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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an adalah “kalam Allah” atau kalamullah subhanahu wa ta’ala 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membacanya adalah ibadah, 

susunan kata dan isinya merupakan mu’jizat, termaktub di dalam mushaf dan di 

nukil secara mutawatir. Predikat kalam Allah untuk al-Qur‟an ini bukan datang 

dari Nabi Muhammad, apalagi sahabat atau dari siapapun, akan tetapi dari Allah. 

Dialah yang memberikan kitab suci agama Islam ini  Al-Qur’an sejak ayat 

pertamanya turun. Yaitu : 

           

“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”.   

(QS. Al-Alaq: 1) (Marzuki, 1992: 3). 

 Berkata kepada kami Abdurrazzaq, berkata kepada kami Ma‟mar dari Az-

Zuhri dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, pertama kali dimulainya turunnya 

wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah mimpi yang nyata dalam tidur 

beliau, beliau tidak melihat (mengalami) mimpi kecuali mimpi itu datang 

kepadanya bagaikan sinar diwaktu subuh, kemudian Beliau suka 

menyendiri, mendatangi gua Hira‟ untuk tujuan beribadah selama beberapa 

hari. Beliau kembali kepada Istrinya Siti Khadijah untuk mengambil bekal 

secukupnya. Hingga pada suatu hari di dalam gua beliau dikejutkan oleh 

kedatangan malaikat membawa wahyu Ilahi. Malaikat berkata kepadanya, 

“bacalah!” beliau menjawab, “saya tidak bisa membaca”. Perawi 

mengatakan, bahwa untuk kedua kalinya Malaikat memegang Nabi dan 

menekan-nekannya hingga Nabi kepayahan, dan setelah itu dilepaskan. 

Malaikat berkata lagi kepadanya, “Bacalah!” Nabi menjawab, “saya tidak 

bisa membaca”. Perawi mengatakan bahwa untuk ketiga kalinya melaikat 

memegang Nabi dan menekan-nekannya hingga beliau kepayahan.  

Setelah itu barulah Nabi mengucapkan apa yang diucapkan oleh Malaikat, 

yaitu surat Al-„Alaq ayat 1-5 (Katsir, 2001: 272-273). 
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Al-Qur‟an  merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia karena 

didalamnya terkandung ajaran agama Islam yang mengantar segala aspek 

kehidupan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kesadaran 

masyarakat Indonesia untuk berusaha lebih dekat dengan kitab suci 

kedengarannya semakin kuat. Seruan “ kembali kepada al-Qur‟an  dan Sunnah” 

sering bergaung dimana-mana. Di media cetak maupun madia elektronik, di 

dalam khutbah-khutbah dan pertemuan ilmiah kalimat yang menawarkan jalan 

terbaik bagi umat islam itu sering terlontar. Bila ini dijadikan indikasi yang 

menandai adanya kesadaran memegang ajaran al-Qur‟an tentu cukup 

menggembirakan.  Untuk menempatkan al-Qur‟an benar-benar sebagai petunjuk 

jelas tak mudah. Banyak jalan yang harus ditempuh. Salah satunya adalah bisa 

membaca dan mengenal arti yang terkandung dalam al-Qur‟an. Membaca al-

Qur‟an dengan benar sebagaimana diturunkan adalah kewajiban setiap muslim 

dan muslimah, namun kemampuan tilawah mayoritas umat Islam masih 

memprihatinkan. Banyak faktor penyebab keadaan ini, diantaranya metode 

pengajaran yang kurang manhaji, guru yang kurang memadai atau pribadi yang 

kurang menyadari dalam Tajwidul Qur’an atau tidak tertarik untuk berguru. 

Terbukti pada dekade belakangan ini telah banyak metode pengajaran membaca 

al-Qur‟an dikembangkan, begitu juga buku-buku panduannya telah banyak 

disusun dan dicetak. Para pengajar baca al-Qur‟an tinggal memilih metode yang 

paling cocok baginya, paling efektif dan paling mudah untuk diajarkan. Dunia 

pendidikan mengakui bahwa suatu metode pengajaran senantiasa memiliki 
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kekuatan dan kelemahan. Keberhasilan suatu metode pengajaran sangat 

ditentukan oleh beberapa hal, yaitu : 

1. Kemampuan guru 

2. Siswa 

3. Lingkungan 

4. Materi pelajaran 

5. Alat pelajaran 

6. Tujuan yang hendak dicapai 

Dalam mengajarkan membaca al-Qur‟an  harus menggunakan metode. 

