dan kategori kurang 

berjumlah 5 anak dengan persentase 20%.  
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Tabel 4.9 

Data tingkat Daya ingat kelas eksperimen 

X F 

100 4 

95 6 

90 7 

85 2 

75 2 

70 2 

60 2 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang mendapatkan nilai 60 berjumlah 2 anak, nilai 

70 berjumlah 5 anak, nilai 75 berjumlah 2 anak, 

nilai 85 berjumlah 2 anak, nilai 90 berjumlah 7 

anak, nilai 95 berjumlah 6 anak, dan nilai 100 

terdapat 4 anak.     

Berdasarkan perhitungan pada data 

deskriptif sebelumnya menggunakan bantuan SPSS 

17 diperoleh mean (Mx1) = 87,80 dan deviasi 

standar (SDx1) =11,997. Untuk menentukan kategori 

tingkat daya ingat  kelas 2 yang menggunakan 

metode Drill di MI Sabilil Islam Ketandan Madiun 

baik, cukup, dan kurang dibuat pengelompokkan 

dengan menggunakan perumusan sebagai berikut:  

Mx1 + 1.SDx1 = Kelompok tingkat daya ingat 

kosakata bahasa arab kelas 

eksperimen menggunakan 

metode Drill baik. 

Mx1 - 1.SDx1 
= Kelompok tingkat daya ingat 

kosakata bahasa arab kelas 
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eksperimen menggunakan 

metode Drill kurang.  

Adapun di antara keduanya termasuk kelompok 

tingkat daya ingat kelas eksperimen cukup. Adapun 

perhitungannya sebagai berikut:  

Mx1 + 1.SDx1 
= 

= 

= 

87,80 + 11,997 

99,797  

100 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1 
= 

= 

= 

87,80 – 11,997 

75,803 

76 (dibulatkan)  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor 100 dikategorikan tingkat daya ingat yang 

menggunakan metode Drill baik, sedangkan skor 

76 ke bawah dikategorikan kurang, dan skor 

diantara 76-100 dikategorikan cukup.  

Tabel 4.10 

Kategori tingkat daya ingat kosakata bahasa Arab 

kelas eksperimen 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 100 4 16% Baik 

2 76-100 15 60% Cukup 

3 Kurang 

dari 76 

6 24% Kurang 

Total  25 100%  

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa kategori baik untuk daya ingat kelas 
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eksperimen berjumlah 4 anak dengan persentase 

16%, kategori cukup berjumlah 15 anak dengan 

persentase 60%, dan kategori kurang berjumlah 6 

anak dengan persentase 24%.  

2. Analisis tingkat pemahaman dan daya ingat 

siswa kelas kontrol yang tidak menggunakan 

metode Drill (metode ceramah)  

Tabel 4.11 

Data Kategori tingkat pemahaman kelas kontrol 

X F 

88 5 

75 5 

63 14 

50 1 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang mendapatkan nilai 50 berjumlah 1 anak, nilai 

63 berjumlah 14 anak, nilai 75 berjumlah 5 anak, 

dan nilai 88 berjumlah 5 anak.  

Berdasarkan perhitungan pada data 

deskriptif sebelumnya menggunakan bantuan SPSS 

17 diperoleh mean (Mx1) = 69,88 dan deviasi 

standar (SDx1) =10,860. Untuk menentukan kategori 

tingkat pemahaman  kelas 2 yang menggunakan 

metode ceramah atau bukan Drill di MI Sabilil 

Islam Ketandan Madiun baik, cukup, dan kurang 

dibuat pengelompokkan dengan menggunakan 

perumusan sebagai berikut:  

Mx1 + 1.SDx1 = Kelompok tingkat pemahaman 

kosakata bahasa Arab kelas 
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yang menggunakan metode 

ceramah atau bukan Drill baik. 

Mx1 - 1.SDx1 
= Kelompok tingkat pemahaman 

kosakata bahasa Arab kelas 

yang menggunakan metode 

ceramah atau bukan Drill 

kurang. 

