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ABSTRAK 

Bagus Priyo Sembodo, 2019. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Materi 

Pokok Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra’ Melalui Metode Drill Pada 

Siswa Kelas VIII SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo 2018-2019. Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Arif Rahman Hakim, M.Pd. 

Kata Kunci : Prestasi Belajar, Metode Drill 

 

Al-Qur’an merupakan kitab suci agama Islam yang dijadikan pedoman dan 

petunjuk bagi kehidupan, maka Agama Islam menganjurkan kepada umat muslim 

untuk dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan tepat. Di SMP Ma’arif 5 

terdapat problematika mengenai membaca Al-Qur’an yang mana banyak anak 

kelas VIII yang belum bisa membaca dengan baik banyak faktor yang 

mempengaruhi mulai dari latar belakang siswa maupun metode yang kurang tepat, 

dengan waktu yang sangat sedikit dan juga kemampuan siswa yang banyak belum 

lancar membaca, metode drill adalah solusi dari permaslahan tersebut karena 

memaksimalkan waktu dan Guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan 

mana siswa yang disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang dengan 

memperhatikan tindakan dan perbuatan siswa disaat berlangsungnya pengajaran.  

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) penerapan metode drill pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam materi hukum bacaan Qalqalah dan Ra’ pada 

siswa kelas VIII Smp Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo (2) peningkatan hasil belajar 

siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi hukum bacaan Qalqalah 

dan Ra’ siswa kelas VIII Smp Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus yaitu Pra Siklus, Siklus I Siklus II dan Siklus 

III, dan setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini terdiri dari 22 siswa kelas VIII SMP 

Ma’arif 5 Kecamatan Ngrupit Ponorogo..  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwan : (1) upaya Penerapan 

Metode Drill pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi pokok hukum     

bacaan qalqalah dan ra’ kelas VIII SMP Ma’arif 5 Ponorogo terbagi dalam tiga 

siklus. Pelaksanaan masing-masing siklus tersebut meliputi empat tahap kegiatan, 

yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi ; (2) 

Setelah di terapkanya metode drill terdapat peningkatan prestasi belajar PAI 

materi hukum bacaan Qalqalah dan Ra’ Hal ini terbukti dengan peningkatan yang 

signifikan pada penelitian siklus I hasil tes praktek 59,10 % dan tes tulis 72,73 %. 

Pada siklus II hasil tes praktek 81,81 % dan tes tulis 90.90 %. Pada siklus III hasil 

tes praktek 90.90 dan tes tulis 100 %. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang terakhir di turunkan Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan rahmat. Di dalamnya 

terkandung wahyu yang menjadi petunjuk pedoman, dan pelajaran bagi 

manusia yang percaya, mau mempelajari atau membacanya, Allah SWT 

berfirman. 

(١٨(فَإِذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ )١٧إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ )  

Artinya :  Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan (di dadamu) 

dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai 

membacakanya Maka ikutlah bacaannya itu. Qs Al-Qiyamah 16-17 1 

 Setiap mukmin yakin dan percaya bahwa membaca Al-Qur’an saja 

sudah termasuk amal mulia dan di janjikan Allah SWT akan bertambah cinta 

kepadanya, cinta untuk mempelajarinya, memahaminya kemudian 

mengamalkan dan mengajarkannya, hingga merata rahmatnya di rasakan oleh 

alam semesta. 

 Al-Qur’an merupakan sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin. Saat 

sedih atau duka, Al-Qur’an pantas untuk di baca. Bahkan membaca Al-Qur’an 

bukan saja menjadi amal ibadah, tetapi juga merupakan obat dan penawar 

gelisah hati dan jiwa. Demikian tinggi dan luhurnya fungsi Al-Qur’an bagi 

                                                           
1 Al-Qur’an, 75: 17 
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kehidupan seorang mukmin, maka setiap mukmin memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab untuk mempelajarinya dan bahkan mengajarkanya. 

 Sekolah itu sendiri merupakan salah satu bagian dari tri pusat 

pendidikan bagi anak selain di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar 

(masyarakat). Sehingga sekolah merupakan suatu wadah bagi anak untuk 

memperoleh pengetahuan serta keterampilan, dan di sekolah pula tempat anak 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki secara maksimal. Dalam pasal 1 

ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mendefinisikan pendidikan nasional sebagai : “usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2 

 Di SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo, peneliti menemukan 

problematika mengenai prestasi belajar siswa kelas VIII yang masih rendah, 

masih banyak siswa yang belum memahami mengenai hukum bacaan qalqalah 

dan ra’. Dari 22 siswa yang memenuhi syarat KKM hanya 4 anak yang lulus, 

disebabkan karena guru masih menggunakan metode ceramah itu tidak cukup 

untuk dapat meningkatkan prestasi belajar, harus ada terobosan untuk metode 

baru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, di kelas VIII banyak siswa 

                                                           
2Undang-undang Republik Indonesia, No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1. 
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yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur’an dan juga banyak yang 

belum menggunakan tajwid dalam membaca Al-Qur’an.3 

Itu diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bu Ervina selaku guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII, beliau menjelaskan tentang 

kondisi pengetahuan siswa nya terkait materi pokok hukum bacaan qalqalah 

dan ra’. Dari sekian banyak siswa dari kelas VIII mayoritas peserta didik 

masih tergolong rendah hasil belajarnya dalam kelancaran dan kefasihan 

membaca Al-Qur’an, kemudian penerapan tajwidnya. Begitu pula anak-anak 

ada yang masih suka ngobrol dengan teman yang lain dan tidak berani bertanya 

ketika belum faham saat pelajaran berlangsung. Beliau mengajar terbiasa 

dengan menggunakan metode ceramah dan terkadang menggunakan metode 

demonstrasi.4 

Dari fenomena-fenomena dan gejala-gejala di atas, dapat diketahui 

bahwa kemampuan siswa dalam membaca Al Qur’an masih rendah. Hal ini 

dikarenakan guru menciptakan suasana yang kurang menyenangkan dan 

kurang tepat dalam penerapan metode pembelajaran selain itu juga dipengaruhi 

oleh latar belakang siswa yang pada saat sekolah dasar belum bisa membaca Al 

Qur’an. Akibatnya kemampuan membaca Al Qur’an masih rendah. Dalam hal 

ini guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mempersiapkan pelajaran yang akan 

dikembangkan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi siswa untuk 

belajar lebih rajin sehingga memperoleh hasil belajar yang tinggi. Selain itu, 

                                                           
3 Hasil magang 2 di SMP Ma’arif 5 Ponorogo, di kelas VIII, 2 oktober 2018 jam 10.00 

WIB. 
9 Hasil wawancara dengan Bu Ervina, Guru agama, diruang guru. 2 oktober 2018 jam 

11.20 WIB. 
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guru harus pandai memilih jenis strategi pembelajaran yang relevan dengan 

materi yang akan disampaikan. Salah satunya yang paling efektif adalah 

metode drill. 

Djamarah dan zein yang menyatakan bahwa “drill” adalah latihan dan 

praktek yang dilakukan berulang kali atau kontinyu yang bertujuan untuk 

mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang 

dipelajari. Lebih dari itu diharapkan agar pengetahuan atau keterampilan yang 

telah dipelajari itu menjadi permanen, mantap dan dapat dipergunakan setiap 

saat oleh yang bersangkutan.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode driil, 

Keunggulan metode drill adalah sebagai berikut : Siswa akan memperoleh 

ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

dipelajari, Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa siswa yang berhasil 

dalam belajarnya telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna kelak 

kemudian hari, Guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana 

siswa yang disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang dengan 

memperhatikan tindakan dan perbuatan siswa disaat berlangsungnya 

pengajaran. 

Berpijak dari permasalahan yang telah di paparkan di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Upaya Meningkatkan Prestasi 

Belajar PAI Materi Pokok Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra’ melalui Metode 

Drill Pada Siswa Kelas VIII SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo”. 

 

                                                           
5Djamarah dan aswara Zain, Metode Belajar Mengejar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 95. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

 Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

a. Kurangnya waktu yang disediakan untuk pelajaran PAI 

b. Kurang lancarnya anak kelas VIII dalam membaca Al-Qur’an 

dikarenakan ada sebagian siswa yang berasal dari badegan dan mereka 

masih belajar iqra 

c. Jika diminta untuk membaca Al-Qur’an terlihat banyak siswa yang 

membaca terbata-bata 

d. Rendahnya prestasi belajar siswa 

2. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan 

ruang lingkup penelitian yakni hasil belajar siswa pada bidang studi PAI 

pada siswa kelas VIII SMP Ma’arif 5 dengan metode drill. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan metode drill pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam materi hukum bacaan Qalqalah dan Ra’pada siswa kelas 

VIII SMP Ma’arif 5  Ngrupit Ponorogo? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi hukum bacaan Qalqalah dan Ra’ dengan 

menggunakan metode drill di SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai peneliti adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan penerapan metode drill pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi hukum bacaan Qalqalah dan Ra’ pada 

siswa kelas VIII SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo. 

2. Untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi hukum bacaan Qalqalah dan Ra’ siswa 

kelas VIII SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

 Kontribusi  penelitian tindakan kelas dapat dilihat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber 

informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran terutama dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran Sub tema Hukum bacaan qalqalah dan ra’ di 

kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. Selain itu penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai bahan referensi dalam merancang desain pembelajaran 

dengan pendekatan metode pembelajaran metode drill dalam KTSP.  
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2. Secara praktis  

a. Bagi siswa: siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih 

menyenangkan, siswa menjadi berperan aktif dalam pembelajaran, dan 

mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar melalui penerapan metode 

drill. Dengan demikian, akan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik karena akan lebih meningkat dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Bagi pendidik : dapat menambah wawasan pendidik terhadap metode 

pembelajaran dan untuk meningkatkan profesional guru. 

c. Bagi lembaga pendidikan: diharapkan mampu untuk mengetahui 

hambatan dan kelemahan penyelenggaraan pembelajaran serta sebagai 

upaya untuk memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah 

pembelajaran yang dihadapi di kelas serta menerapkan metode 

pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan uraian yang jelas dari pemaparan karya ilmiah 

ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang di bagi menjadi lima bab 

sebagai berikut : 

Pada BAB I. pendahuluan. Setiap penelitian pasti berangkat dari 

fenomena/kejadian/masalah. Oleh karena itu pada bab pendahuluan memuat 

latar belakang masalah, tujuan penelitian tindakan kelas (PTK), hipotesis 

tindakan kelas, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II. Menjelaskan tentang kerangka teori sebagai dasar untuk 

memperkuat hasil penelitian penggunaan metode drill untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo yang berisi 

hasil penelitian terdahulu, kajian tentang prestasi belajar, kajian tentang 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan hakikat tentang metode drill.  

