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EFEKTIVITAS METODE DRILL DAN RESITASI DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KETRAMPILAN

SISWA TERHADAP HUKUM BACAAN QOLQOLAH
DAN RO’ DI SMP NEGERI 1 SUBANG

Oleh : Enok Ratnaningsih1

Abstrak
Fasih membaca Al-Quran merupakan salah satu tujuan pendidikan PAI dalam kurikulum
SMP. Ilmu Tajwid merupakan ilmu yang berkaitan langsung dengan kefasihan membaca Al-
Quran. Tapi realitasnya para siswa merasa kesulitan dalam memahami Ilmu Tajwid.
Kebanyakan siswa membaca Al-Qur’an tanpa menerapkan Ilmu Tajwid. Di antara materi
Ilmu Tajwid yang sulit dipahami dan diterapkan oleh siswa adalah hukum bacaan Qolqolah
dan Ro`.
Guru PAI kebanyakan mengabaikan Ilmu Tajwid. Mereka cenderung menyerahkan
ketrampilan ini kepada masing-masing siswa. Paling-paling guru mendorong siswa untuk
mengaji di masjid sekitar rumah. Guru mengajarkan Ilmu Tajwid, termasuk hukum bacaan
Qolqolah dan Ro` hanya sepintas saja dengan metode ceramah. Padahal terbukti metode ini
selalu gagal.
Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas metode drill dan metode resitasi dalam
meningkatkan pemahaman dan ketrampilan siswa terhadap hukum bacaan Qolqolah dan Ro`
di SMP Negeri 1 Subang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian menemukan bahwa metode drill dan metode resitasi sangat efektif dalam
meningkatkan pemahaman dan ketrampilan siswa terhadap hukum bacaan Qolqolah dan Ro`.
Dengan metode konvensional rata-rata skor yang diraih oleh siswa hanya 73,07. Adapun
setelah diterapkannya metode drill dan resitasi rata-rata skornya meningkat menjadi 84,69.
Atau terjadi peningkatan 11,62 point.

Kata kunci: PTK, PAI, fasih membaca Al-Quran, Ilmu Tajwid, bacaan Qolqolah dan
Ro`, metode drill, metode resitasi.

A. PENDAHULUAN

Setiap tujuan dan bahan belajar memerlukan pendekatan dan metode
pembelajaran yang tertentu (Zuhairini, Dkk, 1992). Untuk meningkatkan
pemahaman siswa terhadap Ilmu Tajwid memerlukan multi metode, karena
penerapan Ilmu Tajwid dalam membaca Al-Qur’an sangatlah penting. Membaca Al-
Qur’an tanpa menggunakan Ilmu Tajwid akan menyebabkan terjadinya kesalahan
makna dan arti isi Al-Qur’an. Dengan metode yang variatif diharapkan bisa tercipta
suasana pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, sehingga
kemampuan siswa dapat dapat dikembangkan secara maksimal.

1
Enok Ratnaningsih adalah guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Subang.



Enok Ratnaningsih Efektivitas Metode Drill dan Resitasi

80 Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 10 No. 1 - 2012

Ahmad Tafsir (1990) mengemukakan metode-metode pembelajaran serta
prosedur penerapannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kolaborasi antara
metode drill dan metode resitasi sangat efektif dalam pembelajaran bidang ilmu
Tajwid. Oleh karena itulah dalam PTK ini akan diungkapkan strategi pembelajaran
materi tentang hukum bacaan qolqolah dan ro’ dengan menggunakan metode drill
dan metode resitasi. Metode drill baik sekali diterapkan untuk menyampaikan
pelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya oleh guru-guru di sekolah, orangtua
di rumah, atau guru ngaji di masyarakat. Manfaatnya sungguh luar biasa, untuk
menanamkan kebiasaan-kebiasaan akhlak yang baik, kebiasaan beribadah dengan
penuh kesadaran dan tanggungjawab. Kebiasaan anak berakhlak yang baik serta
rajin beribadah, karena telah terlatih dan terbiasa sejak dini. Melalui metode drill,
siswa dapat dilatih secara berkelompok maupun secara individual dalam bentuk
latihan menulis, melafalkan ataupun keterampilan fisik maupun mental. Pada tahap
awal akan terasa rumit dan sulit, tetapi jika telah dibiasakan akan tertanam gerakan
yang reflek yang serasi dan spontan dan tidak lagi merupakan kesulitan yang
berkelanjutan. Ini berarti bahwa mempelajari materi hukum bacaan qolqolah dan ro’
dengan menggunakan metode drill diharapkan siswa bisa berlatih menulis serta
melafalkan ayat Al-Qur’an yang mengandung hukum bacaan tersebut, sehingga
siswa bisa menerapkannya ketika sedang membaca Al-Qur’an dengan baik dan
benar. Metode resitasi juga bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa
terhadap hukum bacaan qolqolah dan ro’, dengan cara guru terlebih dahulu
memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi pelajaran
yang akan disajikan. Siswa mempelajari sebaik-baiknya sampai mereka sanggup
melaksanakan sendiri, mengerti sendiri, menguasai sendiri, kemudian guru
memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang diperlukan.
Ketika siswa menemukan kendala dalam memahami materi pelajaran, siswa merasa
kesulitan, tidak sanggup melaksanakan belajar sendiri, barulah guru membantu
siswa dengan memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan-penjelasan sesudah
siswa mencoba dan berusaha terlebih dahulu. Dalam mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam, metode ini baik sekali digunakan. Misalnya: menghafal ayat Al-
Qur’an, Hadits, mempelajari Ilmu Tajwid dsb. Untuk membangkitkan motivasi dan
minat siswa dalam membaca Al-Qur’an serta mengenal huruf dan ilmu Tajwidnya,
sewaktu-waktu siswa diberi tugas menyalin ayat Al-Qur’an dengan tulisan yang
bagus dan rapih serta diberi nilai oleh guru.

Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas metode drill dan metode resitasi
dalam meningkatkan pemahaman dan ketrampilan siswa terhadap hukum bacaan
Qolqolah dan Ro` di SMP Negeri 1 Subang. Adapun metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK yang dilakukan ini
dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran (siklus), yakni Putaran I, menggunakan
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pendekatan “konvensional”; dan Putaran II menggunakan metode drill dan resitasi.
Pada setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap kegiatan, yaitu: (1) Planning (perencanaan
pengajaran), (2) Acting (pelaksanaan pengajaran), (3) Observing (evaluasi
pembelajaran, yakni membandingkan hasil post-tes dengan pre-test, dan (4)
Reflecting (menganalisis efektivitas metode yang telah diterapkan dalam
pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ini efektivitas metode drill dan resitasi).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Membaca Al-Quran sebagai Ibadah

Kitab Suci umat Islam diberi nama AL-QURAN. Kebanyakan orang awam
mengartikan Al-Quran sebagai “bacaan”, padahal yang benar adalah “bacaan
harian”. Artinya, Al-Quran adalah Kitab Suci yang harus selalu dibaca tiap hari.
(Munawar Rahmat, 2008: 8). Apakah seseorang akan memiliki kebiasaan membaca
Al-Quran setiap hari bila ia tidak pernah dilatih dan dibiasakan membacanya?
Bahkan, apakah ia akan membaca Al-Quran bila tidak bisa membaca? Tentu, tidak
mungkin!

Ajaran Islam memandang bahwa membaca Al-Quran merupakan IBADAH.
Artinya, merupakan KEBAIKAN bagi pembacanya. KEBAIKAN apa yang
diberikan dari bacaan Al-Quran? Di sinilah kita dituntut untuk meng-IMANI-nya.
KEBAIKAN yang Allah berikan tidak selalu bersifat lahir (kasat mata), tapi juga
bathin (akan terlihat dari serangkaian sebab-akibat!). Kita tidak tahu, kebaikan apa
dari di-haram-kannya babi. Seluruh Agama dan manusia di dunia menghalalkan
babi, tapi Islam mengharamkannya! Para peneliti makanan selalu menghasilkan
segala kebaikan dari babi, jauh melebihi kebaikan dari jenis makanan hewani
lainnya, tapi kenapa Islam mengharamkannya? Baru beberapa tahun belakangan ini
saja ditemukan rahasia di-haram-kannya babi. Ternyata pemakan babi tidak punya
rasa cemburu, sehingga mereka sangat mudah berzina dan berselingkuh. Rantaian
akibatnya adalah pertengkaran suami-istri dan kerusakan rumah-tangga. Jadi, kita
baru tahu keburukan lahiriah babi setelah diharamkannya babi 1.400 tahun yang
lalu!

Apakah kita akan menunggu hasil-hasil penelitian tentang KEBAIKAN apa
saja dari MEMBACA AL-QURAN ? Sebagai orang yang beriman kita tidak perlu
menunggu hasil-hasil penelitian manusia. Nabi Suci Muhammad Saw telah
mengabarkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, di antaranya:

“Ada 2 golongan manusia yang dibuat dengki oleh orang lain, yaitu orang
yang diberi oleh Allah Kitab Suci Al-Quran ini, kemudian dibacanya siang
ataupun malam; dan orang yang dianugerahi Allah dengan kekayaan akan
harta, sedangkan harta itu digunakannya untuk amal-amal yang diridhai
Allah.” (HR Bukhari & Muslim)
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“Perumpamaan mu’min yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga
utrujah, baunya harum dan rasanya lezat; orang mu’min yang tak suka
membaca Al-Quran seperti buah kurma, baunya tak begitu harum tapi manis
rasanya. Sedang orang munafiq yang membaca Al-Quran seperti sekuntum
bunga yang harum tapi pahit rasanya, dan orang munafiq yang tidak membaca
Al-Quran tak ubahnya seperti hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit
sekali.” (HR Bukhari & Muslim)
“Hendaklah kamu beri Nur (cahaya) rumah tanggamu dengan shalat dan
membaca Al-Quran.” (HR Baihaqy)
“Kepada kaum yang yang suka berjamaah di rumah-rumah peribadatan,
membaca Al-Quran secara bergiliran, dan belajar-mengajar Al-Quran, akan
turunlah kepadanya ketenangan dan ketentraman, akan terlimpah kepadanya
rahmat dan mereka akan dijaga oleh malaikat, juga Allah akan selalu
mengingat mereka.” (HR Muslim)
Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu, karena jika di suatu rumah
tidak ada yang membaca Al-Quran akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di
rumah itu, sebaliknya akan banyak sekali kejahatannya serta penghuninya
akan selalu merasakan sempit dan susah!” (HR Daruqutni)
(Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI)

Seseorang datang kepada Ibnu Mas’ud – salah satu sahabat besar Nabi –
meminta nasihat. Pintanya, “berilah aku nasihat yang dapat menghilangkan
kegelisahanku! Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah,
pikiranku kusut, makan tak enak, dan tidur tak nyenyak!” Ibnu Mas’ud memberinya
nasihat. “Bawalah hatimu mengunjungi tiga tempat, yaitu ke tempat orang membaca
Al-Quran. Di sana engkau membaca Al-Quran atau engkau dengar baik-baik orang
yang membacanya; atau engkau pergi ke majlis pengajian yang mengingatkan hati
kepada Allah; atau engkau cari tempat dan waktu yang sunyi untuk ber-khalwat
menyembah Allah. Jika belum juga sembuh, mintalah kepada Allah agar diberi-Nya
hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu!” Setelah orang itu
kembali ke rumahnya ia amalkan nasihat Ibnu Mas’ud itu. Dia pergi mengambil air
wudhu, diambilnya Al-Quran, kemudian dibacanya dengan hati yang khusyu’.
Selesai membaca Al-Quran berubahlah jiwanya menjadi tentram, pikirannya tenang,
dan kegelisahannya hilang sama sekali. (Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen
Agama RI)

Mengenai pahala membaca Al-Quran, Imam Ali bin Abi Thalib k.w.
mengatakan, bahwa tiap-tiap orang yang membaca Al-Quran dalam shalat akan
mendapat pahala 50 kebajikan dari setiap huruf yang dibacanya, membaca Al-Quran
di luar shalat dalam keadaan berwudhu mendapat 25 kebajikan dari setiap huruf
yang dibacanya, dan membaca Al-Quran di luar shalat tanpa berwudhu
mendapatkan 10 kebajikan dari setiap huruf yang dibacanya. Dari berbagai hadits
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dan keterangan yang telah dijelaskan menunjukkan betapa membaca Al-Quran itu
merupakan KEBAIKAN yang banyak mengandung manfaat bagi para pembacanya.

2. Metode-metode Mengajar

Metode mengajar adalah suatu cara tertentu yang tepat dan serasi untuk
menyajikan suatu materi pelajaran, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran.
Siswa dapat merasa mudah menerima dan mengerti terhadap materi yang
disampaikan guru. Siswa menerima pelajaran dengan merasa lega, senang, optimis
dan penuh minat belajar.

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah penjelasan secara lisan yang dilakukan seorang guru
kepada siswanya. Metode utama dalam penyampaian materi pelajaran itu adalah
berbicara, yaitu guru menerangkan, sedangkan siswa mendengarkan penjelasan guru
serta mencatat materi pelajaran yang hanya bisa diterima siswa. Metode ini hanya
bersifat “transfer of knowledge”, yang penting proses belajar mengajar dapat
berlangsung. Proses belajar mengajar berpusat pada guru (teacher centered) belum
berpusat pada siswa (student centered), siswa hanya sebagai pendengar yang siap
untuk menerima informasi yang disampaikan guru.

Dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah tidak
bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
Proses belajar mengajar hanyalah merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan
seorang guru dan ilmunya wajib diterima siswa. Tentu saja hal yang demikian ini
tidak akan bisa diharapkan siswa berkembang secara maksimal, potensi bakat dan
minat siswa tidak bisa tergali. Materi yang disampaikan dengan menggunakan
metode ini biasanya mudah lupa dan tidak membekas dalam pikiran siswa. Apalagi
kalau gurunya tidak memiliki kecakapan dalam berceramah, biasanya membuat
siswa mudah bosan, tidak lagi bisa konsentrasi belajar dan tidak mau lagi mengikuti
pelajaran dengan baik, mereka akan asyik dengan kegiatannya sendiri yang tidak ada
kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh guru.

b. Metode Drill

Metode drill adalah metode yang digunakan dengan cara memberikan latihan-
latihan keterampilan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai suatu
ketangkasan atau keterampilan dalam melakukan sesuatu. Siswa perlu dilatih secara
praktis oleh guru untuk melaksanakan sesuatu (kegiatan ibadah), agar mereka bisa
melaksanakannya dengan betul dan lancar. Untuk itu perlu dipahami dalam situasi
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yang bagaimana patut dilakukan latihan-latihan kecakapan yang praktis ini dan
bagaimana cara pelaksanaannya yang baik dan tepat.

Metode drill tepat digunakan, di antaranya :
o Untuk kecakapan mental, misalnya praktik sholat, thaharah, membaca Al-Qur’an

dengan mempraktikkan ilmu tajwid dan lain-lain.
o Untuk ketajaman asosiasi, misalnya : mengenal simbol-simbol, membaca peta

dan lain-lain.
o Untuk kecakapan motoris, misalnya : menulis huruf Arab, memandikan mayat,

mengendarai sepeda motor, senam dan lain-lain.
Metote mengajar yang dibawakan oleh seorang guru, semestinya dapat

membangkitkan potensi (bakat-bakat) yang terpendam dalam diri siswa, bisa
membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, menyenangkan siswa, serasi dan
bervariasi. Metode drill baik sekali diterapkan untuk menyampaikan pelajaran
Agama Islam, khususnya oleh guru-guru di sekolah, orangtua di rumah, atau guru
ngaji di masyarakat. Manfaatnya sungguh luar biasa, untuk menanamkan kebiasaan-
kebiasaan akhlak yang baik, kebiasaan beribadah dengan penuh kesadaran dan
tanggungjawab. Kebiasaan anak berakhlak yang baik serta rajin beribadah, karena
telah terlatih dan terbiasa sejak dini.

Melalui metode drill, siswa dapat dilatih secara berkelompok maupun secara
individual dalam bentuk latihan menulis, melafalkan ataupun keterampilan fisik
maupun mental. Pada tahap awal akan terasa rumit dan sulit, tetapi jika telah
dibiasakan akan tertanam gerakan yang refleks yang serasi dan spontan dan tidak
lagi merupakan kesulitan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa mempelajari materi
hukum bacaan qolqolah dan ro’ dengan menggunakan metode drill diharapkan siswa
bisa berlatih menulis serta melafalkan ayat Al-Qur’an yang mengandung hukum
bacaan tersebut, sehingga siswa bisa menerapkannya ketika sedang membaca Al-
Qur’an dengan baik dan benar.

c. Metode Resitasi

Metode resitasi digunakan dengan cara guru terlebih dahulu memberikan tugas
kepada siswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi pelajaran yang akan
disajikan. Siswa mempelajari sebaik-baiknya sampai mereka sanggup melaksanakan
sendiri, mengerti sendiri, menguasai sendiri, kemudian guru memberikan
keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang diperlukan.

Ketika siswa menemukan kendala dalam memahami materi pelajaran, siswa
merasa kesulitan, tidak sanggup melaksanakan belajar sendiri, barulah guru
membantu siswa dengan memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan-penjelasan
sesudah siswa mencoba dan berusaha terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk
meningkatkan pemahaman siswa dan untuk membiasakan siswa baca tulis Al-
Qur’an, maka guru memberikan tugas mandiri dan kelompok yang sangat
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mendukung terhadap tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tugas-tugas yang
diberikan kepada siswa, bisa dilaksanakan di Perpustakaan, di Laboratorium, di
rumah, di halaman sekolah dsb. Yang penting siswa bisa mengerjakan tugas dengan
baik dan tepat waktu.

Tiga fase palaksanaan metode Resitasi, yaitu:
1) Guru memberi tugas kepada siswa.
2) Siswa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya.
3) Siswa mempertanggungjawabkan kepada guru apa yang telah mereka pelajari

sebagai bahan evaluasi bagi guru.
Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, metode ini baik sekali

digunakan. Misalnya : menghafal ayat Al-Qur’an, Hadits, mempelajari Ilmu Tajwid
dsb. Untuk membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam membaca Al-Qur’an
serta mengenal huruf dan ilmu Tajwidnya, sewaktu-waktu siswa diberi tugas
menyalin ayat Al-Qur’an dengan tulisan yang bagus dan rapih diberi nilai oleh guru.

