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ABSTRAK 

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: (a) 

Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya metode 

Drill dan Resitasi? (b) Bagaimanakah pengaruh metode metode Drill dan Resitasi  

terhadap motivasi belajar siswa?. Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah: (a) 

Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya 

metode Drill dan Resitasi . (b) Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa 

setelah diterapkannya metode metode Drill dan Resitasi. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Setiap 

putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, 

refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas X Akuntansi,  Data 

yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar 

mengajar. Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (61,76%), siklus II 

(76,47%), siklus III (91.18%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode Drill 

dan Resitasi  dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa Kelas X 

Akuntansi Tahun Pelajaran 2014/2015 serta metode pembelajaran ini dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika. 

 

Kata Kunci: Matematika, methode Dill, Resitasi   

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah makhluk yang dapat dan harus di didik. Melalui pendidikan, 

manusia diharapkan dapat memanusiakan dirinya dan orang lain. Melalui 

pendidikan pula manusia mudah dipersiapkan guna memiliki peranan di masa 

depan. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan adalah 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. 

Keberhasilan suatu pendidikan dalam suatu negara salah satunya adalah 
karena guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan 

dan kemajuan anak didiknya. Dari sinilah guru dituntut untuk dapat menjalankan 

tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai tujuan pengajaran yang 
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diharapkan guru harus pandai memilih metode yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan anak didik. Supaya anak didik dapat mengikuti proses pembelajaran 

secara seksama dan memperoleh kefahaman terhadap materi yang telah 

disampaikan oleh gurunya.                                               

Pembelajaran adalah proses yang dilakukan  secara sadar pada setiap 

individu atau kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu 

sepanjang hidupnya. Proses belajar mengajar adalah  suatu kegiatan yang di 

dalamnya terjadi proses siswa belajar dan guru mengajar dalam konteks interaktif, 

dan terjadi interaksi edukatif antara guru dan siswa, sehingga terdapat perubahan 

dalam diri siswa baik perubahan pada tingkat pengetahuan, pemahaman dan 

ketrampilan atau sikap. 

Dalam proses pembelajaran terdapat dua kegiatan yang sinergik, yakni guru 

mengajar dan siswa belajar. Guru mengajarkan bagaimana siswa harus belajar. 

Sementara siswa belajar bagaimana seharusnya belajar melalui berbagai 

pengalaman belajar sehingga terjadi perubahan dalam dirinya dari aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Guru yang kompeten akan  lebih mampu menciptakan 

lingkungan yang efektif dan akan lebih mampu mengelola proses belajar mengajar, 

sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal.  

Pengembangan metode pengajaran merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa. Metode dalam proses belajar mengajar 

merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, perumusan tujuan dengan sejelas-

jelasnya merupakan syarat terpenting sebelum seseorang menentukan dan memilih 

metode mengajar yang tepat. Apabila seorang guru dalam memilih metode 

mengajar kurang tepat akan menyebabkan kekaburan tujuan yang menyebabkan 

kesulitan dalam memilih dan menentukan  metode yang akan digunakan. Selain itu 

pendidik juga dituntut untuk mengetahui serta  menguasai beberapa metode 

dengan harapan tidak hanya menguasai metode secara teoritis  

Berdasarkan uraian di atas, judul yang diambil oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah Penerapan Metode Metode Drill dan Resitasi Sebagai Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Matriks Pada Siswa Kelas X 

Akuntansi Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa Kelas X Akuntansi SMK 

Negeri 1 Penajam Paser Utara dengan diterapkannya metode Drill dan Resitasi? 

2. Bagaimanakah pengaruh metode metode Drill dan Resitasi  terhadap motivasi 

belajar siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Penajam Paser Utara? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa Kelas X Akuntansi SMK 
Negeri 1 Penajam Paser Utara setelah diterapkannya metode Drill dan Resitasi . 

2. Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa Kelas X Akuntansi SMK 

Negeri 1 Penajam Paser Utara  setelah diterapkan metode Drill dan Resitasi . 
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Manfaat Penelitian  

Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat: 

1. Memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

matematika. 