BAB III. Bagian ini membahas tentang metode yang digunakan untuk 

penelitian yang Berisi tentang metode penelitian mencakup objek tindakan 

kelas, setting/subyek penelitian tindakan kelas, prosedur pelaksanaan PTK, 

metode pengumpulan data, analisis data. 

BAB IV. Bagian ini Menguraikan tentang data dan temuan yang 

diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan 

pada metode penelitian yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasanya 

yang meliputi gambaran setting penelitian, penjelasan siklus, proses analisis 

data pada siklus, serta pembahasan. 

BAB V. Bab terakhir adalah penutup. Bab ini merupakan bab yang di  

dalamnya menguraikan (1) kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok 

permasalahan, (2) saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai 

masukan-masukan untuk berbagai pihak terkait. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

             Terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan tentang 

metode pembelajaran metode Drill yang telah dikemukakan oleh beberapa 

peneliti diantaranya yaitu : 

Pertama, penelitian yang disusun oleh Dwi Megawati dengan judul 

“Penggunaan Metode Drill untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa  Kelas II di MI Muhamadiyah Danurejo 

Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014”. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas, dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan metode drill 

untuk meningkatkan kemampuan membaca pelajaran bahasa Indonesia. Hasil 

dari penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyyah Muhamadiyah Danurejo sebelum menggunakan metode drill dalam 

kategori cukup yaitu sebesar 64,10, pada siklus I meningkat menjadi 65,9. 

Kemudian pada siklus II meningkat menjadi 87,2 setelah menggunakan metode 

drill. Maka metode drill dalam pembelajaran bahasa Indonesia berpengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan membaca.6 

                                                           
6 Dwi Megawati, Penggunaan Metode Drill untuk Meningkatkan kemampuan Membaca 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa kelas II di MI Muhamadiyah Danurejo Magelang Tahun 

Pelajaran 2013/2014, Skripsi  pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, (Yogyakarta: Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga, 2014), 
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Kedua, penelitian yang disusun oleh Muh Fadholi “Efektifitas Metode 

Drill dalam Pembelajaran Sharf  (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas VII Mts 

Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013)”. Penelitian ini 

menggunakan kuantitatif, untuk mengetahui efektifitas metode drill dalam 

pembelajaran saraf  berlangsung dengan baik dan lancar, proses pembelajaran 

lebih menyenangkan, dapat menumbuhkan minat dan antusias siswa serta 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar antara kelas control dengan 

kelas kelas eksperimen yaitu 85,59 untuk kelas eksperimen dan 79,34 untuk 

kelas kontrol. Dengan demikian pembelajaran saraf menggunakan metode drill 

terbukti efektif untuk meningkatkan hasil belajar.7 

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Fajar Maliki “Metode Drill 

dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs As Salafiyyah Mlangi Sleman Tahun 

Ajaran 2015/2016’. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif dan cenderung analisis metode drill dalam pembelajaran 

bahasa Arab di MTs As Salafiyyah. Hasil penelitian ini menunjukan: 1) 

penerapan metode drill dalam pembelajaran bahasa Arab melalui tahap 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 2) metode drill dalam penelitian ini 

sangat efektif karena membuat siswa aktif, bertanggung jawab dan dapat 

bekerja sama dengan teman sebaya dalam satu kelompoknya. 3) faktor yang 

mendukung dan menghambat diantaranya, faktor pendukung: iklim 

pembelajaran yang kondusif, asrama pondok pesantren As Salafiyyah Mlangi 

                                                           
7 Muh Fadholi, Efektifitas Metode Drill dalam Pembelajaran Sharf (Studi Eksperimen 

pada Siswa Kelas VII MTs Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013), Skripsi 

Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013) 
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Sleman, serta pembelajaran kitab-kitab kuning, adapun faktor penghambat: 

keterbatasan sarana dan prasarana, lingkungan berbahasa, serta latar belakang 

siswa yang komplek.8 

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya karena penelitian ini terfokus pada penggunaan metode drill untuk 

meningkatkan prestasi belajar materi pokok Qalqalah dan Ra’ dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Ma’arif 5 Ponorogo. Berdasarkan 

literatur yang penulis baca, belum ada penelitian yang sama dengan penelitian 

ini. 

B. Landasan Teori 

1. Prestasi Belajar  

a. Pengertian prestasi belajar 

Menurut Nana Sudjana, yang dikutip oleh Heri Gunawan 

mengatakan bahwa Belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat 

interaksi induvidu dengan lingkungan. Perubahan itu mengandung 

pengertian yang luas, yakni pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap 

dan lain sebagainya, atau yang lazim disebut dengan istilah kognitif, afektif 

dan psikomotor. Penguasaan siswa terhadap pengetahuan (kognitif), nilai 

dan sikap (afektif), serta ketrampilan (psikomotor) dengan baik menunjukan 

                                                           
8 Fajar Maliki, Metode Drill dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs As Salafiyah 

Mlangi Sleman Tahun Ajaran 2015/2016, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2016), 
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keberhasilan belajar telah dicapainya.Keberhasilan belajar inilah yang dalam 

dunia pendidikan dinamakan prestasi belajar.9 

Menurut Dikbud, yang dikutip oleh Heri Gunawan mengatakan 

bahwa Secara etimologis istilah prestasi merupakan kata serapan dan bahasa 

belanda yaitu dari kata prasitatie, yang biasa diartikan sebagai hasil usaha, 

atau suatu hasil yang telah dicapai, baik itu dilakukan atau dikerjakan. 

Dalam dunia pendidikan terdapat dua jenis prestasi, yaitu prestasi akademik 

dan prestasi belajar. Prestasi akademik maksudnya adalah suatu hasil 

pelajaran yang diperoleh dari kegiatan sekolah yang bersifat kognitif 

(cognitive) dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. 

adaupun yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh suatu mata 

pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai test atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru.10 

 Menurut Syamsudin yang dikutip oleh Heri Gunawan mengatakan 

bahwa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah 

kecakapan nyata atau aktual yang menunjukan kepada aspek kecakapan 

yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji karena merupakan hasil usaha 

yang bersangkutan dengan bahan dan dalam hal-hal tertentu yang 

dialaminya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar merupakan aspek kecakapan yang dimiliki siswa sebagai hasil usaha 

                                                           
9Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 153. 
10Ibid, hlm 153. 



18 
 

 
 

dan kegiatan belajar yang ditempuh, dipandang sebagai indikator penting 

dalam keseluruhan proses pendidikan pada umumnya dan proses belajar 

mengajar pada khususnya. Prestasi belajar adalah tingkat keberhasialan 

yang telah dicapai siswa dalam suatu kurun waktu proses tertentu yang 

dapat diketahui dan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh guru.11 

Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran 

terhadap siswa yang meliputi faktor kognitif, dan psikomotorik setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan 

instrument yang relevan. Jadi prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari 

penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf 

maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap 

anak pada periode tertentu.12 

Prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan 

aktualisasi dan potensi yang dimilikinya. Hal ini mengandung arti bahwa 

potensi belajar merupakan manifestasi dari kemampuan potensial peserta 

didik.Prestasi belajar merupakan salah satu masalah yang sangat penting 

karena dengan kehadiran prestasi belajar dapat memberikan suatu kepuasan 

apalagi bagi peserta didik yang bersekolah. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil belajar yang dapat dicapai oleh setiap individu 

setelah melakukan serangkaian proses belajar. Dengan demikian, belajar itu 

                                                           
11Ibid, hlm 153. 
12Syaiful Bahi Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994), 19-20. 
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berhubungan dengan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

pengalaman individu dengan lingkunganya. Selain itu dapat dikatakan 

bahwa belajar itu hasil dari usaha individu yang di dasarkan dari 

pengalaman berinteraksi dengan lingkunganya. 

b. Macam macam prestasi belajar 

   Menurut Muhibbin Syah yang dikutip oleh  Heri Gunawan 

mengatakan bahwa pada dasarnya, pengungkapan hasil belajar yang ideal 

meliputi segenap ranah psikologi yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dan proses belajar siswa. Akan tetapi, pengungkapan perubahan tingkah 

laku seluruh ranah itu, terutama ranah afektif, sangat sulit. Hal ini 

disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang intangible (tak dapat 

diraba). Oleh karena itu, yang dapat dilakukan guru adalah hanya 

mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan 

diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil 

belajar siswa, baik dimensi cipta dan rasa maupun yang berdimensi rasa.13 

 Menurut Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Heri Gunawan 

mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui ukuran 

dan data hasil belajar siswa adalah untuk mengetahui garis-garis besar 

(penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis prestasi yang 

hendak diungkapkan atau diukur. Bentuk perubahan tingkah laku secara 

integral sebagai hasil belajar dapat digolongkan ke dalam tiga jenis atau 

                                                           
13Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 155 
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klasifikasi. Dalam mengembangkan jenis jenis prestasi atau hasil belajar, 

Bloom dalam bukunya, “The Taxonomy of Educational Objectives” yang 

kemudian dikenalpopular dengan teori “Taxonomy Bloom” mengungkapkan 

ketiga jenis prestasi atau hasil belajar, yakni (1) prestasi kognitif, (2) 

prestasi afektif dan (3) prestasi psikomotorik.14 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

 Pencapaian prestasi yang baik merupakan usaha yang tidak mudah, 

karena prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.Dalam 

pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus dapat mengetahui faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut, karena 

sangat penting untuk dapat membantu siswa dalam rangka pencapaian 

prestasi belajar yang diharapkan.15 

 Pada dasarnya, hasil belajar atau prestasi belajar yang diperoleh 

siswa merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, baik faktor ekstern 

(faktor luar) maupun faktor intern (faktor dari dalam). Oleh karena itu, 

pengenalan guru terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa penting sekali artinya, dalam rangka membantu siswa 

mencapai prestasi belajar seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuanya 

masing-masing. 

  Menurut Muhibbin Syah yang dikutip oleh  Heri Gunawan 

mengatakan bahwa Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi 

                                                           
14Ibid, hlm 156. 
15Muhammad Fathurrohman, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 120. 
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prestasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (a) 

faktor internal (faktor dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani (aspek 

fisiologis) dan rohani siswa (aspek psikologi); (b) faktor eksternal (faktor 

dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, yang meliputi 

lingkungan di sekitar siswa, yang meliputi lingkungan social dan 

lingkungan nonsosial; (c) faktor pendekatan belajar (approach to 

learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan 

metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran-

materi materi pelajaran.16 

 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi terhadap prestasi belajar siswa pada dasarnya dari dalam 

induvidu siswa itu sendiri, yaitu: pertama, faktor internal yaitu faktor yang 

berasal dari dalam induvidu siswa itu sendiri kedua, faktor eksternal yaitu 

faktor yang berasal dari luar induvidu siswa. 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian PAI 

 Proses pembelajaran pada prinsipnya merupakan proses 

pengembangan keseluruhan sikap kepribadian khususnya mengenai 

aktivitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan 

pengalaman belajar. 