Adapun di antara keduanya termasuk kelompok 

tingkat pemahaman kelas kontrol cukup. Adapun 

perhitungannya sebagai berikut:  

Mx1 + 1.SDx1 = 

= 

= 

69,88 + 10,860 

80,74 

81 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1 
= 

= 

= 

69,88 – 10,860 

59,02 

59 (dibulatkan)  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor di atas 81 dikategorikan tingkat pemahaman 

dengan menggunakan metode ceramah atau bukan 

Drill baik, sedangkan skor 5 ke bawah 

dikategorikan kurang, dan skor diantara 59-81 

dikategorikan cukup.  
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Tabel 4.12 

Kategori tingkat pemahaman kosakata bahasa Arab 

kelas control 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih 

dari 81 

5 20% Baik 

2 59-81 19 76% Cukup 

3 Kurang 

dari 59 

1 4% Kurang 

Total  25 100%  

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa kategori baik untuk tingkat pemahaman kelas 

kontrol berjumlah 5 anak dengan persentase 20%, 

kategori cukup berjumlah 19 anak dengan 

persentase 76%, dan kategori kurang berjumlah 1 

anak dengan persentase 4%.  

Tabel 4.13 

Data tingkat daya ingat kosakata bahasa arab kelas 

kontrol 

X F 

85 1 

80 2 

75 3 

70 1 

60 1 

45 16 

40 1 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang mendapatkan nilai 40 berjumlah 1 anak, nilai 

45 berjumlah 16 anak, nilai 60 berjumlah 1 anak, 

nilai 70 berjumlah 1 anak, nilai 75 berjumlah 3 

anak, nilai 80 berjumlah 2 anak, dan nilai 85 

berjumlah 1 anak. 

Berdasarkan perhitungan pada data 

deskriptif sebelumnya menggunakan bantuan SPSS 

17 diperoleh mean (Mx1) = 56,80 dan deviasi 

standar (SDx1) =13,910. Untuk menentukan kategori 

tingkat daya ingat  kelas 2 yang menggunakan 

metode ceramah atau bukan Drill di MI Sabilil 

Islam Ketandan Madiun baik, cukup, dan kurang 

dibuat pengelompokkan dengan menggunakan 

perumusan sebagai berikut:  

Mx1 + 1.SDx1 = Kelompok tingkat daya ingat 

kosakata bahasa Arab kelas 

yang menggunakan metode 

ceramah atau bukan Drill 

baik. 

Mx1 - 1.SDx1 
= Kelompok tingkat daya ingat 

kosakata bahasa Arab kelas 

yang menggunakan metode 

ceramah atau bukan Drill 

kurang. 

Adapun di antara keduanya termasuk kelompok 

tingkat daya ingat kelas kontrol cukup. Adapun 

perhitungannya sebagai berikut:  
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Mx1 + 1.SDx1 
= 

= 

= 

56,80 + 13,910 

70,71 

72 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1 
= 

= 

= 

56,80 – 13,910 

42,89 

43 (dibulatkan)  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor di atas 72 dikategorikan tingkat daya ingat  

dengan menggunakan metode ceramah atau bukan 

Drill baik, sedangkan skor 43 ke bawah 

dikategorikan tingkat daya ingat menggunakan 

metode ceramah atau bukan Drill kurang, dan skor 

diantara 43-72 dikategorikan tingkat daya ingat 

kelas yang menggunakan metode ceramah atau 

bukan Drill cukup.  

Tabel 4.14 

Kategori tingkat daya ingat kosakata bahasa Arab 

kelas control 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih 

dari 72 

6 24% Baik 

2 43-72 18 72% Cukup 

3 Kurang 

dari 43 

1 4% Kurang 

Total  25 100%  

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa kategori baik untuk tingkat daya ingat kelas 

kontrol berjumlah 6 anak dengan persentase 24%, 

kategori cukup berjumlah 18 anak dengan 
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persentase 72%, dan kategori kurang berjumlah 1 

anak dengan persentase 4%.  