Dengan menggunakan metode yang tepat akan menjamin tercapainya tingkat 

keberhasilan yang lebih tinggi dan merata bagi siswa. Dengan demikian 

penentuan metode pengajaran al-Qur‟an ini dipandang sangat penting sekali 

karena  akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu pendidikan. Banyak 

metode yang ditawarkan antara lain : 

Metode Iqro‟, metode ini disusun oleh bapak As‟ad Humam dari Kotagede 

Yogyakarta dan dikembangkan oleh AMM ( Angkatan Muda Masjid dan 

Musholla) Yogyakarta dengan membuka TK al-Qur‟an dan TP al-Qur‟an. Metode 

Iqro‟ semakin berkembang dan menyebar merata di Indonesia setelah munas DPP 

BKPMI di Surabaya yang menjadikan TK Al Qur‟an  dan metode Iqro‟ sebagai 

progam utama perjuangannya. Metode ini terdiri dari enam jilid buku yang 

bervariasi warna covernya sehingga memikat hati anak kecil. Dengan banyaknya 

jilid yang ditawarkan dalam metode ini memerlukan waktu yang lama untuk 

menyelesaikannya (Imarah, 2008: 4). 
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Metode Qiroati, metode membaca al-Qur‟an Qira‟ati ini ditemukan oleh 

KH. Dahlan Salim Zarkasyi dari Semarang , Jawa Tengah. Metode yang 

disebarkan sejak awal 1970-an , ini memungkinkan anak-anak mempelajari al-

Qur‟an secara cepat dan mudah. Metode ini hampir sama dengan metode Iqra‟ 

namun demikian metode ini tidak sembarang orang yang boleh mengajarkannya. 

Seorang boleh mengajarkan metode ini jika sudah dinyatakan lulus (sudah di 

tashih) (Imarah, 2008: 4). 

Metode Drill, metode drill (latihan) adalah suatu metode mengajar di 

mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki 

ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. 

Latihan yang praktis, mudah dilakukan, serta teratur melaksanakannya untuk 

dapat membina anak dalam meningkatkan penguasaan keterampilan itu, bahkan 

siswa dapat memiliki ketangkasan itu dengan sempurna (Roestiyah, 2001: 125). 

Metode drill yang juga disebut metode melatih, metode latihan siap atau 

metode training dan dalam bahasa Arab disebut Tadribat adalah suatu cara yang 

baik untuk menanamkan kebiasaan tertentu. Dalam melatih murid-muridnya guru 

harus berhati-hati karena hasil suatu latihan biasanya akan tertanam dan kemudian 

akan menjadi kebiasaan. Selain untuk menanamkan kebiasaan, metode ini juga 

dapat menambah kecepatan, ketepatan, suatu cara mengulangi bahan yang telah 

disajikan ( Ulihbukti, 1998: 17). 

Pada saat ini guru SMA Muhammadiyah 3 Surakarta menggunakan 

metode drill dalam mengajar membaca al-Qur‟an, menurut guru yang 
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mengajarkan mata pelajaran al-Qur‟an metode inilah yang digunakan untuk 

mengajarkan membaca al-Qur‟an, karena penekanan pada tajwid dan makhraj 

dalam membaca al-Qur‟an bukan lagi mengenal huruf hijayah, dan menurut guru 

pengajar mata pelajaran al-Qur‟an metode drill adalah metode yang paling efektif 

untuk mengajar membaca al-Qur‟an bagi siswa SMA (Wawancara guru mata 

pelajaran al-Qur‟an pada tanggal 7 Februari 2013). Dalam melaksanakan metode 

drill ini peneliti menggunakan teknis keseluruhan kemudian mengulang dibagian-

bagian yang dianggap penting yang didalamnya terdapat tajwid dan makhraj yang 

kurang bisa dipahami dan dilakukan oleh siswa sehingga siswa akan bisa 

membaca dengan benar dari tiap kata dan kalimat dalam al-Qur‟an. 