Mempraktikkan metode mengajar yang serasi, yang sesuai dengan materi
maupun kemampuan dan kondisi siswa tidak akan berhasil tanpa faktor-faktor
pendukung berikut ini :
1) Adanya persiapan yang baik.
2) Penguasaan ilmu (bahan materi pelajaran yang sebaik-baiknya (tidak ragu-ragu,

tidak setengah tahu dan tidak kabur)
3) Kesediaan mental/kematangan jiwa dalam menghadapi siswa
4) Mencintai profesi sebagai guru
5) Melaksanakan tugas dengan ikhlas dan sepenuh hati

Sebagaimana kita ketahui, begitu banyak metode yang bisa dipakai dalam
menyampaikan materi pelajaran. Guru dituntut untuk memilih metode yang sesuai
dengan materi yang diajarkan pada siswanya. Kemudian dikembangkan dan
diarahkan untuk dapat mewujudkan hasil belajar yang bermakna bagi kehidupan
siswa tersebut. Penggunaan metode yang kurang tepat akan berpengaruh kurang
baik terhadap perkembangan belajar siswa. Siswa kurang paham terhadap materi
pelajaran yang disampaikan guru, sehingga hasil belajar belum bisa sesuai dengan
yang diharapkan. .

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

1. Persiapan PTK

Masalah utama yang ingin dijawab melalui PTK ini adalah metode apakah yang
paling efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum bacaan
qolqolah dan ro’ dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1
Subang.
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Pendekatan konvensional dalam PTK ini metode ceramah. Terbukti gagal
dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum bacaan qolqolah dan ro’.
Untuk itu perlu dilakukan metode baru. Dalam PTK ini dilakukan dengan metode
ceramah pada putaran I dan metode drill dan metode resitasi pada putaran II.

Pokok bahasan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini adalah
hukum bacaan qolqolah dan ro’. Untuk mengukur efektif atau tidak efektifnya
sebuah metode pembelajaran adalah dengan mengukur tingkat pemahaman siswa
terhadap persoalan materi dalam pokok bahasan tersebut.

Oleh karena itu, pada tahap persiapan ini dibuat instrument yang dapat
mengukur “pemahaman” siswa terhadap persoalan materi dalam pokok bahasan
tersebut, dengan langkah-langkah berikut:
a. Menyusun kisi-kisi materi pembelajaran, sekaligus sebagai bahan pre-test dan

post-test.
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 1(satu)
Jenis Penilaian : Ulangan Harian 1
Materi pelajaran : Hukum bacaan Qolqolah dan ro’

TABEL 1
KISI-KISI SOAL

N
o

STANDAR
KOMPETEN

SI

No
K
D

KOMPETENSI
DASAR

No
IND
KR

INDIKATOR
No.

SOAL

1. Menerapkan
hukum
bacaan
qolqolah dan
ro’

1.1 Menjelaskan
hukum bacaan
qolqolah dan ro’

1.1.1 Mampu
menjelaskan
hukum bacaan
qolqolah dan ro,

1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10

1.2 Menerapkan
hukum bacaan
qolqolah dan ro’
dalam bacaan
surat-surat dalam
Al-Qur’an
dengan benar

1.2.1 Mampu
menerapkan
hukum bacaan
qalqolah dan ro’
dalam membaca
Al-Qur’an.

11,12,13,
14,15,16,
17,18,19,
20.

b. Menyusun instrument pre-test dan post-test berdasarkan kisi-kisi. (Teks soal
Pilihan Ganda sebanyak 20 soal terlampir pada lampiran 1).
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2. Proses dan Hasil PTK Putaran I : Pendekatan Konvesional atau Metode
Ceramah

a. Perencanaan PTK putaran I
Perencanaan PTK pada Putaran I ini disusun berdasarkan RPP tentang pokok

hukum bacaan qolqolah dan ro’.
PTK ini bertujuan mencari pendekatan yang paling efektif dalam

meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum bacaan qolqolah dan ro’ dalam
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pertanyaannya, sejauh manakah metode
ceramah efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap pokok bahasan
hukum bacaan qolqolah dan ro’? Agar PTK terlaksana sesuai tujuan, maka
disusunlah RPP dengan pokok bahasan hukum bacaan qolqolah dan ro’. (RPP
terlampir).

b. Pelaksanaaan PTK Putaran I
Pelaksanaan PTK harus memperhatikan kompetensi proses belajar mengajar

yaitu penguasaan terhadap kemampuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
Kompetensi yang dimaksud meliputi kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi pembelajaran , kemampuan dalam menganalisis, menyusun program
perbaikan dan pengayaan.