3. Analisis data tentang tingkat pemahaman dan 

daya ingat kosakata bahasa arab pretest dan 

posttest dari kedua kelas  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas pada penelitian ini dibantu 

dengan aplikasi SPSS 17. Data dikatakan 

berdistribusi normal apabila residial terdistribusi 

dengan normal yaitu memiliki tingkat 

signifikansi di atas 5% (0,05). Hasil pengujian 

menunjukkan residual berdistribusi normal. Hal 

ini dapat dilihat dari tabel hasil perhitungan 

berikut ini:  

Tabel 4.15 

Uji normalitas pretest dan posttest tingkat 

pemahaman 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statist
ic df Sig. Statistic df Sig. 

Pemahaman Pre-test 
Eksperimen 
(Drill) 

.136 25 .200
*
 .929 25 .084 

Post-test 
Eksperimen 
(Drill) 

.126 25 .200
*
 .954 25 .302 

Pre-test 
Kontrol (Non 
Drill) 

.147 25 .170 .929 25 .083 

Post-test 
Kontrol (Non 
Drill) 

.119 25 .200
*
 .951 25 .259 
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a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Dari tabel di atas besarnya nilai pretest 

Kolmogorov-Smirnov untuk kelas eksperimen 

adalah 0,136 dan nilai signifikansi sebesar 0,200 

> 0,05. Adapun nilai posttest Kolmogorov-

Smirnov kelas eksperimen adalah 0,126 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05.  

Selain itu, besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov pretest untuk kelas kontrol adalah 

0,147 dan nilai signifikansi sebesar 0,170 > 

0,05. Adapun nilai Kolmogorov-Smirnov 

posttest kelas kontrol adalah 0,119 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,200 > 0,05.  

 

Tabel 4.16 

Uji normalitas pretest dan posttest tingkat daya 

ingat 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Daya Ingat Pre-test 
kelas 
eksperimen 
(Drill) 

.154 25 .131 .945 25 .193 

Post-test 
kelas 
eksperimen 
(Drill) 

.141 23 .200
*
 .948 23 .261 
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Pre-test 
kelas kontrol 
(Non Drill) 

.140 25 .200
*
 .953 25 .296 

Post-test 
kelas kontrol 
(Non Drill) 

.147 25 .171 .913 25 .036 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Dari tabel di atas besarnya nilai pretest 

Kolmogorov-Smirnov untuk kelas eksperimen 

adalah 0,154 dan nilai signifikansi sebesar 0,131 

> 0,05. Adapun nilai posttest Kolmogorov-

Smirnov kelas eksperimen adalah 0,141 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05.  

Selain itu, besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov pretest untuk kelas kontrol adalah 

0,140 dan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 

0,05. Adapun nilai Kolmogorov-Smirnov 

posttest kelas kontrol adalah 0,147 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,171 > 0,05.  

b. Uji homogenitas  

Untuk menguji data homogen atau tidak, 

peneliti menggunakan uji Harley, dan dibantu 

dengan aplikasi SPSS 17. Sebagai kriteria 

pengujian, jika nilai Sig > α (secara default di 

SPSS adalah 0,05), maka dapat dikatakan bahwa 

varian dua atau lebih kelompok data adalah 

sama atau homogen. Hasil uji homogenitas bisa 

dilihat di tabel sebagai berikut:  
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Tabel 4.17 

Hasil uji homogenitas pretest tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Pemahaman Based on 
Mean 

.005 1 48 .944 

Based on 
Median 

.040 1 48 .843 

Based on 
Median and 
with adjusted 
df 

.040 1 46.81
7 

.843 

Based on 
trimmed 
mean 

.044 1 48 .835 

Daya Ingat Based on 
Mean 

1.011 1 48 .320 

Based on 
Median 

1.089 1 48 .302 

Based on 
Median and 
with adjusted 
df 

1.089 1 47.99
4 

.302 

Based on 
trimmed 
mean 

1.068 1 48 .307 

Pada tabel di atas dapat dilihat Test of 

Homogenity of Variances dan pada baris Based 

on Mean pada tingkat pemahaman diketahui 

nilai Sig. sebesar 0,944. Karena nilai Sig. 0,944 

> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok data mempunyai varian sama atau 
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homogen. Adapun pada tingkat daya ingat 

diketahui nilai Sig. sebesar 0,320. Karena nilai 

Sig. 0,320 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelompok data mempunyai varian 

sama atau homogen.  