2. Meningkatkan motivasi pada pelajaran matematika  

3. Mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi 

matematika. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Metode Pembelajaran Drill dan Resitasi 

Metode pembelajaran merupakan cara bagi seorang guru untuk membantu 

dalam penyampaian materi pembelajaran kepada siswa. Wahab (2007:83) 

mengemukakan bahwa metode dapat diartikan sebagai proses atau prosedur yang 

hasilnya adalah belajar atau dapat pula merupakan alat melalui makna belajar 

menjadi aktif. Sedangkan menurut Sumaatmadja (dalam Supriatna dkk., 2007: 

126) metode adalah suatu cara yang fungsinya merupakan suatu alat untuk 

mencapai tujuan. Hal serupa juga diungkapkan Hermawan dkk. (2007: 90) bahwa 

metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal. Berdasarkan beberapa definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan dengan tujuan membantu siswa ataupun 

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. 

Dalam penerapan pembelajarannya pun dikerjakan menurut langkah-langkah yang 

teratur dan bertahap, yaitu mulai dari perencanaan pembelajaran, penyajian, 

sampai dengan penilaian dan hasil pembelajaran. 

Menurut Majid (2015) metode latihan pada umumnya digunakan untuk 

memperoleh suatu ketangkasan atau ketrampilan dari apa yang telah dipelajari. 

Sebagai sebuah metode, driil adalah cara membelajarkan peserta didik untuk 

mengembangkan kemahiran dan ketrampilan serta dapat mengembangkan sikap 

dan kebiasaan. Latihan atau berlatih merupakan proses belajar dan membiasakan 

diri agar mampu melakukan sesuatu. 

Kelebihan metode drill antara lain: 1. Peserta didik akan memperoleh 

ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

dipelajarinya. 2. Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa para peserta didik 

yang berhasil dalam belajarnya telah memiliki suatu ketrampilan khusus yang 

berguna kelak dikemudian hari. 3. Guru lebih mudah mengontrol dan dapat 

membedakan peserta didik yang disiplin dalam belajarnya dan yang kurang 

dengan memperhatikan tindakan dan perbuatan peserta didik disaat 

berlangsungnya pengajaran. Sedangkan kelemahan metode drill antara lain: 1. 

Dalam kondisi belajar peserta didik bersikap statis (tidak aktif) karena inisiatif 

peserta didik tidak diberikan kebebasan. Peserta didik menyelesaikan tugas sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh guru. 2. Membentuk kebiasaan yang kaku, 
artinya seolah-olah peserta didik melakukan sesuatu sesuai yang diperintahkan 

oleh guru (Usman, 2002) 
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Menurut Djamarah dan Zain (2002:96) bahwa metode resitasi adalah 

“metode penyajian bahan pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu agar 

siswa melakukan kegiatan belajar.” Misalnya tugas yang dilaksanakan oleh siswa 

dapat dilakukan dalam kelas, halaman sekolah, perpustakaan atau dimana saja 

asalkantugas tersebut dikerjakan, kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan 

kepada guru.  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain (2006), metode penyajian 

bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar. Masalah tugas yang diberikan siswa dapat dilakukan dikelas, dihalaman 

sekolah, dilabolatorium, diperpustakaan, dibengkel, dirumah siswa atau dimana 

saja asal tugas itu dapat dikerjakan. Kelebihan metode resitasi antara lain: a) Lebih 

merangsang siswa dalam melaksanakan aktifitas belajar indifidualal atau 

kelompok b) Dapat mengembangkan kemandirian siswa diluar pengawasan guru 

c) Dalam membina tanggung jawab dan disiplin siswa d) Dapat menggembangkan 

kreatifitas siswa. 