                                                           
16Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 155. 
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Menurut E. Mulyasa, pembelajaran merupakan aktualisasi 

kurikulum yang menuntut pendidik dalam menciptakan dan 

menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah 

diprogramkan.17 Pada hakekatnya pembelajaran adalah proses interaksi 

antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik.18 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi belajar mengajar yang berlangsung sebagai sebuah 

proses saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan interkasi antara 

guru dan siswa dalam setiap proses pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan yang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk mengubah sikap 

dan perilaku serta meningkatkan pengetahuan. 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebutan 

yang diberikan kepada salah satu subyek mata pelajaran yang harus 

dipelajari oleh peserta didik muslim dalam menyelesaikan 

pendidikannya pada tingkat tertentu. 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-

                                                           
17E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK, (Bandung: 

Rosdakarya, 2004), 117. 
18E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, Implementasi, 

(Bandung: Rosdakarya, 2003), 100. 
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Qur’an dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 

serta penggunaan pengalaman. Disertai dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubunganya dengan 

kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa (Kurikulum PAI).19 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam itu adalah untuk menyiapkan siswa untuk menjadi insan 

yang bermoral karena di dalam pembelajaran PAI sudah mencakup 

Fiqih, Al-Qur’an Hadist, SKI dan Akidah Akhlak. 

b. Ruang Lingkup Materi PAI 

Materi Pendidikan Agama Islam pada sekolah atau madrasah 

dasar, lanjutan tingkat pertama  dan lanjutan atas merupakan integral 

dari program pengajaran setiap jenjang pendidikan.  Sesuai dengan 

tujuan pendidikan Nasional. Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya. 

Adapun materi pokok Pendidikan Agama Islam dapat di 

klasifikasikan menjadi lima aspek kajian, yaitu : 

1) Aspek Al Qur’an dan Hadist 

Dalam aspek ini menjelaskan beberapa ayat dalam Al-Qur’an dan 

sekaligus juga menjelaskan beberapa hukum bacaannya yang terkait 

                                                           
19Abdul Majid, belajar dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 11. 
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dengan ilmu tajwid dan juga menjelaskan beberapa hadist Nabi 

Muhammad Saw. 

2) Aspek keimanan dan aqidah Islam 

Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keimanan yang 

meliputi enam rukun iman dalam Islam. 

3) Aspek akhlak 

Dalam aspek ini menjelaskan berbagai sifat-sifat terpuji (akhlak 

karimah) yang harus diikuti dan sifat-sifat tercela yang harus di 

jauhi. 

4) Aspek hukum Islam atau Syari’ah Islam 

Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keagamaan yang 

terkait dengan masalah ibadah dan mu’amalah. 

5) Aspek tarikh Islam 

Dalam aspek ini menjelaskan sejarah perkembangan atau peradaban 

Islam yang bias di ambil manfaatnya untuk di terapkan di masa 

sekarang.20 

c. Metode pembelajaran PAI 

Metode merupakan cara atau prosedur yang dipergunakan oleh 

fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan 

sistem untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, metode sangat 

berperan penting untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. 

                                                           
20Depdiknas Jendral Direktorat Pendidikan Dasar, Lanjutan Pertama dan Menengah, 

PedomanKhusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama, 

(Jakarta;2004), 18 
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Menurut tayar Yusuf dan Syaiful Anwar mengatakan bahwa ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan 

mengaplikasi sebuah metode pengajaran diantaranya21:  

1) Tujuan yang hendak dicapai 

Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui 

dengan jelas tentang tujuan yang hendak di capainya.Demikian 

juga setiap pendidik atau guru yang pekerjaan pokoknya mendidik 

dan mengajar harus mengerti dengan jelas tentang tujuan 

pendidikan. Pengertian akan tujuan pendidikan ini mutlak perlu 

sebab tujuan itulah yang menjadi sasaran dan menjadi pengarah 

dari pada tindakan-tindakanya dalam menjalankan fungsinya 

sebagai guru di samping menjadi sasaran dan menjadi pengarah, 

tujuan pendidikan dan pengajaran juga berfungsi sebagai pemilih 

dan penentuan alat-alat (termasuk metode) yang digunakan dalam 

mengajar. 

2) Kemampuan guru 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber 

daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Di dalam 

metode mengajar, guru di tuntut untuk memenuhi syarat-syarat 

yang perlu di penuhi misalnya tiap guru yang akan menggunakan 

metode tertentu ia harus mengerti tentang metode tersebut, 

                                                           
21Undang-Undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003, (Bandung: Citra Umbara, 2006), 74 



26 
 

 
 

(misalnya jalannya pengajaran serta kebaikan dan kelemahanya, 

situasi-situasi yang tepat di mana metode itu efektif dan wajar) dan 

terampil menggunakan metode itu. Guru yang bahasanya kurang 

baik (kurang dapat berbahasa lisan dengan baik) dan tidak 

bersemangat dalam berbicara kurang pada tempatnya apabila 

menggunakan metode ceramah. Guru yang tidak mengetahui seluk 

beluk tentang metode proyek, tentang metode unit, tidak akan 

memilih metode tersebut dalam menyajikan bahan pelajaran. 

3) Anak didik/siswa 

Siswa merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus di 

pertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar. Ini 

sebab metode mengajar itu ada yang menuntut pengetahuan dan 

kecekatan tertentu misalnya: metode diskusi menuntut pengetahuan 

yang cukup banyak supaya peserta diskusi dapat mengetahui serta 

menilai benar atau salahnya suatu pendapat yang dikemukakan 

peserta lain dan penguasaan bahasa serta keterampilan dalam 

mengemukakan pendapat. 

4) Situasi dan Kondisi 

Yang termasuk dalam situsasi di sini ialah keadaan siswa (yang 

menyangkut kelelahan mereka, semangat mereka) keadaan cuaca, 

keadaan guru, keadaan kelas yang berdekatan yang di berikan 

pelajaran dengan metode tertentu. 



27 
 

 
 

5) Fasilitas yang tersedia 

Yang termasuk dalam faktor fasilitas ini antara lain adalah praga, 

ruang waktu, buku-buku, perpustakan, kerapatan tempat dan alat-

alat praktikum, fasilitas ini turut menentukan metode mengajar 

yang akan di pakai oleh guru. Pengaruh fasilitas dan pemilihan 

serta penentuan metode demontrasi dan eksperiment tidak dapat di 

pakai karena tidak tersedianya alat-alat dan bahan-bahan untuk 

mengadakan demontrasi dan eksperimen/percobaan. 

Metode mengajar yang kurang baik akan berpengaruh terhadap 

semangat belajar siswa, dan itu juga akan berdampak pada minat dan 

hasil belajar siswa, oleh karena itu sebagai pendidik/guru yang baik 

seharusnya memperhatikan hal-hal tersebut khususnya dalam 

menggunakan metode mengajar, ada beberapa metode yang bisa 

digunakan dalam pembelajaran PAI, salah satunya yaitu metode drill. 

3. Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra’ 

Al-Qur’an merupakan kitab suci agama Islam, yang mana 

didalamnya menjelaskan tentang semua yang ada di dunia dan di akhirat 

salah satunya yaitu menjelaskan tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Oleh 

sebab itu, sebagai umat islam maka wajib hukumnya untuk 

mempelajarinya, entah mempelajari tentang isi ataupun bacaan-bacaanya. 

Adapun ilmu yang mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Qur’an agar 

tidak terjadi kesalahan dalam membacanya yakni Ilmu Tajwid. 
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Menurut istilah Ilmu Tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf-huruf dengan 

betul, baik huruf yang berdiri sendiri maupun huruf dalam 

rangkaian.Adapun mempelajari Ilmu Tajwid hukumnya fardhu kifayah, 

dan membaca Al-Qur’an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid 

hukumnya fardhu ain.22 

Ilmu Tajwid (hukum bacaan qalqalah, dan hukum bacaan ra). 

Untuk meningkatkan kualitas dalam membaca Al-Qur’an, kita harus 

meningkatkan pemahaman ilmu tajwid, berikut ini akan membahas ilmu 

tajwid tentang qalqalah dan ra. 

a. Hukum Bacaan Qalqalah 

Qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda  sukun atau 

karena terdapat tanda waqaf. Huruf qalqalah ada lima, yaitu ط ,ق, ب  , 

 bacaan qalqalqh dibedakaan menjadi dua yaitu : qalqalah sugra.,د ,ج

dan qalqalah kubra.  

1) Qalqalah sugra 
Sugra berarti kecil, sedangkan yang dimaksud dengan qalqalah sugra 

adalah apabila dalam satu kalimat atau kata terdapat salah satu 

kalimat atau kata terdapat saalah satu huruf qalqalaah yang 

berharakat sukun. Cara membacanya adalah dengan memantulkan 

bunyi konsonan huruf tersebut, tetapi tidak begitu kuat. 

                                                           
22Abdullah Asy’ari, Pelajaran Tajwid, (Surabaya: Apollo, 1987), 7. 



29 
 

 
 

Contoh : إنَساَن ْْ  لقَْد َخلْقنا اِل

2) Qalqalah Kubra 

Kubra berarti besar.Hukum bacaan qalqalah kubra adalah apabila 

ada salah satu huruf qalqalah yang berharakat sukun atau terdapat 

tanda waqaf yang mengharuskan berhenti. Cara membacanya adalah 

dengan memantulkan bunyi konsonan huruf tersebut dan lebih kuat 

dari pada qalqalah sugra. 

Contoh : ِمْن َوَرائِهْم  ِمحْيط  

b. Hukum Bacaan Ra 

Dalam ilmu tajwid, ra (ر) mempunyai dua hukum bacaan, yaitu 

tarqiq dan tafkim 

Huruf ra dibaca tafkim 

Contoh : ُْ  اْلقَا رَعِة

Huruf ra dibaca Tafkim atau tebal apabila ada huruf ra berharakat 

fathah, fathatain, dammah, dammahain atau sukun dan didahului 

dengan huruf yang berharakat fathah atau dhamah. 

Contoh : َألَْم  تَـر 

4. Metode Drill 

a. Pengertian Metode Drill 

Zuhairini mendifinisikan bahwa metode drill adalah “Suatu 

metode dalam pengajaran dengan jalan melatih anak didik terhadap 

bahan pelajaran yang sudah diberikan”,  menurut Roestiyah NK., 



30 
 

 
 

metode drill a dalah “Suatu teknik yang dapat diartikan dengan suatu 

cara mengajar dimana siswa melaksanakan latihan-latihan agar 

memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa 

yang telah dipelajari”. Sedangkan menutut Zakiyah Drajat dkk. 