Tabel 4.18 

Hasil uji homogenitas posttest tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Pemahaman Based on Mean .980 1 48 
.327 

Based on 
Median 

.048 1 48 
.827 

Based on 
Median and with 
adjusted df 

.048 1 39.765 
.827 

Based on 
trimmed mean 

.901 1 48 
.347 

Daya Ingat Based on Mean 3.946 1 48 
.053 

Based on 
Median 

.214 1 48 
.646 

Based on 
Median and with 
adjusted df 

.214 1 39.689 
.646 

Based on 
trimmed mean 

3.321 1 48 
.075 

Pada tabel di atas dapat dilihat Test of 

Homogenity of Variances dan pada baris Based on 

Mean pada keterampilan membaca diketahui nilai 

Sig. sebesar 0,327. Karena nilai Sig. 0,327 > 0,05 
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maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

data mempunyai varian sama atau homogen. 

Adapun pada keterampilan menulis diketahui nilai 

Sig. sebesar 0,053. Karena nilai Sig. 0,053 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

data mempunyai varian sama atau homogen. 

c. Uji linearitas 

Linearitas adalah hubungan linier antar 

variabel, yakni setiap perubahan yang terjadi 

pada variabel akan diikuti dengan besaran yang 

sejajar pada variabel lainnya. Untuk memastikan 

adanya hubungan linearitas tersebut perlu 

dilakukan uji linearitas.  

Uji linearitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan SPSS 17, aturannya H0 harus 

diterima atau P > 0,05. Adapun perhitungan 

menggunakan SPSS 17 dapat dilihat pada tabel 

berikut:  
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Tabel 4.19 

Uji linearitas data metode Drill dan tingkat 

pemahaman dan daya ingat 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Pemahaman * 
Metode Drill 

Between Groups (Combined) 1774.000 2 887.000 50.036 .000 

Linearity 1736.500 1 1736.500 97.956 .000 

Deviation 
from 
Linearity 

37.500 1 37.500 2.115 .160 

Within Groups 390.000 22 17.727   

Total 2164.000 24    

Daya Ingat * 
Metode Drill 

Between Groups (Combined) 1123.808 2 561.904 5.305 .013 

Linearity 1110.507 1 1110.507 10.485 .004 

Deviation 
from 
Linearity 

13.300 1 13.300 .126 .726 

Within Groups 2330.192 22 105.918   

Total 3454.000 24    

Koefesien linearitas dapat dilihat di 

kolom F dan Sig. pada baris Deviation from 

Linearit. Ketentuannya adala jika sig (P) > 0,05 

= linear, sedangkan sig (P) < 0,05 = tidak linear.  

Dari tabel di atas peneliti mendapatkan 

kesimpulan sebagai berikut:  

1) Pasangan variabel “Metode Drill” dan 

“Tingkat Pemahaman” memiliki F = 2,115 

dan Sig. = 0,160.  

2) Pasangan variabel “Metode Drill” dan 

“Tingkat Daya Ingat” memiliki F = 0,126 

dan Sig. = 0,726.  
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Tingkat signifikansi kedua pasang 

variabel di atas yakni lebih dari 0,05. Dengan 

demikian, hubungan data skor kedua pasang 

variabel tersebut dinyatakan linear.  

d. Uji homogenitas kovarians 

Untuk menguji ada tidaknya perbedaan 

variabel yang diuji, peneliti menggunakan 

aplikasi SPSS 17. Ketetuannya adalah jika nilai 

sig > 0,05 maka kedua variabel yang diuji secara 

bersama tersebut tidak berbeda.  

 

Tabel 4.20 

Hasil uji prasyarat Box’s M 

Box's Test of Equality of Covariance Matrices
a
 

Box's M 

.689 

F 

.219 

df1 

3 

df2 

414720.000 

Sig. 

.883 

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of 
the dependent variables are equal across groups. 

a. Design: Intercept + Metode 

Tampilan output pada tabel 4.20 berupa 

hasil uji prasyarat. Dalam hal ini artinya kedua 

variabel tingkat pemahaman dan daya ingat 



94 
 

 

secara bersama dihitung homogenitas varians 

kovariansnya dengan menggunakan Box’s M. 