1) Kegiatan Awal
Guru melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang ada dalam

RPP, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
o Guru mengecek kehadiran siswa, kesiapan belajar siswa dengan menertibkan

dan menenangkan siswa. Guru juga berusaha membangkitkan motivasi serta
minat siswa dalam belajar. Guru memaparkan pentingnya bisa membaca Al-
Qur’an, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

o Membaca basmallah dan membaca do’a bersama-sama. Kemudian selama
kurang lebih 10 menit siswa membaca ayat Al-Qur’an bersama-sama, yaitu surat
At-Tiin dan surat Al-Falaq.

o Guru mengadakan epersepsi, yaitu bertanya kepada siswa tentang materi yang
lalu yang sudah dipelajari sebagai penyegaran kembali ingatan mereka serta
menkolerasikan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian Guru
memberikan pre test, siswa mengerjakan soal-soal pre test.

o Guru menyebutkan materi pelajaran yang akan dipelajari serta menjelaskan
tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu materi pelajaran
tentang “Hukum Bacaan Qolqolah dan Ro’”. Tujuan mempelajari materi
pelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian qolqolah dan ro’, juga
siswa mampu menerapkan hukum bacaan qolqolah dan ro’ ketika sedang
membaca Al-Qur’an.
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2) Kegiatan Inti
o Guru memberi menjelaskan materi pelajaran tentang “Hukum Bacaan Qolqolah

dan Ro’ secara mendalam kepada siswa. Siswa pun menyimak penjelasan guru.
o Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencatat materi pelajaran

yang bisa diikuti siswa. Dalam kegiatan inti ini terkesan guru yang mendominasi
kegiatan belajar mengajar, sedangkan siswa kurang dilibatkan. Sehingga potenti
bakat dan minat siswa kurang tergali.

3) Kegiatan Akhir
o Guru memberikan pos tets untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami

materi yang diajarkan yaitu “Hukum Bacaan Qolqolah dan Ro’
o Sebagai penutup guru memberikan nasehat yang berhubungan dengan pelajaran

ini serta menjelaskan tentang pentingnya mempelajari serta mempraktikkan
materi tersebut ketika siswa sedang membaca Al-Qur’an. Guru memotivasi siswa
untuk selalu membiasakan diri membaca Al-Qur’an setiap hari.

c. Observasi PTK Putaran I

Bagaimanakah pemahaman siswa terhadap pokok bahasan hukum bacaan
qolqolah dan ro’? hasilnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut :

TABEL 2
SKOR NILAI YANG DIPEROLEH SISWA

NO NAMA SISWA
SKOR NILAI

PRE TEST
SKOR NILAI
POST TEST

1. AGNES SUSANTO 70 80

2. AHMAD NURHUDA 80 90

3. AJENG ROSSA PUSPITA 50 55

4. CHRISTINA MANOPO 65 70

5. DEA OKTAVIANI 60 65

6. DESI PURNAMASARI 60 65

7.
DIKDIK PERMADI
DANAN JAYA

55 60

8. EDRA JANITRA UTOMO 60 70

9. EVANI DWI PERTIWI 80 90

10. FANNY DELITA PUTRI 50 60

11.
FIRMAN SETIA
NUGRAHA

60 70

12. GURUH SAIVI ALI 70 85

13. HITNES MUHARRAM 80 85
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14. M. DWI SAPRIADI 50 55

15.
MADIHA RABBANIA
SHALIHA

85 90

16.
MOCHAMAD SALMAN
TAZAKA

75 85

17.
NABILA AYUDYA
MAHARANI

80 85

18. PRILI UTAMI HERTIANTI 75 85

19. PUTRI TSANIA MAHMUD 60 75

20. RAMADHANI BARKAH 45 50

21.
RANDY KUSTIWA
KOESMA

65 75

22. REIHANA IHZAUL AULIA 50 55

23. VINA IRMAWATI 80 90

24. WINDI PUTRI AGUSTINE 65 70

25 WINI SAFITRI 80 90

26. YAZID ARRAFI 45 50

Dengan menggunakan metode ceramah , skor nilai yang diperoleh rata-rata
adalah 73,07. Adapun perolehan skor nilai siswa putaran 1 secara terinci sebagai
berikut :
o Siswa yang mendapat skor nilai kurang dari 78 = 14 siswa ( 54 %)
o Siswa yang mendapat skor nilai 78 dan di atas 78 = 12 siswa ( 46 %)

d. Refleksi terhadap PTK Putaran I
Pendekatan konvensional (metode ceramah) dapat dikatakan gagal, karena

rata-rata skor nilai siswa di bawah KKM yang telah ditentukan, yaitu 78.
Sedangkan rata-rata skor nilai siswa hanya 73,07.