Berawal dari latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin meneliti 

sampai seberapa tingkat efektifitas metode drill tersebut dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Oleh 

karena itu penulis mengambil judul “ Efektivitas Metode Drill Dalam 

Keberhasilan Membaca Al-Qur‟an (Studi Siswa Kelas X.I SMA Muhammadiyah 

3 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013)”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan kerancuan dalam 

mendefinisikan judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi  

1. Efektivitas 

Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, 
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baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui 

aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang 

maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Said, 1981: 83). 

2. Metode Drill 

a. Metode 

Metode secara etimologis (bahasa) metode berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu Methodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu metha yang berarti 

melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Maka metode 

memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan (Zuhairi, 1993: 66). 

b. Drill 

Kata drill berasal dari bahasa Inggris yang artinya latihan. Metode drill 

adalah latihan dengan praktek yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan 

ketrampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari 

 (Sriyono, 1992: 112). 

3. Membaca Al-Qur‟an 

Membaca adalah suatu proses (dengan tujuan tertentu) pengalaman, 

penafsiran dan menilai gagasan-gagasan yang berkenan dengan bobot mental atau 

kesadaran total sang pembaca. Ini merupakan suatu proses yang kompleks atau 

rumit yang tergantung pada perkembangan bahasa pribadi, latar belakang 

pengalaman, kemampuan kognitif dan sikap terhadap bacaan (Tarigan, 1991: 42). 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara Malaikat 

Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan secara 
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mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang 

dimulai dengan surat surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas (Miftah 

Faridl, 1989: 1-2). 

4. SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta adalah suatu lembaga formal yang 

berada dibawah naungan Majelis Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Surakarta, yang beralamat di Jl. Kolonel Sutarto no 62 

Jebres Surakarta.  

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dari “Efektivitas Metode 

Drill dalam Keberhasilan Membaca Al-Qur‟an (Studi Siswa Kelas X.I SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013)” adalah pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode drill dalam keberhasilan membaca al-Qur‟an pada 

siswa kelas X.I SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 

dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

C. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas arah pembahasan tersebut perlu adanya ruang lingkup 

pembahasan agar lebih jelas dan lebih terarah tujuannya. Adapun ruang lingkup 

pembahasan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana efektivitas metode drill 

dalam keberhasilan membaca al-Qur‟an  pada peserta didik siswa kelas X.I SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan efektivitas metode 

drill dalam keberhasilan membaca al-Qur‟an  pada peserta didik siswa kelas X.I 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

2. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1) Teoritis 

a. Memperkaya dan menambah teori-teori dalam dunia pendidikan al-

Qur‟an. 

b. Dapat menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan. 

2) Praktis 

a. Bagi Sekolah, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu 

bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan serta peningkatan 

pelaksanaan pembelajaran al-Qur‟an dengan metode drill di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta. 

b. Bagi Peneliti, Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya 

tentang pengajaran membaca al-Qur‟an, sebab pada dasarnya upaya 

peningkatan kemampuan membaca al-Qur‟an terus tetap 

digalakkan sampai kapanpun. 
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E. Kajian Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, bahwa penelitian tentang efektifitas metode 

drill dalam keberhasilan membaca al-Qur‟an di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

belum pernah dilakukan. Namun, penelitian-penelitian mengenai metode 

pengajaran membaca al-Qur‟an pernah dilakukan peneliti sebelumnya, 

diantaranya adalah: 

1. Saprun (UMS, 2009) dalam skripsinya berjudul “Penerapan Metode Al-Barqy 

dalam Pembelajaran al-Qur‟an bagi Siswa Kelas III, IV dan V Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Kayen Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta Tahun 

ajaran 2008/2009” menyimpulkan bahwa metode Al-Barqy memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan baca siswa. Hasil yang dicapai setelah 

menerapkan metode Al-Barqy dalam pembelajaran al-Qur‟an sebagai berikut: 

mayoritas siswa dapat membaca dengan baik sebanyak 53 siswa atau 

presentase 91,38%, pernah menghatamkan membaca Al-Qur‟an yaitu 43 siswa 

atau 74,14%, hal tersebut disebabkan karena semua siswa sudah hafal huruf 

hijaiyah sebelum kelas III yaitu sebesar 77,59%, kemampuan siswa tersebut 

disebabkan karena 100% siswa sangat memperhatikan jika guru sedang 

mengajar, selain itu siswa juga sangat aktif untuk mencari cara agar bisa 

membaca al-Qur‟an. 