Mengatakan bahwa, penggunaan istilah “Latihan” sering disamakan 

dengan istilah “Ulangan” padahal maksudnya berbeda.Latihan 

dimaksudkan agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat menjadi 

milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya. Sedangkan ulangan adalah 

hanya sekedar untuk mengukur sudah sejauhmana ia menyerap 

pelajaran tersebut.23 

b. Langkah-langkah Metode Drill 

  latihan dapat dilakukan perseorangan, kelompok, ataupun 

klasikal. Menentukan apakah latihan yang dilakukan bersifat 

perseorangan, kelompok, atau klasikal didasarkan atas memadai 

sarana dan prasarana yang tersedia. Namun cendikiawan, semakin 

sedikit jumlahnya yang ditangani dalam latihan, makin akan 

memperoleh hasil yang baik. 

 Langkah-langkah dalam melaksanakan latihan baik untuk 

belajar verbal ataupun belajar ketrampilan adalah sebagai berikut:24 

                                                           
23Armai Arief, Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 174. 
24Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2011), 105. 
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1) Guru member penjelasan singkat tentang konsep, prinsip, atau 

aturan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan yang 

akan dilatihkan. 

2) Guru mempertunjukan bagaimana melakukan pekerjaan itu dengan 

baik dan benar sesuai dengan konsep dan aturan tertentu. Pada 

bentuk pelajar verbal yang dipertunjukan adalah pengucapan atau 

penulisan kata kalimat. 

3) Jika belajar dilakukan secara kelompok atau klasikal, guru dapat 

memerintah salah seseorang siswa untuk menirukan apa yang telah 

dilakukan guru, sememntara siswa lain memperhatikan. 

4) Latihan perseorangan dapat dilakukan melalui bimbingan dari guru 

sehingga dicapai hasil belajar sesuai dengan tujuan. 

Pelaksanaan pelatihan atau metode drill ini akan lebih mencapai 

keaktifan jika dibantu alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan. Alat 

tersebut dapat terbentuk alat-alat sederhana, atau alat simulasi yang 

canggih. Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bimbingan 

guru dalam latihan maupun praktik. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode drill 

 Keunggulan metode drill adalah sebagai berikut : 

1) Siswa akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam 

melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajari; 
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2) Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa siswa yang berhasil 

dalam belajarnya telah memiliki suatu keterampilan khusus yang 

berguna kelak kemudian hari; 

3) Guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana 

siswa yang disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang 

dengan memperhatikan tindakan dan perbuatan siswa disaat 

berlangsungnya pengajaran. 

Kekurangan metode drill adalah sebagai berikut : 

1) Dapat menghambat inisiatif siswa, dimana inisiatif dan minat 

siswa yang berbeda dengan petunjuk guru dianggap suatu 

penyimpangan dan pelanggaran dalam pengajaran yang di 

berikan. 

2) Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. 

Dalam kondisi belajar ini pertimbangan inisiatif siswa selalu 

disorot dan tidak diberikan keleluasaan. Siswa menyelesaikan 

tugas secara status sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. 

3) Membentuk kebiasaan yang kaku, artinya seolah-olah siswa 

melakukan sesuatu secara mekanis, dan dalam memberikan 

stimulus siswa dibiasakan bertindak secara otomatis. 

4) Dapat menimbulkan verbalisme, terutama pengajaran yang 

bersifat menghapal dimana siswa dilatih uantuk dapat 

menguasai bahan pelajaran secara hapalan dan secara otomatis 

mengingatnya bila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan 
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dengan hafalan tersebut tanpa suatu proses berpikir secara 

logis.25 

C. Kerangka Berfikir  

Suatu proses pembelajaran harus dipandang sebagai suatu stimulus 

atau rangsangan yang dapat menantang peserta didik untuk merasa terlibat 

atau berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran. Peranan guru hanyalah 

sebagai fasilitator dan pembimbing atau pemimpin pengajaran yang 

demokratis, sehingga diharapkan peserta didik lebih banyak melakukan 

kegiatan sendiri atau dalam bentuk kelompok memecahkan masalah atau 

bimbingan guru. 

Sedangkan di SMP 5 Ma’arif Ponorogo guru lebih berperan aktif, di 

bandingkan dengan siswa. itu membuat siswa tidak berkembang dan kurang 

tepatnya metode yang di gunakan. Menyebabkan kurang maksimalnya 

potensi siswa, sehingga hasil belajar belum memuaskan, peneliti ingin 

mengubah cara mengajar dengan menggunakan metode drill dan 

membebaskan siswa untuk berkreasi dengan kemampuanya dengan tujuan 

agar siswa lebih dapat memaksimalkan potensinya dan di akhiri prestasi 

belajar yang semakin meningkat. 

Menurut Moh. Sholeh Hamid yang dikutip oleh  Heri Gunawan 

mengatakan bahwa Metode drill (latihan) juga disebut dengan metode 

training. Metode ini merupakan metode yang digunakan guru untuk mengajar 

                                                           
25Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Pers), 

58. 
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dalam upaya menanamkan berbagai kebiasaan atau keterampilan tertentu 

kepada para siswa. Dengan begitu mereka akan menguasai keterampilan atau 

kebiasaan baru, sehingga dapat dijadikan bekal dalam kehidupan mereka 

kelak, penggunaan metode latihan dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

melatih siswa secara otomatis dalam upaya mengingat materi yang sudah 

dipelajari atau diajarkan26. 

Keunggulan metode drill adalah sebagai berikut : 

1. Siswa akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan 

sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajari; 

2. Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa siswa yang berhasil dalam 

belajarnya telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna 

kelak kemudian hari; 

3. Guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana siswa yang 

disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang dengan 

memperhatikan tindakan dan perbuatan siswa disaat berlangsungnya 

pengajaran. 

 Melihat kelebihan metode drill itu sangat cocok untuk permasalahan 

di SMP 5 Ma’arif Ngrupit Ponorogo karena banyaknya peserta didik yang 

masih terbata-bata membaca Al Qur’an .dan diharapkan dengan diperbaikinya 

metode pembelajaran dan akan memperbaiki Hasil belajar siswa. 

 

                                                           
26 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 155. 
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D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori-teori dan kerangka berfikir sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, maka hipotesis tindakan dari penelitan ini adalah : dalam 

penerapan pembelajaran Metode drill dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pelajaran Pendidikan Agama Islam materi hukum bacaan qalqalah dan ra’ di 

SMP 5 Ma’arif Ngrupit Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Objek Penelitian 

            Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. dan adapun jenis  

tindakan yang memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa. Maka 

teknis tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Proses belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi 

hukum bacaan qalqalah dan ra’ dengan menggunakan metode drill kelas 

VIIl di SMP 5 Ma’arif Ngrupit Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Prestasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi 

Hukum bacaan qalqalah dan ra’ dengan menggunakan metode drill kelas 

VIIl di SMP 5 Ma’arif Ngrupit Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

B. Setting Subyek Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini akan dilakukan di SMP 5 Ma’arif Ngrupit Ponorogo, 

yang beralamat di Jl. Raya Seloaji No. 25 Dusun Krajan, Desa Ngrupit, 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. 

Subjek pelaku dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Guru, 

sedangkan subjek penerimanya adalah siswa kelas VIII SMP 5 Ma’arif 

Ngrupit Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo yang berjumlah 22 

Siswa/Siswi. Siswa di kelas ini dipilih sebagai subjek penelitian karena 

ditemukan permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti yang telah 

dipaparkan pada latar belakang. 
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C. Variabel yang Diamati 

1. Variabel Proses 

Variabel proses dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan 

metode drill dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada materi pokok 

hukum bacaan qalqalah dan ra’. 

2. Variabel Output. 

Variabel output dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

hasil/prestasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam materi pokok hukum bacaan qalqalah dan 

ra’ dengan metode drill. 

D.  Prosedur penelitian Tindakan Kelas Per-siklus 

1. Planning 

Plan (rencana) merupakan serangkaian rancangan tindakan 

sistematis untuk meningkatkan apa yang hendak terjadi. Dalam penelitian 

tindakan tersebut harus berorientasi ke depan.27 

Hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) perbaikan. 

b. Menyiapkan sumber/bahan/alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Menyiapkan instrumen penilaian. 

d. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal. 

                                                           
27Sukardi, Metode Penelitian Tindakan Kelas Implementasi dan pengembangannya 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 5. 
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e. Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Acting 

Acting (intervensi) dilaksanakan peneliti untuk memperbaiki 

masalah.28 Pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan oleh 

peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang 

dilaksanakan berpedoman pada rencana tindkaan. rencana tindakan yang 

ada dalam PTK hendaknya selalu didasarkan pada teoritik empiric agar 

hasil yang diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil program yang 

optimal.29 

Dalam pelaksaan tindakan kelas menggunakan media yang 

sesuai, adapun penerapanya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru membuat media 

pembelajaran dengan menggunakan metode Drill. 

b. Sebelum kegiatan belajar mengajar, peneliti mengecek media 

pembelajaran dengan menggunakan metode Drill. 

c. Guru memberikan instruksi bagaimana pembelajaran dengan metode 

Drill berlangsung. 

d. Saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru mengajar 

menggunakan metode Drill dengan membuat siswa tertarik terhadap 

                                                           
28Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), 220. 
29Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Managemen): 

Guru Profesionala yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 

2014), 308. 
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metode Drill dan semangat untuk melakukan latihan-latihan yang 

telah disiapkan. 

e. Guru memberikan motivasi untuk siswa agar siswa terus dapat 

memahami dan menghayati  latihan-latihan tersebut dengan sesuai . 

3. Observe 

Observe (observasi) pada penelitian tindakan kelas 

mempunyai arti terhadap treatment yang diberikan pada kegiatan 

tindakan. Dalam kegiatan ini peneliti mengamati hasil atau dampak 

dari tindakan yang dilaksanakan terhadap siswa.30 

Aspek yang diamati dalam penelitian tindakan kelas adalah: 

a. Peneliti mengamati Proses belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam materi hukum bacaan Qalqalah dan RA’ dengan 

menggunakan metode Drill kelas VIII di SMP 5 Ma’arif  Ngrupit 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

b. Peneliti mengamati prestasi belajar siswa mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi hukum bacaan Qalqalah dan Ra’ 

dengan menggunakan metode Drill kelas VIII di SMP 5 Ma’arif  

Ngrupit Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 

 

                                                           
30Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Managemen): 

Guru Profesionala yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi, 38. 
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4. Reflecting 

Refleksi merupakan kegitan analisis, sintesis, dan interpretasi 

terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan 

dengan mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil-hasil atau 

dampak dari hasil tindakan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang 

mantap dan tajam berdasarkan teori atau hasil penelitian yang telah 

ada dan relevan.31 

Merefleksi hasil pengamatan, hasil belajar siswa mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Hukum bacaan Qalqalah 

dan Ra’dengan menggunakan metode Drill kelas VIII di SMP 5 

Ma’arif Ngrupit Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dengan tolok 

ukur telah ditentukan untuk membuat keputusan apakah perlu 

dilakukan siklus selanjutnya atau tidak. 