Pada tabel tersebut nilai Box’s M adalah 0,689, 

nilai F =0,219, dan nilai sig = 0,883. Jika 0,883 

> 0,05 maka H0 diterima, artinya varians 

kovarians data-data kedua variabel yang diuji 

secara bersama tersebut tidak berbeda.  

4. Analisis data tentang pengaruh metode Drill 

terhadap tingkat pemahaman dan daya ingat 

siswa kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan Madiun  

Setelah peneliti melakukan perhitungan, dan 

data yang diperoleh normal, linear, dan homogen, 

baik itu data metode Drill, tingkat pemahaman, dan 

tingkat daya ingat siswa siswa, data tersebut belum 

dapat dimengerti sebelum diadakan analisis data. 

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan 

SPSS 17. Hasil analisis data tersebut dijelaskan di 

bawah ini:  

a. Analisis data tentang pengaruh penerapan 

metode Drill terhadap tingkat pemahaman dan 

daya ingat siswa kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun  

Setelah data terkumpul dan data sudah 

normal, kemudian ditabulasikan. Adapun untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

penerapan metode Drill terhadap tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa kelas 2 MI 

Sabilil Islam Ketandan Madiun, peneliti 

menggunakan rumus manova (Multivariate 
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Analysis of varians). Peneliti menggunakan uji 

manova (Multivariate Analysis of Variance) 

dengan bantuan aplikasi SPSS 17. Hasil 

perhitungan uji manova dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.21 

Hasil uji manova 

Multivariate Tests
b
 

Effect Value F 
Hypothesis 

df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .989 2072.098
a
 2.000 47.000 .000 

Wilks' 
Lambda 

.011 2072.098
a
 2.000 47.000 .000 

Hotelling's 
Trace 

88.174 2072.098
a
 2.000 47.000 .000 

Roy's 
Largest Root 

88.174 2072.098
a
 2.000 47.000 .000 

Metode Pillai's Trace .576 31.865
a
 2.000 47.000 .000 

Wilks' 
Lambda 

.424 31.865
a
 2.000 47.000 .000 

Hotelling's 
Trace 

1.356 31.865
a
 2.000 47.000 .000 

Roy's 
Largest Root 

1.356 31.865
a
 2.000 47.000 .000 

a. Exact statistic 

b. Design: Intercept + Metode 

Dari output di atas, nilai F dari Pillai’s 

Trace, Wilks Lambda, Hotelling’s Trace, dan 

Roy’s Largest Root sama, yaitu 31,865. Untuk 

mengetahui memengaruhi atau tidak dapat 

dilihat pada tabel output di atas bahwa nilai 

signifikansi dari Pillai’s Trace, Wilks Lambda, 

Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest Root 
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terhadap nilai signifikansi yaitu 0,05. Jika nilai 

signifikansi yang diperoleh 0,000 lebih kecil 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode Drill memengaruhi tingkat 

pemahaman dan daya ingat siswa kelas 2 MI 

Sabilil Islam Ketandan Madiun. 

b. Analisis data tentang penerapan metode Drill 

terhadap tingkat pemahaman kosakata bahasa 

Arab siswa  

Untuk menjawab rumusan masalah 2, 

peneliti menggunakan uji manova dengan 

bantuan SPSS 17. Hasi dari uji manova dapat 

dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 4.22 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source 
Dependent 
Variable 