2. Misbkakhul Munir (UMS, 2005) dalam skripsinya berjudul:” Strategi 

Pembelajaran Tahfidz al-Qur‟an Ma‟had Isy Karima Pakel , Gardu, 

Karangpandan , Karanganyar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi  

yang ditetapkan di Ma‟had Isy Karima ada 9 yaitu: hifdzul jadid (hafalan baru), 
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muraja‟ah hifdzul jadid (pengulangan hafalan baru), muraja‟ah juzziah 

(pengulangan perjuz), tashhihul hafidz wat tilawah (pembenaran hafalan dan 

tilawah), musabaqah hifdzil qu‟ran (perlombaan hafalan al-Qur‟an), menjaga 

dan merawat hafalan, evaluasi bulanan dan ujian akhir tahfidz (UAT). 

Sembilan strategi yang digunakan sangat tepat dan saling mempengaruhi. 

Selain itu tujuan pendidikannya juga dapat dicapai yaitu terbentuknya pribadi 

hafidz yang memiliki kepekaan terhadap masalah umat dan perkembangan 

zaman serta aktif dalam dakwah amar ma’ruf nahi munkar. 

3. Edi Suminto ( UMS, 2005) telah mengadakan penelitian yang berjudul : Studi 

tentang metode “Tatsmur” pada pembelajaran Tahfidzul Qur‟an di sekolah 

dasar Islam terpadu Ar Risalah , menyimpulkan bahwa penerapan metode 

Tatsmur terdapat beberapa variasi pembelajaran Tahfidzul Qur‟an. Pertama, 

metode talqin terdiri dari metode cerita , metode bergambar dan metode 

dengan isyarat anggota badan. Kedua, metode setoran yang dilakukan dengan 

cara individu dan klasikal. Ketiga, metode muraja’ah yang dalam 

penyampaiannya menggunakan tiga metode. Diantaranya adalah metode 

permainan, metode tanya jawab, dan metode penugasan. 

Berpijak pada temuan-temuan di atas, penelitian ini lebih menekankan 

pada efektivitas metode drill dalam keberhasilan membaca al-Qur‟an. Di samping 

itu, lokasi penelitian penulis adalah di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta yang 

berada di Jl. Kolonel Sutarto no. 62 Jebres, Surakarta.  

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, menunjukkan belum ada yang 

meneliti tentang efektivitas metode drill dalam keberhasilan membaca al-Qur‟an 
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siswa kelas X.I SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Dengan demikian masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memenuhi unsur 

kebaruan, sehingga layak dijadikan objek penelitian. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas ( PTK ) atau Classroom Action Research ( CAR ), yaitu upaya 

perbaikan pelaksanaan praktik pembelajaran oleh guru kelas dengan melakukan 

tindakan-tindakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari 

tindakan tersebut. Namun jika dilihat dari sifat penelitian, termasuk penelitian 

kualitatif  meskipun data yang dikumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif, dimana 

urainnya bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, peneliti merupakan 

instrumen utama dalam pengumpulan data, proses sama pentingya dengan 

produk. (Rochiati dalam Kunandar, 2010 : 46). 

2. Subyek dan tempat penelitian 

a. Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran al-Qur‟an dan siswa 

kelas X.I SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 

Terdiri dari 17 siswa, dengan komposisi 14 perempuan dan 3 laki-laki.  

b. Obyek penelitian 

Obyek penelitian ini adalah proses pembelajaran dengan metode drill. 
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c. Tempat penelitian  

Tempat penelitian adalah SMA Muhammadiyah 3 Surakarta  berada di Jl. 