 

Hasil Belajar 

Menurut Usman (2000) adalah “Perubahan tingkah laku pada diri individu 

berkat adanya interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan antara 

individu dengan lingkungan”. Mardianto (2012) memberikan kesimpulan tentang 

pengertian belajar: 1. Belajar adalah suatu usaha, yang berarti perbuatan yang 

dilakukan secara sungguh-sungguh, sistematis, dengan mendayagunakan semua 

potensi yang dimiliki, baik fisik maupun mental 2. Belajar bertujuan untuk 

mengadakan perubahan di dalam driri antara lain perubahan tingkah laku 

diharapkan kearah positif dan kedepan. 3. Belajar juga bertujuan untuk 

mengadakan perubahan sikap, dari sikap negatif menjadi positif, dari sikap tidak 

hormat menjadi hormat dan lain sebagainya. 4. Belajar juga bertujuan mengadakan 

perubahan kebiasaan dari kebiasaan buruk, menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan 

buruk yang dirubah tersebut untuk menjadi bekal hidup seseorang agar ia dapat 

membedakan mana yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat untuk 

dihindari dan mana pula yang harus dipelihara. 5. Belajar bertujuan mengadakan 

perubahan pengetahuan tentang berbagai bidang ilmu, misalnya tidak tahu 

membaca menjadi tahu membaca, tidak dapat menulis jadi dapat menulis. Tidak 

dapat berhitung menjadi tahu berhitung dan lain sebagainya. 6. Belajar dapat 

mengadakan perubahan dalam hal keterampilan, misalnya keterampilan bidang 

olah raga, bidang kesenian, bidang tekhnik dan sebagainya. 

Dari beberapa teori di atas tentang pengertian hasil belajar, maka hasil 

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar (perubahan tingkah 

laku: kognitif, afektif dan psikomotorik) setelah selesai melaksanakan proses 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran information search dan metode resitasi 

yang dibuktikan dengan hasil evaluasi berupa nilai. 

 

Matriks Matematika 

Matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam baris dan 

kolom yang  berbentuk persegi panjang.  Baris sebuah matriks  adalah 

susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks.Kolom 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                Volume IV, Nomor 3, September 2018 

 

Abdul Hamid   368 

 

sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam 

matriks.  Seperti  pada gambar berikut :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Baris dan Kolom pada Matriks  

Berikut beberapa jenis matriks : 1. matriks baris adalah matriks yang terdiri 

dari satu baris. 

Misalnya: P [-5 2], Q [10 9 8]. 2. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari 

satu kolom seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 2. Matriks Kolom 
 

Selanjutnya 3. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan 

banyak kolom. 4. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya nol. 5. 

Matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama 

dengan 1, sedangkan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. 6. Matriks Skalar 

adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen 

di luar elemen diagonalnya bernilai nol. 7. Matriks diagonal adalah matriks persegi 

yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai  nol. 8. Matriks segitiga atas 

adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 

nol. 9. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas 

diagonal utamanya bernilai nol.  

Transpos matriks A atau (At) adalah sebuah matriks yang disusun dengan 

cara menuliskan baris ke-i matriks A menjadi kolom ke-i dan sebaliknya, 

menuliskan kolom ke-j matriks A menjadi baris ke-j.  

 

 

 

Gambar 3. Transpos Matriks 
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Berikut adalah beberapa contoh operasi hitungan pada matriks. Seperti 

contoh soal berikut : Agus Sentera dan Ridwan mengikuti tes untuk membuat SIM 

C. Tes ini terdiri atas tes tertulis dan tes praktek. Hasil tes mereka ini tampak 

sepert pada tabel berikut. 

Tabel 1. Contoh Soal pada Operasi Hitungan Matriks 

Nama Nilai Tulis  Nilai Praktek  Nilai Total  

Agus  4 4 8 

Ridwan 5 2 7 

Penjumlahan tersebut dapat juga dilakukan dengan menggunakan matriks, yaitu 

sebagai berikut. 

 

  

Gambar 4. Penjumlahan Matriks pada Contoh Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Penjumlahan pada Matriks 

 

 

Perhatikan bahwa kedua matriks yang dijumlahkan memiliki ordo yang sama. 

Hasil matriks yang diperoleh adalah matriks yang berordo sama, diperoleh dengan 

cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. 

Pada pengurangan matriks juga dapat dilakukan jika ordo matriks yang akan 

dikurangkan sama. Hasil pengurangan matriks ini merupakan matriks yang 

berordo sama, diperoleh dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang seletak. 