3. Proses dan Hasil PTK Putaran II : Metode Drill dan Resitasi

a. Perencanaan PTK putaran II

PTK pada putaran II ini sebagaimana pada putaran I bertujuan mencari
pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap
hukum bacaan qolqolah dan ro’ pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Perencaan PTK pada putaran II ini, disusun berdasarkan RPP tentang pokok
bahasan hukum bacaan qolqolah dan ro’. Adapun tujuannya mencari pendekatan
yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum bacaan
qolqolah dan ro’ dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam.
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Pertanyaannya sejauh manakah metode drill dan metode resitasi efektif dalam
meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum bacaan qolqolah dan ro’? Agar
PTK terlaksana sesuai tujuan maka disusunlah RPP dengan pokok bahasan hukum
bacaan qolqolah dan ro’. (RPP terlampir).

b. Pelaksanaan PTK putaran II

Guru melaksanakan kegiatan Belajar mengajar sesuai dengan langkah-
langkah yang terdapat dalam RPP yang sudah dipersiapkan. Mulai dari kegiatan
awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir.

1) Kegiatan awal
o Guru mengecek kehadiran siswa, kesiapan belajar siswa dengan menertibkan

dan menenangkan siswa. Guru juga berusaha membangkitkan motivasi serta
minat siswa dalam belajar. Guru memaparkan pentingnya bisa membaca Al-
Qur’an, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

o Membaca basmallah dan membaca do’a bersama-sama. Kemudian selama
kurang lebih 10 menit siswa membaca ayat Al-Qur’an bersama-sama yaitu surat
At-Tiin dan surat Al-Falaq.

o Guru mengadakan epersepsi, yaitu bertanya kepada siswa tentang materi yang
lalu yang sudah dipelajari sebagai penyegaran kembali ingatan mereka serta
menkolerasikan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian Guru
memberikan pre test, siswa mengerjakan soal-soal pre test.

o Guru menyebutkan materi pelajaran yang akan dipelajari serta menjelaskan
tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu materi pelajaran
tentang “Hukum Bacaan Qolqolah dan Ro’”. Tujuan mempelajari materi
pelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian qolqolah dan ro’, juga
siswa mampu menerapkan hukum bacaan qolqolah dan ro’ ketika sedang
membaca Al-Qur’an.

2) Kegiatan Inti
o Guru memberi insrtuksi kepada siswa untuk membaca materi pelajaran tentang

“Hukum bacaaan Qolqolah dan Ro’” . Siswa pun melaksanakan instruksi guru
tsb, dengan membaca materi pelajaran dan berusaha untuk memahaminya.
Kegiatan ini langsung di bawah pengawasan guru. Kemudian guru memberikan
penjelasan- penjelasan sekitar materi yang kurang dipahami siswa.

o Guru memberikan latihan-latihan menulis serta melafalkan ayat Al-Qur’an yang
mengandung hukum bacaan qolqolah dan ro’, mula-mula bersama-sama dan
dipimpin guru. Guru membaca Al-Qur’an surat At-Tiin dan Surat Al-Falaq
dengan tenang dan fasih, siswa mengikuti bacaan guru secara bersama-sama.
Kemudian dipimpin oleh seorang siswa yang bisa memimpin temannya dalam
membaca Al-Qur’an yang bernama Ahmad Nurhuda, sedangkan siswa yang
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lainnya mengikuti secara bersama-sama. Guru memerintah siswa yang bernama
Madiha Sholiha untuk memimpin membaca Al-Qur’an, siswa yang lain
mengikutinya. Kemudian siswa secara bergiliran membaca ayat tersebut, dengan
penuh perhatian dan penilaian guru. Bacaan-bacaan yang kurang tepat, segera
diperbaiki guru. Agar siswa terhindar dari kesalahan yang sama dan berulang.
Ketika seorang siswa membaca, siswa yang lainnya menyimak dengan tekun dan
penuh perhatian.

o Guru menugaskan kepada siswa secara berkelompok untuk mencari kalimah
yang mengandung hukum bacaan qolqolah dan ro’ yang terdapat dalam surat At-
Tiin dan surat Al-Falaq, siswa pun segera mencarinya.

o Guru memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menjelaskan
hasil temuannya. Kelompok Ali Bin Abi Thalib yang diwakili oleh Ahmad
Nurhuda yang paling bagus dalam memaparkan alasan-alasan kenapa termasuk
hukum bacaan qolqolah ataupun hukum bacaan ro’. Ahmad pun membacakan
ayat-ayat tersebut di depan teman-temannya.