Type III Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected 
Model 

Pemahaman 5161.280
a
 1 5161.280 49.601 .000 

Daya Ingat 4250.420
b
 1 4250.420 27.260 .000 

Intercept Pemahaman 320320.080 1 320320.080 3078.373 .000 

Daya Ingat 302486.420 1 302486.420 1940.010 .000 

Metode Pemahaman 5161.280 1 5161.280 49.601 .000 

Daya Ingat 4250.420 1 4250.420 27.260 .000 

Error Pemahaman 4994.640 48 104.055   

Daya Ingat 7484.160 48 155.920   

Total Pemahaman 330476.000 50    

Daya Ingat 314221.000 50    

Corrected 
Total 

Pemahaman 10155.920 49    

Daya Ingat 11734.580 49    

a. R Squared = .508 (Adjusted R Squared = .498) 

b. R Squared = .362 (Adjusted R Squared = .349) 
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Berdasarkan tabel output di atas pada 

baris metode, nilai signifikansi dari variabel 

tingkat pemahaman adalah 0,000. Jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode Drill  

berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

kosakata bahasa Arab siswa kelas 2 MI Sabilil 

Islam. Selain itu, dari output tersebut diperoleh 

R Square sebesar 0,498 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh penerapan metode 

Drill terhadap tingkat pemahaman siswa kelas 2 

MI Sabili Islam Ketandan Madiun sebesar 

19,2%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain.  

c. Analisis data tentang penerapan metode Drill 

terhadap tingkat daya ingat siswa  

Untuk menjawab rumusan masalah 3, 

peneliti tetap berpacu pada tabel 4.23. Adapun 

pada baris metode, nilai signifikansi dari 

variabel keterampilan menulis adalah 0,000. 

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

Drill berpengaruh terhadap tingkat daya ingat 

siswa kelas 2 MI Sabilil Islam. Selain itu dari 

output di atas, R Square sebesar 0,498 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh 

penerapan metode Drill terhadap tingkat daya 

ingat  siswa kelas 2 MI Sabili Islam Madiun 

sebesar 35,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. Untuk mengetahui hasil 
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perhitungan terperinci dapat dilihat pada 

lampiran.  

 

D. Interpretasi dan Pembahasan  

1. Pengaruh penggunaan metode Dril terhadap 

tingkat pemahaman dan daya ingat kosakata 

bahasa Arab siswa di kelas 2 MI Sabilil Islam 

Ketandan Madiun 

Penerapan metode Drill mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

pemahaman dan daya ingat kosakata bahasa Arab 

siswa di kelas 2 dengan hasil F hitung pada tabel 

sebesar 31,865. Adapun taraf signifikansi dari 

Pillai’s Trace, Wilks Lambda, Hotelling’s Trace, 

dan Roy’s Largest Root sama, yaitu 0,000. Karena 

taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, 

sehingga Ha diterima. Adapun hasil dari 

perhitungan SPSS 17, penerapan metode Drill 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat pemahaman 

dan daya ingat kosakata bahasa Arab siswa di kelas 

2 sebesar 87%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel lain.  

Dari hasil penelitan yang dilakukan oleh 

peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan penerapan metode Drill terhadap tingkat 

pemahaman dan daya ingat kosakata bahasa Arab 

siswa kelas 2. Sependapat dengan yang 

diungkapkan oleh N.K. Rostiyah, metode drill 

adalah suatu cara mengajar dimana siswa 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa 

memiliki ketrampilan yang tinggi dari apa yang 

telah dipelajari.10
 N.K. Rostiyah juga menyebutkan 

bahwa Drill merupakan metode yang sesuai untuk 

menghafal kata-kata, menulis membuat benda, 

memiliki kemampuan menghubungkan antara 

sesuatu keadaan dengan hal lain. Jadi, teori tersebut 

relevan dengan hasil penelitian ini yang juga 

membuktikan bahwa penerapan metode Drill 

berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan daya 

ingat kosakata bahasa Arab siswa kelas 2 MI Sabilil 

Islam Ketandan Madiun tahun pelajaran 2018/2019.  

2. Pengaruh penerapan metode Drill terhadap 

tingkat pemahaman kosakata bahasa Arab 

siswa kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan Madiun 

Penerapan metode Drill mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat pemahaman dan daya 

ingat kosakata bahasa Arab dengan hasil F hitung 

pada tabel Tests of Between-Subjects Effects sebesar 

49.601 dengan perolehan taraf signifikansi 0,000. 

Karena taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 

0,05 sehingga Ha diterima. Adapun hasil dari 

perhitungan SPSS 17, penerapan metode Drill 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat pemahaman 

siswa sebesar 19,2%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi variabel yang lain.  