Kolonel Sutarto no. 62 Jebres Surakarta, pada semester II tahun pelajaran 

2012/2013 selama 4 bulan (Februari 2013 - Mei 2013). 

d. Parameter penelitian 

Parameter dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam ranah kognitif 

setelah menerapkan metode drill yaitu minimal 75% hasil membaca al-Qur‟an 

siswa mencapai KKM. Nilai rata-rata setiap indikator harus ≤ 75. Dan nilai 

setiap individu untuk setiap indikator ≤ 70.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

Penelitian Tindakan Kelas mempunyai banyak model yaitu model 

yang dikembangkan oleh (1) Kurt Lewin, (2) Kemmis dan McTaggart, (3) 

Eliot, (4) McKernan dan (5) Ebbut (Rochiati Wiriaatmadja, 2006 : 63-71). 

Penelitian ini menggunakan model spiral oleh Kurt Lewin, yang meliputi 

planning (perencanaan), acting (tindakan),observing 

(observasi/pengamatan), reflecting (refleksi). Penulis akan melakukan 

penelitian dalam tiga tahap, yang meliputi: 

1). Tahapan persiapan awal, meliputi kegiatan: identifikasi permasalahan 

dan penetapan fokus permasalahan yaitu bagaimanakah efektivitas 

metode drill dalam keberhasilan membaca al-Qur‟an siswa kelas X.I 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Perencanaan merumuskan 
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tindakan yaitu pembelajaran membaca al-Qur‟an dengan materi 

pokok QS. Ar Rum ayat 22 dengan menerapkan metode drill. 

2). Tahapan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan rencana tindakan yang terdiri 

dari tiga siklus. Setiap siklus meliputi kegiatan : perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. 

Siklus I, dengan materi pembelajaran QS. Ar Rum ayat 22, 

pelaksanaan pembelajaran didasarkan pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelumnya. Pada waktu 

bersamaan peneliti melakukan observasi dan interprestasi. Setelah 

pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan refleksi kegiatan dan 

mengambil kesimpulan akhir untuk menentukan tindakan berikutnya. 

Pada siklus II pembelajaran dengan materi QS. Al Hujurat ayat 13. 

Langkah-langkah tindakan pada siklus II, sama dengan yang 

dilakukan pada siklus I, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. Pada hakikatnya pembelajaran pada siklus II merupakan 

perbaikan terhadap kekurangan/ kelemahan yang masih terjadi pada 

siklus I. 

Pada siklus III pembelajaran dengan materi QS. Al Baqarah ayat 

30-31. Langkah-langkah tindakan pada siklus III, sama dengan yang 

dilakukan siklus II, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. 

Pada hakikatnya pembelajaran pada siklus III merupakan 

perbaikan terhadap kekurangan/kelemahan yang masih terjadi pada 
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siklus II. PTK (Penelitian Tindakan Kelas) ini terdiri dari tiga siklus , 

dengan pertimbangan jatah alokasi waktu enam kali pertemuan, tiap-

tiap pertemuan 1 X 45 menit. Pada prinsipnya PTK dilakukan untuk 

memperbaiki pembelajaran dengan tidak mengorbankan waktu untuk 

materi lainnya. Dengan perbaikan pembelajaran siklus I dan 

pemaksimalan pelaksanaan pada siklus II dan penyempurnaan pada 

siklus III, diharapkan terjadi perubahan / peningkatan hasil 

pembelajaran. 

3). Tahap pelaporan adalah tahap penyusunan laporan hasil penelitian. 

b. Metode Tes 

Suharsimi Arikunto (2010: 193) menyatakan “Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu dan kelompok”. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengukur hasil membaca al-Qur‟an siswa kelas X.I 

SMA Muhammdiyah 3 Surakarta sebelum dan setelah menggunakan 

metode drill. 

c. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) 

untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.  

Pengamatan ini dapat dilaksanakan dengan pedoman pengamatan (format, 

daftar, cek), catatan lapangan, jurnal harian, observasi aktivitas di kelas. 

(Mills dalam Kunandar, 2010: 143). Objek yang diobservasi adalah 
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penggunaan metode dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada di SMA 

Muhammadiyah 3 Surkarta. 

d. Metode Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah proses pengumpulan atau informasi melalui tatap 

muka antara pihak penanya (Interviewer) dengan pihak yang ditanya atau 

penjawab (Interviewee). Wawancara dilakukan penanya dengan 

menggunakan pedoman wawancara ( Interview Guide) (Sudjana, 2004 : 

297). Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi (Interviewer) dan sumber informasi (Interviewee). 