E. Jadwal Pelaksanaan penelitian Tindakan kelas 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian tindakan kelas 

No. Kegiatan Waktu 

A. PERSIAPAN  

 1. Pembuatan judul PTK 19 November 2018 

2. Pembuatan proposal PTK 29 November 2018 

B. PELAKSANAAN  

                                                           
31Fitrianti, Sukses Profesi Guru dengan Penelitian Tindakan Kelas (Yohyakarta: Budi 

Utama, 2016), 23. 
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Siklus I 

• Perencanaan 14 Maret 2019 

• Pelaksanaan  14 Maret 2019 

• Pengamatan 14 Maret 2019 

• Refleksi  15 Maret 2019 

  

 

Siklus II 

• Perencanaan 21 Maret 2019 

• Pelaksanaan  21 Maret 2019 

• Pengamatan 21 Maret 2019 

• Refleksi 22 Maret 2019 

  

 

Siklus III 

• Perencanaan 28 Maret 2019 

• Pelaksanaan 28 Maret 2019 

• Pengamatan 28 Maret 2019 

• Refleksi 29 Maret 2019 

C. PENYUSUNAN LAPORAN  

 1. Pengolahan data 1 April 2019 

2. Penyusunan laporan 1 Mei 2019 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo 

       SMP Ma’arif 5 Ponorogo beralamatkan di jalan Seloaji No.25, 

dusun Krajan, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Jawa timur. Sekolah ini berada satu lokasi dengan RA Muslimat I, dan 

juga MI Ma’arif Ngrupit. Secara singkat, SMP Ma’arif  5 Ponorogo 

didirikan pada tahun 18 Juni 1983. SMP Ma’arif  5 Ponorogo berstatus 

swasta dengan bentuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) , dan 

status kepemilikan adalah yayasan. 

Selama kurun waktu tersebut SMP Ma’arif 5 Ngrupit sudah 

dipimpin oleh 3 orang Kepala Sekolah, antara lain: Soekamto pada tahun 

1983-2002 dilanjutkan Drs. Bahroini M.Pd.I pada tahun 2002-2015 dan 

sekarang di pimpin oleh Drs Qomari. 

Dalam perjalanannya SMP Ma’arif 5 Ponorogo telah mampu 

menorehkan sumbangsihnya kepada masyarakat didalam dunia 

pendidikan, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga 

dengan adanya SMP Ma’arif  5 Ponorogo ini mampu mengurangi jumlah 

generasi bangsa yang putus sekolah. 
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2. Profil SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo 

  SMP Ma’arif 5 Ponorogo didukung oleh tenaga pendidik yang 

professional dengan kualifikasi pendidikan S-1 dan S-2. Pada awal 

berdirinya (tahun 1983) memiliki 3 ruang kelas dengan fasilitas yang 

semakin lengkap. Sekolah yang sudah terakreditasi B ini terletak di Jl. 

Seloaji No. 25 Krajan, ngrupit, jenangan, ponorogo. SMP Ma’arif 5 

Ngrupit terus mengembangkan  diri dan sekarang sudah sejajar dengan 

sekolah-sekolah lain di Ponorogo.  

3. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo 

a. Visi  

“Berprestasi, Terampil dan Berbudaya Berdasarkan Iman dan 

Taqwa” 

Indikator Visi 

1. Terampil dalam pengembangan kurikulum 

2. Terampil dalam proses pembelajaran  

3. Berprestasi dalam kelulusan 

4. Berprestasi dalam kegiatan ekstra kurikuler 

5. Berbudaya dalam sarana dan prasarana pendidikan 

6. Terampil dalam kelembagaan dan manajemen sekolah 

7. Berbudaya dalam penggalangan pembiayaan sekolah 

8. Terampil dalam penilaian prestasi akademik dan non akademik  
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b. Misi 

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi 

sekolah yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi tersebut 

antara lain: 

1) Mengembangkan KTSP yang berdeversifikasi dengan 

berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada siswa sesuai 

dengan potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan 

siswa serta tuntutan lingkungan. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan non 

konvensional diantaranya CTL. Pakem Kooperative Learning 

dan Pembelajaran Berbasis Masalah 

3) Melaksanakan pengembangan kegiatan bidang akademik dan 

non akademik 

4) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan 

5) Mewujudkan fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir dan 

berwawasan ke depan 

6) Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai wajar dan 

adil 

7) Melaksanakan pengembangan model-model penilaian 

pembelajaran 

 

 

c. Tujuan 
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Selama 1 (satu) tahun pelajaran tujuan yang akan dicapai sekolah 

adalah: 

1) Tersusunnya KTSP dilengkapi silabus tiap mata pelajaran, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan siswa, dan 

sistem penilaian. 

2) Menghasilkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata 

pelajaran dan kondisi siswa. 

3) Terlaksananya proses belajar-mengajar yang mengarah pada 

program pembelajaran berbasis “kompetensi”. 

4) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

5) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik 

6) Berhasil menjadi 10 besar dalam lomba mata pelajaran di 

tingkat kabupaten. 

7) Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang 

berkepribadian, cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam 

bidang olahraga. 

8) Menanamkan kepada peserta didik sikap ulet dan gigih dalam 

berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan dan 

mengembangkan sikap sportifitas. 

9) Meningkatkan jumlah siswa yang dapat membaca Al-qur’an 

dengan baik dan benar.  
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10) Meningkatnya kompetensi professional pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

11) Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang 

memadai. 

12) Terwujudnya pengembangan model-model penilaian 

pembelajaran. 

4. Struktur Organisasi SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo 

           Struktur organisasi di sekolah merupakan suatu bentuk yang 

berupa urutan atau daftar yang berfungsi sebagai suatu upaya dalam 

menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara 

pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut.  

            Dengan adanya struktur organisasi, sistem pelaksanaan 

pendidikan di sekolah akan semakin teratur, disiplin, kinerja menjadi 

efektif, efisien serta dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai 

tujuan yang ingin dicapainya. 

Berikut ini struktur SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo: 

a. Kepala Sekolah  : Drs Qomari  

b. Wakil Kepala Sekolah  : Askar Sungudi S.Pd.I 

c. Tata Usaha                                  : Nurul Nikmatul AW 

d. Waka Kesiswaan  : Marsono S.Pd 

e. Waka Kurikulum  : Peni Puji Rahayu S.Pd 

f. Waka Humas   : Abdul Rakhim M.Pd.I 

g. Sarpras   : Wahyu Nugroho 
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5. Keadaan Guru dan Siswa SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo 

Tabel 4.1 

Data Tenaga Pendidik SMP 5 ma’arif ngrupit Ponorogo 

NO NAMA Jabatan 
Tugas 

Mengajar 

Pendidikan 

Terakhir 

1 Drs Qomari KEPSEK Guru PPKN S1 

2 Ervina Zunaidah Guru Guru Agama, S1 

3 Anis Tri Ubaidiati Guru Guru Matematika S1 

4 Ahmad Sukardi Guru Guru B. Inggris S1 

5 Dian Ernasari Guru Guru IPA S1 

6 Abdul Rakim Guru Guru Fiqih S2 

7 Dewi Lestari Guru Guru B. Inggris S1 

 8 Askar Sungudi Guru Guru IPS S1 

9 Peni Puji Rahayu Guru Guru Matematika S1 

10 Nurul Hikmatil A Guru Guru Tata Usaha S1 

11 Wahyu Nugroho Guru Guru TIK S1 

12 Eko Triyono Guru Guru Seni Budaya S1 

13 Marsono Guru Guru BK S1 

14 Farida Nur Lutfiana Guru 
Guru 

Keterampilan 

S1 

 

Tabel 4.2 

Data Jumlah Siswa 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VII 8 5 13 

2 VIII 10 13 23 

3 XI 5 8 13 

Jumlah    49 

 

6. Sarana dan Prasana SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo 

                                          Tabel 4.3 
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Data Sarpras SMP 5 Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

No. Jenis Prasarana  Jumlah 

1. Ruang Kelas 3 Ruang 

2. Perpustakaan  1 Ruang 

3. Masjid   1 Ruang 

4. Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 

5. Ruang Guru 1 Ruang 

6. Ruang Tata Usaha 1 Ruang 

7. Ruang Tamu 1 Ruang 

8. Lapangan Basket 1 Buah 

9. Lapangan Tenis 1 Buah 

10. Lapangan Sepak Bola 1 Buah 

11. Lapangan Upacara 1 Buah 

12. Ruang UKS 1 Ruang 

13. Ruang OSIS 1 Ruang 

14. Ruang Pramuka 1 Ruang 

15. Ruang BP/BK 1 Ruang 

16. KM/WC Guru 1 Ruang 

17. KM/WC Siswa 2 Ruang 

18. Gudang 1 Ruang 

19. Dapur 1 Ruang 

20. Kantin 1 Ruang  

 

 

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

1. Pra Siklus 
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     Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelas VIII 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo dengan jumlah 22 siswa putra dan putri. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa 

dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam materi pokok hukum bacaan qalqalah dan ra sebelum dan sesudah 

diterapkannya Metode drill. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

diberikan 1 kali dalam seminggu yaitu, hari rabu pukul 10.00-11.20 WIB. 

Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah Ervina Zubaida, 

S.Pd 

Sebelum melaksanakan tindakan dengan menerapkan metode drill, 

peneliti mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

seperti biasanya. Pada saat pembelajaran, guru hanya menjelaskan materi 

dan siswa hanya mendengarkan. Pada saat suasana seperti ini, siswa 

merasa bosan dan kurang antusias dalam belajar, sehingga ada beberapa 

siswa yang mengalihkan perhatiannya dengan berbicara dengan teman 

sebangkunya, bermain sendiri, dan ramai yang membuat suasana 

pembelajaran tidak kondusif. 

Setelah guru selesai menjelaskan materi, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. Namun siswa hanya diam dan tidak memberikan 

tanggapan. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa, dan 

hanya satu, dua siswa saja yang mampu menjawab pertanyaan dari guru. 

Dengan kondisi kelas seperti ini, bahwa guru kurang mampu 
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menghidupkan suasana pembelajaran di kelas sehingga pemahaman siswa 

terhadap materipun sangat rendah.  