Seperti contoh berikut : 
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Gambar 6. Contoh Soal Pengurangan Matriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengurangan pada Matriks 

Selanjutnya perkalian bilangan real dengan matriks, dengan melakukan 

penjumlahan matriks A berordo i x j secara berulang sebanyak n kali. 
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Dari uraian diatas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Bahwa jika A 

sebuah matriks dan k bilangan real maka hasil kali kA adalah matriks yang   

diperoleh dengan mengalikan masing-masing elemen matriks A dengan k. Seperti 

contoh berikut: 

 

 

 

 

Perkalian dua matriks. Pernahkah kita bermain domino? Bagaimanakah 

memasangkan kartu- kartu dalam permainan domino? Agar selembar kartu domino 

dapat dipasangkan dengan kartu domino yang lain, jumlah mata bagian kanan 

kartu tersebut harus sama dengan jumlah mata bagian kiri kartu pasangannya 

 
Prinsip pemasangan kartu domino ini dapat kita gunakan untuk memahami 

perkalian dua matriks, yaitu sebuah matriks A dapat dikalikan dengan matriks B 

jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Adapun 

elemen-elemen matriks hasil kali ini adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen 

pada baris matriks A dengan elemen-elemen pada kolom matriks B.  
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Seperti contoh berikut:  

 
Selanjutnya pada materi Determian matriks. Suatu matriks persegi selalu dapat 

dikaitkan dengan suatu bilangan yang disebut determinan. Determinan dari matriks 

persegi A dinotasikan dengan |A|. Untuk matriks A berordo 2 x 2, determinan 

matriks A didefinisikan sebagai berikut: 

 

 
 

Adapun untuk matriks B berordo 3 x 3, determinan matriks B ini didefinisikan 

sebagai berikut menggunakan kaidah Sarrus. 

 

 

 

 

Seperti contoh soal berikut: 
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Pada Invers Matrik, matriks persegi A mempunyai invers, jika ada matriks B 

sedemikian hingga AB = BA = In x n  dengan I matriks identitas. Pada persamaan 

AB = BA = In x n'  A dan B disebut saling invers. Berikut ini adalah syarat suatu 

matriks A mempunyai invers. Jika |A| = 0, maka matriks A tidak mempunyai 

invers. Oleh karena itu,dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Jika |A| ≠ 0, 

maka matriks A mempunyai invers. Oleh karena itu,dikatakan matriks A sebagai 

matriks nonsingular. Berikut rumus invers matriks ordo 2 x 2.  

 

maka matriks inversnya adalah:  

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. 

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi Kelas X Akuntansi Tahun Pelajaran 

2014/2015. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 
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sampai Maret 2015, semester Genap. Tempat penelitian adalah tempat yang 

digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. 

Penelitian ini bertempat di SMK Negeri 1 Penajam Paser Utara , Kecamatan 

Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Pelajaran  2014/2015 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang 

fungsinya adalah: (1) untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai 

bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu, (2) untuk menentukan 

apakah suatu tujuan telah tercapai, dan (3) untuk memperoleh suatu nilai 

(Arikunto, Suharsimi, 2002:149). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individual maupun secara klasikal. Di 

samping itu untuk mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

sehingga dapat dilihat dimana kelemahannya, khususnya pada bagian mana TPK 

yang belum tercapai. Untuk memperkuat data yang dikumpulkan maka juga 

digunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat 

untuk mengetahui dan merekam aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

Teknik Analisis Data 

Dalam rangka menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

digunakan analisis data kuantitatif dan pada metode observasi digunakan data 

kualitatif. Cara penghitungan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar diawali dengan merekapitulasi hasil tes. Selanjutnya 

menghitung jumlah skor yang tercapai dan prosentasenya untuk masing-masing 

siswa dengan menggunakan rumus ketuntasan belajar seperti yang terdapat dalam 

buku petunjuk teknis penilaian yaitu siswa dikatakan tuntas secara individual jika 

mendapatkan nilai minimal 65, dikatakan tuntas belajar secara klasikal jika jumlah 

siswa yang tuntas secara individu mencapai 85% yang telah mencapai daya serap 

lebih dari sama dengan 65%. Terakhir dengan menganalisa hasil observasi yang 

dilakukan oleh guru sendiri selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data penelitian yang diperoleh berupa hasil uji coba item butir soal, data 

observasi berupa pengamatan pengelolaan drill dan pengamatan aktivitas siswa 

dan guru pada akhir pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap siklus. 