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap interviewer 

harus mampu menciptakan hubungan baik dengan interviewee atau 

responden (Margono, 2010: 165).Metode Interview adalah suatu cara 

untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada seorang informan. Interview dilakukan kepada wakil kepala 

sekolah, guru mata pelajaran al-Qur‟an, sebagian guru yang lain atau 

sebagian siswa. Adapun kegunaan metode ini untuk mendapatkan data 

tentang berdirinya SMA Muhammadiyah 3 Surakarta dan tujuan 

didirikannya serta rencana pengembangan SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta. Disamping itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an. 

e. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi atau pengumpulan dokumen adalah cara 

pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-
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catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 

1998: 149). Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

tentang tenaga kependidikan, daftar nama guru dan karyawati, struktur 

organisasi , sarana dan prasarana, dan profil lembaga.. 

4. Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran perlu diadakan analisa data. Analisis data yang peneliti 

gunakan adalah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam 

Kunandar, (2009: 101). Dalam penelitian dimulai sejak awal sampai 

berakhirnya pengumpulan data yang menggunakan teknis analisis 

kualitatif, yang salah satu modelnya adalah tehnik analisis interaktif yang 

terdiri dari tiga komponen. Yaitu reduksi data, penyajian data (display), 

dan penarikan kesimpulan. 

1) Reduksi Data 

Reduksi data adalah langkah pertama dalam proses analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 

data. Pada tahap ini peneliti menyeleksi dan merangkum data yang 

diperoleh berdasarkan fokus kategori maupun pokok permasalahan 

tertentu yang telah ditetapkan dan dirumuskan. Selain itu data juga disusun 

sesuai dengan kebutuhan sehingga setelah dilakukan reduksi data, semua 

data yang relevan sudah tersusun dan terorganisir sesuai dengan kebutuhan 

guna tahap selanjutnya. 
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2) Penyajian Data (display data) 

Dalam tahap ini data diolah kembali dengan menyusun atau 

menyajikan dalam bentuk matriks, gambar/skema, atau table yang sesuai 

dengan kondisi data. Selanjutnya peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan 

apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan peneliti. 

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Dari hasil reduksi dan penyajian data, peneliti dapat memahami 

secara mendalam hasil data yang diperoleh dan berdasarkan dari data itulah 

peneliti akan mengambil kesimpulan penelitian dengan menjawab 

permasalahan-permasalahan yang diajukan dengan data dan bukti-bukti 

empiris yang telah terkumpul (Kunandar, 2010: 102). 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini penulis 

mensistematika pembahasan dalam beberapa bab. Adapun sisitematika 

pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematia Penulisan. 

BAB II : Efektivitas Metode Drill dan keberhasilan membaca al-Qur‟an. 

Pada bab ini akan diuraikan berbagai pembahasan teori yang menjadi landasan 

teoritik penelitian. Pertama, membahas pengertian efektivitas, pengertian 

metode drill, macam-macam metode drill, tujuan penggunaan metode drill, 
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prinsip penggunaan metode drill, kelebihan dan kekurangan metode drill. 

Kedua, membahas tentang pengertian keberhasilan dan membaca al-Qur‟an. 

Ketiga, efektivitas metode drill dalam keberhasilan membaca al-Qur‟an. 

BAB III : Deskripsi Data Pelaksanaan Metode Drill dalam Keberhasilan 

Membaca Al-Qur‟an di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Pembahasan dalam 

bab ini meliputi 2 bagian. Pertama, membahas tentang gambaran umum sejarah 

berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur kepengurusan, kurikulum, 

keadaan guru dan murid serta sarana dan prasarana. Kedua, membahaas 

tentang pelaksanaan pembelajaran al-Qur‟an dengan  metode drill sebelum 

Penelitian Tindakan Kelas.  

BAB IV : Membahas tentang analisis data tentang pelaksanaan metode 

drill dalam pembelajaran membaca al-Qur‟an kelas X.I SMA Muhammadiyah 

3 Surakarta, kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya serta hasil yang 

dicapai. 

BAB V : Penutup. Pembahasan meliputi Kesimpulan, Saran dan Kata 

Penutup. 

 

 