                                                           
10

 Rostiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2008), 125. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

tidak signifikan penerapan metode Drill terhadap 

tingkat pemahaman siswa. Sependapat dengan yang 

diungkapkan oleh Basyiruddin Usman bahwa 

metode drill adalah metode pengajaran yang 

dimaksudkan untuk memperoleh ketrampilan 

terhadap apa yang telah dipelajari, karena hanya 

dengan melakukannya secara praktis suatu 

pengetahuan dapat disempurnakan.
11

 Jadi, teori 

tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang juga 

membuktikan bahwa penerapan metode Drill 

berpengaruh terhadap tingkat pemahaman kosakata 

siswa kelas I MI Sabilil Islam Madiun tahun ajaran 

2018/2019.  

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh 

penelitian yang dilaksanakan oleh Nurul Aini 

dengan judul skripsi  “Penerapan Metode Drill 

Dalam Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa 

Arab Pada Siswa Kelas VIII MTs NEGERI 

Pundong Bantul”. Hasil penelitian tersebut salah 

satunya adalah menerapkan metode drill dengan 

model latihan bervariasi dan tidak monoton  dalam 

pembelajaran bahasa Arab.
12

 Penelitian ini berbeda 

                                                           
11

 Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 55. 
12

  Nurul Aini, “Penerapan Metode Drill Dalam Peningkatan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Pada Siswa Kelas VIII MTs 
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dengan penelitian terdahulu pada aspek fokus 

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif, sedangkan penelitia terdahulu 

menggunkan metode PTK. Selain itu, fokus 

penelitian ini adalah pada metode drill, sedangkan 

penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan 

penguasaan kosakata bahasa Arab. 

3. Pengaruh penerapan metode Drill terhadap 

tingkat daya ingat kosakata bahasa Arab siswa 

kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan Madiun  

Penerapan metode Drill mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan 

menulis siswa dengan F hitung pada tabel Tests of 

Between-Subjects Effects sebesar 27,260 dengan 

taraf signifikansi 0,000. Adapun pengaruh 

penerapan metode Drill terhadap tingkat daya ingat 

siswa kelas 2 MI Sabilil Islam sebesar 36,2%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lainnya.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

tidak signifikan penerapan metode Drill terhadap 

tingkat daya ingat siswa. Seperti yang diungkapkan 

oleh Nana Sudjana bahwa metode drill adalah suatu 

kegiatan  melakukan hal yang sama, berulang-ulang 

secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk 

memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan 

                                                                                                                     
NEGERI Pundong Bantul” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 

2013). 
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suatu ketrampilan agar menjadi sifat permanen.13 

Jadi, teori tersebut relevan dengan hasil penelitian 

ini yang juga membuktikan bahwa penerapan 

metode Drill berpengaruh terhadap tingkat daya 

ingat siswa kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan 

Madiun tahun ajaran 2018/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Bumi Aksar, 2008),  16-29. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Uraian pembahasan yang telah dipaparkan di 

atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penggunaan metode Drill mempengaruhi tingkat 

pemahaman siswa dalam pembelajaran kosakata 

bahasa Arab di kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan 

Madiun. Besar pengaruhnya adalah 19,2%, 

sedangkan80,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti.  

2. Penggunaan metode Drill mempengaruhi tingkat 

daya ingat siswa dalam pembelajaran kosakata 

bahasa Arab di kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan 

Madiun. Besar pengaruhnya adalah 35,8%, 

sedangkan 64,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti.  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

metode Drill terhadap tingkat pemahaman dan daya 

ingat siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa 

Arab di kelas 2 MI Sabilil Islam Ketandan Madiun. 

Besar pengaruhnya adalah 55%, sedangkan 45% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.  
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B. Saran  

1. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan mampu 

mengatasi kejenuhan dan membuat siswa aktif 

dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan 

pemahaman dan daya ingat kosakata bahasa Arab. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan guru dapat 

menggunakan metode Drill sebagai alternatif 

meningkatkan pemahaman dan daya ingat kosakata 

bahasa Arab. 

3. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

peneliti yang akan datang. 
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