Data hasil uji coba item butir soal digunakan untuk mendapatkan tes yang betul-

betul mewakili apa yang diinginka. Data ini selanjutnya dianalisis tingkat validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Data lembar observasi diambil 

dari dua pengamatan yaitu data pengamatan penglolaan drill yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan metode Drill dan Resitasi dalam meningkatkan 
prestasi. Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diterapkan drill. 
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Siklus I 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, LKS 1, soal tes formatif 1, dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan 

pada tanggal 4 Februari 2015 di Kelas X Akuntansi  dengan jumlah siswa 34 

siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

59,78 

21 

61,76 % 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode Drill 

dan Resitasi diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 59,78 dan 

ketuntasan belajar mencapai 61,76% atau ada 21 siswa  dari 34 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal 

siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya 

sebesar 61,76% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 

sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 

mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan metode 

Drill dan Resitasi. 

 

Siklus II 

Pada siklus ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari Rencana Pelajaran 2, LKS 2, soal tes formatif II, dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 18 Februari 2015 di Kelas X Akuntansi  dengan jumlah siswa 34 

orang. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada 

siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada 

siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 

belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa selama proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Instrument yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data 

hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

66,03 

26 

76,47 % 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 
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Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa  66,03 dan 

ketuntasan belajar mencapai 76,47% atau ada 26 siswa dari 34 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah megalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 

peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa 

setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan 

berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai 

mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan metode 

Drill dan Resitasi. 

 

Siklus III 

Pada siklus ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 3, LKS 3, soal tes formatif 3, dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan 

pada tanggal 4 Maret 2015 di Kelas X Akuntansi dengan jumlah siswa 34 Orang. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus 

III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun 

data hasil peneitian pada siklus III adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

71,91 

31 

91,18 % 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 71,91  

dan dari 34 siswa yang telah tuntas sebanyak 31 siswa dan 3 siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah 

tercapai sebesar 91,18% (termasuk kategori tuntas).  Hasil pada siklus III ini 

mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar 

pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapkan drill sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran 

seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah 

diberikan. Pada siklus III ini ketuntasan secara klasikal telah tercapai, sehingga 

penelitian ini hanya sampai pada siklus III.  

Pada siklus III guru telah menerapkan drill dengan baik dan dilihat dari 

aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah 

berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang 

perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan 

mepertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses 
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belajar mengajar selanjutnya penerapan drill dapat meningkatkan proses belajar 

mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Pembahasan 

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa drill memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru 

(ketuntasan belajar meningkat dari sklus I, II, dan II) yaitu masing-masing 61,76%, 

76,47%, dan 91,18%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah 

tercapai.  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses drill dalam 

setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi 

belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa 

pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada pokok bahasan sumber daya   alam 

yang paling dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, 

mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara 

siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan 

aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langah-langkah drill dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul 

di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan 

kegiatan LKS/menemukan konsep, menjelaskan/melatih menggunakan alat, 

memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di 

atas cukup besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil 

seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Metode Drill dan Resitasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dalam materi operasi bilangan pengurangan dan 

penjumlahan 

2. Metode Drill dan Resitasi   memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (61,76 %), siklus II (76,47%), siklus III 

( 91,18 %). Model pengajaran Metode Drill dan Resitasi    dapat menjadikan 

siswa merasa dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat, gagasan, ide dan pertanyaan. Siswa dapat bekerja secara mandiri 

maupun kelompok, serta mampu mempertanggungjawabkan segala tugas 

individu maupun kelompok. Penerapan Metode Drill dan Resitasi   mempunyai 
pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Alam lebih efektif dan lebih memberikan hasil 

yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan model pengajaran Metode Drill dan Resitasi memerlukan 

persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau 

memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan Metode Drill dan 

Resitasi   dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf 

yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di Kelas X Akuntansi tahun pelajaran 2014/2015 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik. 
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