Untuk selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi pra siklus dengan 

memberikan lembar soal yang harus dikerjakan oleh siswa berkaitan 

dengan materi yang telah dibahas. Hal ini bertujuan sebagai tindakan 

memeriksa lapangan dengan menggunakan metode konvensional yaitu 

metode ceramah, yang digunakan sebagai tolak ukur perbandingan 

sebelum ada tindakan kelas dengan sesudah ada tindakan kelas, yaitu 

dengan menerapkan metode drill. 

Pada evaluasi pra siklus ini, peneliti belum memperoleh 

ketercapaian tujuan pembelajaran secara individual melalui tes individu. 

Adapun hasil tes yang telah dilakukan dapat dilihat lebih lengkapnya 

dalam tabel di lampiran Tabel 4.4 

Tabel 4.5 

Presentase hasil belajar siswa: 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

15 Tuntas  68,18 % 

7 Tidak tuntas 31,82 % 

 

Berdasarkan tes yang dilakukan pada pra siklus penelitian, dapat 

dilihat bahwa hasil belajar siswa yang diperoleh sangat rendah. Siswa 

yang mampu mencapai ketuntasan berjumlah 15 (68,18 %) dari 22 

peserta didik yang ada di kelas VIII. Itu artinya masih 7 anak yang 

memperoleh hasil belajar di bawah KKM atau dapat dikatakan tidak 
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tuntas. Selain itu peserta didik yang mencapai tuntas memperoleh nilai 

yang mendekati KKM sehingga hasil belajar mereka peroleh belum 

maksimal. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlunya 

untuk melakukan tindakan penelitian yang bertujuan untuk 

meningkatkan baca al-qur’an dengan menggunakan tajwid dan lebih 

melibatkan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran yang 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar masing-masing siswa 

dengan metode drill. 

2. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran di setiap siklus, alur atau 

tahapannya adalah empat kegiatan pembelajaran berbasis PTK yakni 

perencanaan (plan), tindakan (action), pengamatan (observation), dan 

refleksi (reflection). Adapun gambaran singkat kegiatan pembelajaran 

di siklus I dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Plan) 

 Pada perencanaan siklus 1, peneliti akan menerapkan 

metode Drill dalam bentuk latihan-latihan. Metode tersebut 

diupayakan untuk menggugah minat siswa serta untuk mengontrol 

perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran. Dan hal yang 

paling penting adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa 

terkait dengan materi pelajaran. beberapa hal yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : Menyusun Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. Pengembangan materi 

Pendidikan Agama Islam Menyiapkan media, sumber, bahan, alat 

pembelajaran. Serta menyusun metode pembelajaran yang akan 

digunakan. Menyusun instrumen untuk merekam dan menganalisis 

data mengenai proses dan hasil tindakan. Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta menyiapkan tolak 

ukur keberhasilan. 

b. Tindakan (Action) 

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 

2019. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

metode Drill. Pada siklus I, proses pembelajaran dilaksanakan 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat 

sebelumnya, yaitu sebagai berikut : 

1) Kegiatan awal 

Pada tahap ini guru membuka pembelajaran dengan 

memanjatkan doa bersama-sama dengan siswa. Kemudian 

guru melanjutkan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang materi 

qalqalah dan ra untuk mempersiapkan psikologi siswa. 

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan, metode serta indikator 

pembelajaran pada hari itu.  

2) Kegiatan inti  
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Pada kegiatan inti, guru menjelaskan secara singkat 

materi tentang metode Drill serta surat-surat yang terdapat 

bacaan qalqalah dan ra’. Guru memberi penjelasan tentang 

pentingnya membaca menggunakan tajwid serta 

memperlihatkan kapan huruf ini dibaca memantul dan 

tebal/tipis. Siswa mendengarkan penjelasan guru dan 

memperhatikan lalu menirukan guru. Selanjutnya Guru 

menyiapkan sarana dan prasarana atau fasilitas latihan atau 

belajar siswa seperti buku LKS dan lembaran soal Guru 

membagikan soal kepada siswa satu-satu untuk dikerjakan 

yang sudah disiapkan dari rumah oleh guru. Di lanjutkan Siswa 

berlatih mengerjakan soal. 

3) Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa terkait materi qalqalah dan ra. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan contohkan bacaan qalqalah dan ra 

pada ayat al-qur’an. Pembelajaran diakhiri dengan salam dan 

penutup. 

 

c. Pengamatan (Observation) 

 Dalam kegiatan pengamatan (Observation), peneliti 

mengamati siswa dalam membedakan kan bacaan qalqalah sugra/ 
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qalqalah kubra dan ra tafkhim/ ra tarqiq. dengan menggunkan 

lembar lembar pertanyaan. 

 Adapun hasil tes yang telah dilakukan dapat dilihat lebih 

lengkapnya dalam tabel di lampiran : Tabel 4.6 

Presentase ketepatan dalam membaca surat Al-Ikhlas siswa/siswi 

pada siklus I adalah sebagai berikut : 

Ketepatan  Jumlah  Presentase 

Sangat Kurang 0 0 % 

Kurang 5 22.72% 

Cukup 4 18.18% 

Baik  13 59.10% 

 

Adapun hasil tes Siklus I yang telah dilakukan dapat dilihat lebih 

lengkapnya dalam tabel di lampiran : Tabel 4.7 

Presentase hasil belajar siswa pada siklus I sebagai berikut: 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

16 Tuntas  72,73 % 

6 Tidak tuntas 27,27 % 

 

d. Refleksi (Reflection) 

 Pada proses pelaksanaan pembelajaran siklus I, hasil 

pembelajaran dengan menerapkan metode drill sudah cukup baik 

dibandingkan dengan sebelumnya yang masih menggunakan 

metode belajar konvensional. Siswa sudah mampu menunjukkan 

ketepatan dalam membaca, dimana masing-masing dari siswa 

mampu melafadzkan dengan tepat tiap bacaan qalqalah maupun 

ra. 
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 Namun, kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode 

Drill pada siklus I belum mendapatkan hasil maksimal karena 

metode belajar ini baru diterapkan pertama kalinya sehingga 

membutuhkan penyesuaian terhadap siswa. Selain itu, belum 

semua siswa menunjukkan ketepatan membaca sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 Hasil penelitian menunjukkan, dari jumlah 22 siswa di 

kelas VIII, siswa yang dapat membedakan bacaan qalqalah dan ra 

dengan benar mencapai tuntas pada siklus I diperoleh 72,73 % atau 

16 siswa dan yang dapat melafadzkan dengan baik diperoleh 

59.10% atau 13 siswa. 

 Hambatan lain yang menjadi penyebab kurang 

maksimalnya pembelajaran yang dilaksanakan adalah karena siswa 

banyak yang mana belum lancar dalam membaca al-qur’an jadi 

diharapkan di siklus ke II siswa sudah lebih termotivasi dengan 

belajar giat di rumah dan minggu depan pada saat siklus ke II 

mereka lebih siap dalam proses belajar. 

3. Siklus II 

          Tahap dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis PTK masih 

tetap sama dengan siklus sebelumnya (siklus I), dimana proses 

pembelajarannya melalui serangkaian empat kegiatan yakni 

perencanaan (plan), pelaksanaan (action), pengamatan (observation), 
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dan refleksi (reflection). Adapun gambaran singkat kegiatan 

pembelajaran di siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (plan) 

Siklus ke II dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 

sebanyak 1x pertemuan (2 x 40 menit). Kegiatan penelitian dirancang 

untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang telah ditemui pada saat 

pelaksanaan siklus I dengan tujuan untuk terus meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam setiap pembelajaran. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran disusun atas dasar pengamatan yang dilakukan pada 

siklus I. Siklus ini terdiri dari satu pokok bahasan yaitu tentang 

qalqalah dan ra. Kemudian dijabarkan dalam 2 sub bagian, yaitu 

penjelasan tentang qalqlah sugra/qalqalah kubra dan ra tarqiq/ra 

tafkim. Secara rinci rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi qalqalah dan ra dengan metode drill 

adalah sebagai berikut : Menyusun perbaikan proses pembelajaran 

untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran pada siklus I. Menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. 

Pengembangan materi Pendidikan Agama Islam. Menyiapkan media, 

sumber, bahan, alat pembelajaran serta menyusun metode 

pembelajaran yang akan digunakan. Menyusun instrumen untuk 

merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. 

Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan tolak ukur keberhasilan. Serta menyiapkan lembar 
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perekam proses pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

b. Tindakan (Action) 

1) Kegiatan awal 

Pada tahap ini guru membuka pembelajaran dengan 

memanjatkan doa bersama-sama dengan siswa. Kemudian guru 

melanjutkan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. Guru 

melemparkan beberapa pertanyaan tentang materi qalqalah dan 

ra untuk mempersiapkan psikologi siswa. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan, metode serta indikator pembelajaran 

pada hari itu.  

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Guru memberi 

penjelasan tentang pentingnya membaca menggunakan tajwid 

serta memperlihatkan kapan huruf ini dibaca memantul dan 

tebal/tipis. Siswa mendengarkan penjelasan guru dan 

memperhatikan lalu menirukan guru. Guru menyiapkan sarana 

dan prasarana atau fasilitas latihan atau belajar Siswa seperti 

buku LKS Guru menggunkan lembar observasi terstruktur dan 

memberikan tanda centang bagi siswa yang mampu membaca 

dengan benar. Siswa berlatih melafadzkan dengan benar. 

3) Kegiatan penutup 
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Dalam kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran dengan menunjuk siswa secara 

bergantian untuk memberikan kesimpulan terhadap materi 

pembelajaran yang baru saja berlangsung. Kemudian guru 

memberikan contoh bacaan qalqalah dan ra. Pembelajaran 

diakhiri dengan salam dan penutup. 

c. Pengamatan (Observation) 

 Dalam kegiatan pengamatan (Observation), peneliti 

mengamati siswa dalam melafadzkan bacaan qalqalah dan ra. 

dengan menggunkan lembar observasi terstruktur dan memberikan 

tanda centang bagi siswa yang mampu membaca dengan benar. 

 Adapun hasil tes yang telah dilakukan dapat dilihat lebih 

lengkapnya dalam tabel di lampiran : Tabel 4.8: 

Hasil pengamatan ketepatan dalam membaca surat al-lahab  

Presentase ketepatan dalam membaca Al-Lahab siswa/siswi pada siklus 

II adalah sebagai berikut: 

 

Ketepatan  Jumlah  Presentase 

Sangat Kurang 0 0 % 

Kurang 0 0% 

Cukup 4 18.19% 

Baik  18 81.81% 

 

 



59 
 

 
 

Adapun hasil tes yang telah dilakukan dapat dilihat lebih 

lengkapnya dalam tabel di lampiran : Tabel 4.9 

       Hasil belajar siswa 

Presentase hasil belajar siswa pada siklus II sebagai berikut: 

     d. Refleksi (Reflection) 

 Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini memperoleh 

hasil yang baik dibandingkan siklus sebelumnya (siklus I). Siswa 

mulai menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 

m

e

t

ode Drill, sehingga pelaksanaan pembelajaranpun mampu berjalan 

dengan lancar. 