3) Kegiatan Akhir
o Guru memberikan pos tets untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami

materi yang diajarkan, yaitu “Hukum Bacaan Qolqolah dan Ro’
o Sebagai penutup guru memberikan nasehat yang berhubungan dengan pelajaran

ini serta menjelaskan tentang pentingnya mempelajari serta mempraktikkan
materi tersebut siswa sedang membaca Al-Qur’an. Guru juga menghimbau
kepada siswa untuk membiasakan diri membaca Al-Qur’an setiap hari, karena
membaca Al- Qur’an bisa membawa hikmah yang luar biasa.

c. Observasi PTK putaran II
Bagaimanakah pemahaman siswa terhadap pokok bahasan hukum bacaan

qolqolah dan ro’? hasilnya dapat diperhatikan dalam table berikut:
TABEL 3

SKOR NILAI YANG DIPEROLEH SISWA

NO NAMA SISWA
SKOR

NILAI PRE
TEST

SKOR
NILAI
POST
TEST

1. AGNES SUSANTO 80 95

2. AHMAD NURHUDA 90 95

3. AJENG ROSSA PUSPITA 60 78

4. CHRISTINA MANOPO 70 80

5. DEA OKTAVIANI 65 80

6. DESI PURNAMASARI 70 80
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7.
DIKDIK PERMADI DANAN
JAYA

65 80

8. EDRA JANITRA UTOMO 70 80

9. EVANI DWI PERTIWI 85 95

10. FANNY DELITA PUTRI 60 76

11. FIRMAN SETIA NUGRAHA 70 80

12. GURUH SAIVI ALI 80 85

13. HITNES MUHARRAM 85 90

14. M. DWI SAPRIADI 60 80

15. MADIHA RABBANIA SHALIHA 90 95

16. MOCHAMAD SALMAN TAZAKA 85 90

17. NABILA AYUDYA MAHARANI 85 95

18. PRILI UTAMI HERTIANTI 80 90

19. PUTRI TSANIA MAHMUD 75 80

20. RAMADHANI BARKAH 70 75

21. RANDY KUSTIWA KOESMA 75 80

22. REIHANA IHZAUL AULIA 55 75

23. VINA IRMAWATI 90 95

24. WINDI PUTRI AGUSTINE 70 80

25 WINI SAFITRI 90 95

26. YAZID ARRAFI 70 80

Dengan menggunakan metode drill dan metode resiasi, skor yang diperoleh
siswa rata-rata = 84,69. Adapun perolehan skor nilai siswa putaran II secara terinci
sebagai berikut :
o Siswa yang mendapat skor nilai kurang dari 78 = 3 siswa ( 11 %)
o Siswa yang mendapat skor nilai 78 dan di atas 78 = 23 siswa ( 89 %)
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa hasil evaluasi putaran ke 2 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan hasil evaluasi pada putaran ke 1. Berarti
penggunaan metode drill dan metode resitasi sangatlah tepat untuk menyampaikan
materi ilmu Tajwid, termasuk di dalamnya materi tentang hukum bacaan qolqolah
dan ro’.

d. Refleksi terhadap PTK putaran II
Dengan menggunakan metode drill dan metode resitasi pembelajaran dapat

dikatakan lebih berhasil, karena kebanyakan siswa mendapat skor yang lebih tinggi
dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah, skor nilai rata-rata juga
mengalami peningkatan. Skor nilai rata-rata siswa adalah 84,69, sedangkan
KKMnya 78.

Metode drill dan metode resitasi efektif digunakan untuk menyampaikan
materi ilmu tajwid, termasuk di dalamnya hukum bacaan qolqolah dan ro. Dengan
metode ini siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Guru tetap memandu siswa,
dengan memberikan latihan-latihan secara berulang-ulang dalam menulis dan
melafalkan ayat Al-Qur’an yang mengandung hukum bacaan qolqolah dan ro’.
Siswa pun selalu mengikuti instruksi-instruksi guru secara baik dan benar. Guru juga
memberikan tugas yang harus dikerjakan siswa, supaya siswa lebih memahami
materi pelajaran yang disampaikan guru.
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D. PENUTUP

Penelitian menemukan bahwa metode drill dan metode resitasi sangat efektif
dalam meningkatkan pemahaman dan ketrampilan siswa terhadap hukum bacaan
Qolqolah dan Ro`. Dengan metode konvensional rata-rata skor yang diraih oleh
siswa hanya 73,07. Adapun setelah diterapkannya metode drill dan resitasi rata-rata
skornya meningkat menjadi 84,69. Atau terjadi peningkatan 11,62 point.

Metode drill dan resitasi memenuhi prinsip Paikem Gembrot. Metode ini
terbukti memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa dan guru dalam proses
Kegiatan Belajar Mengajar. Dengan adanya proses latihan dan tugas-tugas dari guru,
maka interaksi guru-siswa aktif, kreativitas siswa meningkat, siswa bisa lebih
memahami materi pelajaran dengan baik.

Dengan metode drill dan resitasi terbukti pembelajaran Ilmu Tajwid dalam
PAI membuat siswa aktif, kreatif, dan menarik, sehingga siswa bisa lebih
memahami Ilmu Tajwid, khususnya hukum bacaan Qolqolah dan Ro`.
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