 Namun, pencapaian yang diperoleh pada siklus II cukup 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil pengamatan 

pada siklus II, dari 22 siswa di kelas VIII, siswa yang membaca 

dengan baik mencapai 81.81 % atau 18 siswa, dan siswa yang 

membaca cukup baik mencapai 18,19 % atau 4 siswa. Sedangkan 

hasil belajar siswa yang mencapai tuntas pada sikus II diperoleh 

90,90 % atau 20 siswa. 

 Dengan demikian, hasil pencapaian pada siklus II masih 

belum sesuai dengan harapan sehingga perlunya pelaksanaan siklus 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

20 Tuntas  90,90 % 

2 Tidak tuntas 9.10 % 
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III agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara maksimal 

serta mencapai kesempurnaan. 

4. Siklus III 

Dalam pembelajaran siklus III, pelaksanaannya masih tetap 

sama dengan siklus-siklus sebelumnya yakni ada 4 kegiatan yang perlu 

dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis PTK. Adapun 

kegiatan pembelajaran pada siklus III dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (plan) 

Kegiatan siklus III dirancang untuk memperbaiki hasil 

pelaksaan siklus sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat menekan 

angka kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran dan dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran secara optimal. Pelaksanaan 

siklus III pada tanggal 28 Maret 2019 selama 1x pertemuan (2x40 

menit).  

Peneliti menyusun perencanaan atas dasar pengamatan yang telah 

dilakukan pada saat pelaksanaan siklus II. Pada siklus III terdiri 

dari satu pokok bahasan qalqalah dan ra pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan dibagi menjadi dua sub bagian, yaitu 

penjelasan materi qalqalah dan ra serta surat-surat yang ada 

bacaan qalqalah dan ra. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus III menggunakan metode drill adalah sebagai berikut : 

Menyusun perbaikan proses pembelajaran untuk memperbaiki 

kegiatan pembelajaran pada siklus II. Menyusun Rencana 



61 
 

 
 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis PTK. Pengembangan 

materi Pendidikan Agama Islam. Menyiapkan media, sumber, 

bahan, alat pembelajaran serta menyusun metode pembelajaran 

yang akan digunakan. Menyusun instrumen untuk merekam dan 

menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. 

Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan tolak ukur keberhasilan. Serta menyiapkan 

lembar perekam proses pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Tindakan (action) 

1) Kegiatan awal 

Pada tahap ini guru membuka pembelajaran dengan 

memanjatkan doa bersama-sama dengan siswa. Kemudian guru 

melanjutkan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. Guru 

melemparkan beberapa pertanyaan tentang materi qalqalah dan 

ra untuk mempersiapkan psikologi siswa. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan, metode serta indikator pembelajaran 

pada hari itu. Membuka pelajaran yang dimulai dengan salam 

Bersama-sama mengucap basmalah dan do’a bersama 

Mengabsen siswa yang tidak hadir Memberikan apresiasi 

dengan bertanya “bagaimana adek-adek sudah biasa 

membedakan mana qalqalah sugra mana qalqalah kubro?”. 
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Guru mengajak siswa untuk mendemostrasikan huruf-huruf apa 

saja yang ada di qalqalah dan ra 

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran Guru memberi 

penjelasan tentang pentingnya membaca menggunakan tajwid 

serta memperlihatkan kapan huruf ini dibaca memantul dan 

tebal/tipis Siswa mendengarkan penjelasan guru dan 

memperhatikan lalu menirukan guru Guru menyiapkan sarana 

dan prasarana atau fasilitas latihan atau belajar Siswa seperti 

buku lks Guru menggunkan lembar observasi terstruktur dan 

memberikan tanda centang bagi siswa yang mampu membaca 

dengan benar. Siswa berlatih melafadzkan dengan benar. 

3) Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa terkait materi toleransi dalam kehidupan sehari-

hari. Kemudian guru memberikan pesan moral dalam kegiatan 

sehari-hari. Pembelajaran diakhiri dengan salam dan penutup. 

c. Pengamatan (Observation) 

 Dalam kegiatan pengamatan (Observation), peneliti 

mengamati siswa dalam melafadz kan bacaan qalqalah dan ra. 
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dengan menggunkan lembar observasi terstruktur dan memberikan 

tanda centang bagi siswa yang mampu membaca dengan benar.  

Hasil pengamatan ketepatan siswa dalam membaca surat al-

ikhlas dan al-lahab lebih lengkapnya lihat pada tabel 4.10 pada 

lampiran. 

Presentase tingkat ketepatan siswa dalam membaca pada siklus III 

adalah sebagai berikut: 

Ketepatan Jumlah  Presentase 

Sangat Kurang 0 0 % 

Kurang 0 0 % 

Cukup 2 9.10% 

Baik  20 90.90 % 

 

Adapun hasil tes yang telah dilakukan dapat dilihat lebih 

lengkapnya dalam tabel di lampiran : Tabel 4.11 

Presentase hasil belajar siswa pada siklus III sebagai berikut: 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

22 Tuntas  100 % 

0 Tidak tuntas 0 % 

d. Refleksi (reflection) 

 Kegiatan pembelajaran pada siklus III mencapai hasil yang 

sangat memuaskan, terlebih lagi bagi siswa sudah mampu 

menguasai materi dan juga membaca sangat baik. Siswapun 

mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga 

pencapaian hasil belajar siswa juga meningkat. Dari hasil 

pengamatan pada siklus III, sebanyak 20 siswa atau 90.90 % 

menunjukkan membaca dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap 
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pencapaian hasil Siswa yang mencapai ketuntasan yakni 100 % 

atau 22 siswa. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada siklus III, peneliti telah 

mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga tidak diperlukan lagi siklus selanjutnya atau siklus IV. 

C. Proses Analisis data per-siklus 

1. Siklus I 

            Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK, 

terdapat empat tahap yang harus dilakukan yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu hasil pengamatan 

selama pembelajaran berlangsung dan data nilai tes akhir mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Metode pembelajaran yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran adalah metode drill. Hasil 

penelitian siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Ketepatan siswa dalam melafadzkan   

 Ketepatan siswa dalam melafadzkan hukum bacaan 

qalqalah dan ra dalam proses pembelajaran. dalam penelitian ini 

dapat diamati pada tiga aspek yakni kelancaran siswa dalam 

membaca al-qur’an, ketepatan siswa dalam melafdzkan hukum 

bacaan qalqalah dan ra, dan ketepatan siswa dalam makhrajnya. 

 Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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                      Tabel 4.12 

Hasil analisa pengamatan ketepatan dalam membaca siswa/siswi 

siklus I 

Uraian Keterangan  Jumlah 

Siswa 

Presentase (%) 

Sangat 

Kurang 

0 0 0 % 

Kurang 1 5 22.72 % 

Cukup 2 4 18.18 % 

Baik  3 13 59.10 % 

 

 Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, sudah terjadi 

perubahan pada peserta didik yang lebih baik jika dibandingkan  

dengan kegiatan pembelajaran pada pra siklus. Ketepatan dalam 

membaca peserta didik cukup baik, namun kurang begitu 

maksimal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 59.10 % atau 13 

siswa yang menunjukkan ketepatan membacaa dengan baik dan 

18,18 atau 4 siswa yang menunjukkan ketepatan membaca  cukup 

baik. Dengan begitu masih ada 22,72 % atau  siswa yang belum 

menunjukkan ketepatan dalam membaca. 

b. Hasil belajar siswa 

 Hasil belajar yang diperoleh pada siklus I, sudah 

menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. 

Adapun data hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil analisa pencapaian belajar siswa/siswi siklus I 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

16 Tuntas  72,73 % 

6 Tidak tuntas 27,27 % 

 

Hasil belajar yang diperloeh pada siklus I mencapai 72,73 %. 

Dengan begitu, perolehan hasil belajar masih belum maksimal sehingga 

perlunya pelaksanaan siklus II untuk mencapai pembelajaran yang 

optimal. 

2. Siklus II 

Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK, 

terdapat empat tahap yang harus dilakukan yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu hasil pengamatan 

selama pembelajaran berlangsung dan data nilai tes akhir mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Metode pembelajaran yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran adalah metode drill. Hasil 

penelitian siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Ketepatan siswa dalam melafadzkan 

 Ketepatan siswa dalam melafadzkan hukum bacaan 

qalqalah dan ra dalam proses pembelajaran. dalam penelitian ini 

dapat diamati pada tiga aspek yakni kelancaran siswa dalam 

membaca al-qur’an, ketepatan siswa dalam melafdzkan hukum 

bacaan qalqalah dan ra, dan ketepatan siswa dalam makhrajnya.. 
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 Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil analisa pengamatan ketepatan membaca siswa/siswi  

siklus II 

Uraian Keterangan  Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Sangat Kurang 0 0 0 % 

Kurang 1 0 0 % 

Cukup 2 4 18.19 % 

Baik  3 18 81.81 % 

  

Pembelajaran pada siklus II ini memperoleh hasil yang baik 

dibandingkan siklus sebelumnya (siklus I). Peserta didik mulai 

menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode 

drill, sehingga pelaksanaan pembelajaranpun berjalan dengan 

lancar. 

 siswa sudah mampu menunjukkan antusias dalam belajar. 

Peserta didik sudah baik dalam mengikuti pembelajaran, namun 

kurang maksimal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 81,81 

% atau 20 siswa yang menunjukkan ketepatan membaca dengan 

baik dan 18,19 % atau 4 siswa yang menunjukkan ketepatan 

membaca cukup baik.  

b. Hasil belajar siswa 

 Hasil belajar siswa diperoleh pada siklus II sudah 

menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. 
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 Adapun data hasil peserta didik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil analisa pencapaian belajar siswa/siswi siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

20 Tuntas  90,90 % 

2 Tidak tuntas 9.10 % 

  

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus II mencapai 90,90 % atau 

20 siswa. Masih ada 9.10 % atau 2 anak yang belum mencapai 

ketuntasan dalam belajar. Dengan begitu, perolehan hasil belajar 

masih cukup maksimal sehingga perlunya pelaksanaan siklus III 

untuk memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan 

sebelumnya yakni siklus II. 

3. Siklus III 

Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK, 

terdapat empat tahap yang harus dilakukan yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu hasil pengamatan 

selama pembelajaran berlangsung dan data nilai tes akhir mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Metode pembelajaran yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran adalah drill. Hasil penelitian 

siklus II adalah sebagai berikut: 

c. Ketepatan siswa dalam melafadzkan 
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 Ketepatan siswa dalam melafadzkan hukum bacaan 

qalqalah dan ra dalam proses pembelajaran. dalam penelitian ini 

dapat diamati pada tiga aspek yakni kelancaran siswa dalam 

membaca al-qur’an, ketepatan siswa dalam melafdzkan hukum 

bacaan qalqalah dan ra, dan ketepatan siswa dalam makhrajnya. 

 Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil analisa pengamatan ketepatan membaca siswa/siswi  

siklus III 

Uraian Keterangan  Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Sangat Kurang 0 0 0 % 

Kurang 1 0 0 % 

Cukup 2 2 9,10 % 

Baik  3 20 90,90 % 

  

 Berdasarkan hasil penelitian pada siklus III, terjadi 

peningkatan terhadap ketepatan membaca siswa yakni 90,90 % 

atau 20 siswa. Sehingga sisanya adalah 9,10 % atau 2 siswa yang 

memiliki ketepatan membaca cukup baik. 

a. Hasil belajar siswa 

 Hasil belajar siswa diperoleh pada siklus III sudah 

menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. 

 Adapun data hasil peserta didik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.17 

Hasil analisa pencapaian belajar siswa/siswi siklus III 

Jumlah 

Siswa 

Keterangan Presentase 

22 Tuntas  100 % 

0 Tidak tuntas 0 % 

 

 Kegiatan pembelajaran pada siklus III mencapai hasil yang 

sangat memuaskan. Jika dilihat dari hasil penelitian yang terus 

mengalami peningkatan. Terlebih lagi bagi siswa sudah mampu 

menguasai materi dan juga tepat dalam membaca mereka sangat 

baik. Dari hasil pengamatan pada siklus III, sebanyak 20 siswa atau 

90,90 % telah menunjukkan ketepatan membaca dengan baik. Hal 

ini berpengaruh terhadap pencapaian hasil peserta didik yang 

mencapai ketuntasan yakni 100 % atau 22 siswa. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada siklus III, peneliti telah 

mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan harapan sehingga tidak 

diperlukan lagi siklus selanjutnya atau siklus IV. 

D.  Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sebelum menerapkan 

metode pembelajaran metode drill (pra siklus), ditemukan berbagai 

masalah dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

diantaranya adalah kurang lancarnya siswa membaca al-qur’an karena 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah ceramah dan 

kurang kreatif sehingga siswa merasa bosan dan jenuh saat pembelajaran 
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berlangsung. Dalam kegiatan pembelajaran dirasa bagi siswa kurang 

menarik dan menyenangkan karena guru hanya menggunakan metode 

yang menonton yang membuat siswa ngobrol dengan teman sebangku dan 

bermain sendiri. 

 Setelah dilakukan evaluasi berupa tes tulis yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik pada pra siklus diperoleh hasil 

belajar siswa yang dapat dikatakan kurang maksimal. Kurang lancarnya 

siswa dalam membaca yang berdampak pada hasil belajar mereka dimana 

terdapat banyak anak yang memperoleh nilai di bawah KKM. 

Adapun hasil belajar pada pra siklus dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil belajar siswa/siswi pra siklus 

Jumlah Siswa Keterangan Presentase 

15 Tuntas  68,18 % 

7 Tidak tuntas 31,82  % 

  

Dari hasil penelitian pada pra siklus, hanya 68,18 % atau 15 siswa 

yang tuntas dalam hasil belajarnya. Dengan demikian diperlukan 

penelitian tindakan dengan menerapkan metode drill untuk meningkatkan 

ketepatan membaca siswa. Dalam penelitian ini, dilakukan sebanyak 3 

siklus dengan tujuan untuk terus memperbaiki dan mencapai hasil yang 

diharapkan. Adapun perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dalam 

setiap siklus adalah sebagai berikut: 

1. Ketepatan membaca siswa 

Tabel 4.19 
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Perbandingan Ketepatan siswa/siswi 

Siklus I 

Ketepatan F % 

Sangat kurang 0 0 % 

Kurang 5 22,72 % 

Cukup 4 18,18 % 

Baik 13 59,10 % 

Jumlah 22 100% 

 Siklus II 

Ketepatan F % 

Sangat kurang 0 0 % 

Kurang 0 0 % 

Cukup 4 18,19 % 

Baik 18 81,81 % 

Jumlah 22 100 % 

 

Siklus III 

ketepatan F % 

Sangat kurang 0 0 % 

Kurang 0 0 % 

Cukup 2 9,10 % 

Baik 20 90.90 % 

Jumlah 22 100 % 

 

Hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa ketepatan membaca 

siswa terhadap pembelajaran mengalami peningkatan di setiap 

siklusnya. Pada siklus I, hasil penelitian diperoleh bahwa siswa yang 

memiliki ketepatan membaca dengan baik baru mencapai 13 siswa 

atau 59,10 % dari siswa yang berjumlah 22 di kelas VIII. Hasil 

penelitian ini sangat jauh dari harapan karena beberapa faktor 

penghambat seperti kondisi latar belakang siswa yang banyak yang 
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lancer membaca al-qur’an. Siswa juga belum mampu melakukan 

penyesuaian terhadap metode pembelajaran yang dilakukan serta 

masih banyak siswa yang masih terbiasa dengan kebiasaan belajar 

pasif. 

Hal ini menjadi evaluasi yang dapat diperoleh pada siklus 

berikutnya. Kemudian di siklus II, hasil penelitian mengalami 

peningkatan secara drastis dimana siswa yang memiliki antusias 

dengan baik telah mencapai 18 siswa atau 81,81 %. Kemudian di 

siklus III hasil penelitian diperoleh bahwa antusias siswa mencapai 20 

siswa atau 90,90 %. Dengan demikian, dapat dilakukan bahwa 

ketepatan membaca siswa di setiap siklus mengalami peningkatan 

dengan baik. 

2. Hasil belajar 

Tabel 4.20 

Perbandingan hasil belajar siswa/siswi 

Siklus I 

Hasil belajar F % 

Tidak Tuntas 6 27,27 % 

Tuntas 16 72,73 % 

 

Siklus II 

Hasil belajar F % 

Tidak Tuntas 2 9,10 % 

Tuntas 22 90,90 % 

 

Siklus III 

Hasil belajar F % 

Tidak Tuntas 0 0 % 

Tuntas 22 100 % 
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Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa dengan menggunkan 

metode pembelajaran drill secara maksimal dalam pembelajaran 

mampu meningkatkan hasil belajar masing-masing peserta didik. 

Dengan demikian, hasil belajar peserta didikpun terus mengalami 

peningkatan di setiap siklusnya. Hasil penelitian diperoleh bahwa pada 

siklus I sebanyak 16 siswa atau 72,73 % yang mencapai tuntas, 

kemudian di siklus II siswa yang tuntas dalam belajar berjumlah 20 

siswa atau 90,90 %, dan siklus III hasil belajar siswa mencapai 100 % 

atau 22 siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil 

belajar di 3 siklus sangat baik. Data perbandingan ketiga siklus dapat 

dicermati pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 

Perbandingan hasil penelitian siswa/siswi 

 

Ketepatan 

Siklus I 13 59,10 % 

Siklus II 18 81,81 % 

Siklus III 20 90,90 % 

 

Hasil Belajar 

Siklus I 16 72,73 % 

Siklus II 20 90,90 % 

Siklus III 22 100 % 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing 

aspek yang diteliti baik ketepatan siswa dalam membaca dan hasil 

belajar terus mengalami peningkatan di setiap siklus. Hal ini karena 
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ketika siswa tidak pasif dalam belajar maka hasil belajarpun juga baik 

dan meningkat. 

Jika disajikan dalam diagaram akan nampak seperti dalam gambar 

4.1 berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram profil hasil penelitian 

 Dapat diamati pada diagram hasil penelitian di atas, bahwa 

hasil penelitian siklus I rata-rata belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan dan masih jauh dari harapan. Kemudian di siklus II, 

sudah terlihat peningkatan yang baik dibandingkan sebelumnya. 

Penliti terus melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan pada 

proses pembelajaran di siklus sebelumnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan hasil penelitian di setiap siklus, dan di siklus III, 

hasil penelitian ketepatan dalam membaca dan hasil belajar 

diperoleh sangat baik dan memuaskan. Dengan demikian, tidak 

perlu melanjutkan siklus berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas mengenai pengaruh 

metode pembelajaran metode drill pada materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas VIII di SMP 

Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Maka hasil 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan Metode Drill pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

materi pokok hukum bacaan qalqalah dan ra’ kelas VIII SMP Ma’arif 5 

Ponorogo terbagi dalam tiga siklus. Yang mana di awali dengan pra 

siklus untuk melihat sebagaimana siswa paham mengenai materi 

qalqalah dan ra’. Setelah mengetahui sebagaimana siswa paham 

mengenai materi qalqalah dan ra’, barulah metode drill di terapkan 

mulai siklus I sampai III. Pelaksanaan masing-masing siklus tersebut 

meliputi empat tahap kegiatan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, 

tahap observasi, dan tahap refleksi  

2. Setelah di terapkanya metode drill terdapat peningkatan prestasi belajar 

PAI materi hukum bacaan Qalqalah dan Ra’. Hal ini terbukti dengan 

peningkatan yang signifikan pada penelitian siklus I hasil tes praktek 

59,10% dan tes tulis 72,73%. Pada siklus II mengalami peningkatan 

pada tes praktek 22,71% dan Tes tulis 18,17%. siklus II hasil tes 

praktek 81,81% dan tes tulis 90.90%. Pada siklus III mengalami 

72 
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peningkatan tes praktek 9.09% dan tes tulis 10%. hasil tes praktek 

90.90% dan tes tulis 100%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, 

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi Madrasah 

Dengan melihat penelitian yang menggunakan metode drill 

tentunya harus dikembangkan dengan inovasi dan variasi strategi yang lain 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam maupun pada mata 

pelajaran yang lain, agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan peluang 

untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan guru serta 

mempertahankan eksistensi SMP Ma’arif 5 Ngrupit Ponorogo. 

2. Bagi Guru 

  Agar proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak terasa monoton 

dan biasa-biasa saja, hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang 

dapat mendorong atau membangkitkan siswa untuk aktif, kreatif, dan 

inovatif, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran drill ataupun 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar yang 

maksimal.  

3. Bagi Siswa 

Setelah melakukan serangkaian pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan metode drill, diharapkan siswa mampu belajar 
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dengan efektif, kreatif dan inovatif serta mampu mengekspresikan potensi 

yang dimilikinya.  

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti yang berminat di bidang yang sama, dengan segala 

kendala dan keterbatasnnya, hasil penelitian ini merupakan informasi awal 

yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena 

itu, diharapkan sekiranya peneliti menguji aspek yang lain sehingga dapat 

melengkapi khazanah keilmuan, khususnya dibidang penelitian Pendidikan 

Agama Islam (PAI). 
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