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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah ingin mengetahui peningkatan 

prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode drill dan resitasi, serta 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 revisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa. 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 (65%), siklus II (75%), 

siklus III (95%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode drill dan resitasi 

dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPA 1 serta 

metode pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran matematika. 

 

Kata Kunci : matematika, metode drill&resitasi, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Manusia selain sebagai makhluk yang belajar juga merupakan 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. 

Berhasil atau tidak suatu pendidikan dalam suatu negara salah satunya 

adalah karena guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan dan kemajuan anak didiknya. Untuk dapat mencapai tujuan 
pengajaran yang diharapkan guru harus pandai memilih metode yang tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan anak didik.  
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Mengembangkan 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. 

Berdasarkan uraian diatas, judul yang diambil oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah Penerapan Metode Drill dan Resitasi Sebagai Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Materi Limit Fungsi Pada Siswa Kelas X IPA 1 SMA 

Negeri 1 Long Ikis Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siwa dengan diterapkannya metode 

drill dan resitasi ? 

2. Bagaimanakah pengaruh metode metode drill dan resitasi terhadap motivasi 

belajar siswa? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya 

metode drill dan resitasi. 

2. Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah diterapkan metode 

drill dan resitasi. 

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  
Dalam proses belajar mengajar guru sebagai fasilitator siswa, belajar harus 

memiliki strategi yang efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kualitas 

pembelajaran. Salah satu cara untuk satu cara untuk memiliki strategi itu adalah 

harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. 

Dari berbagai pakar dalam dunia pendidikan memiliki pendapat yang 

berbeda-beda untuk mendefinsikan pengertian tentang metode. Suprihadi Saputro 

menjelaskan bahwa “metode adalah cara, yang di dalam fungsinya merupakan alat 

untuk mencapai tujuan. Metode adalah cara-cara yang dilaksanakan untuk 

mengadakan interaksi belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan 

pengajaran.” 
Sehingga metode juga bisa diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. 

Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan metode dan 
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penggunaan metode mengajar yang serasi dengan tujuan mengajar. Metode 

mengajar yang digunakan akan menentukan suksesnya pekerjaan saudara selaku 

guru kelas. Metode dan juga teknik mengajar merupakan bagian dari strategi 

pengajaran. Metode mengajar adalah merupakan suatu sarana atau cara yang harus 

dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran.  

Dalam penggunaan metode mengajar harus berdasarkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: (a) setiap metode mengajar senantiasa bertujuan, (b) pemilihan 

suatu metode mengajar, (c) metode mengajar akan dapat dilaksanakan secara lebih 

efektif apabila dibantu dengan alat bantu mengajar, (d) didalam pengajaran tidak 

ada sesuatu metode mengajar yang dianggap paling baik atau sempurna, metode 

yang baik apabila berhasil mencapai tujuan mengajar, (e) setiap metode mengajar 

dapat dinilai, apakah metode itu tepat atau tidak serasi, (f) penggunaan metode 

mengajar hendaknya bervariasi. 

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu untuk 

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Faktor intelegensi yang 

mempengaruhi daya serap anak didik terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap pelajaran yang diberikan 

menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat 

tercapai. Terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas, 

memerlukan strategi pengajaran yang tepat. Metode adalah satu jawabannya. 

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar menurut Dra. Roestiyah. N.K yaitu 

guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan 

efisien, mengenai tujuan yang diharapkan. Salah satu yang langkah untuk memiliki 

strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut 

metode mengajar. Dengan demikian metode mengajar adalah strategi pengajaran 

sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses belajar 

mengajar.  

 

Metode Penugasan  (Resitasi)   

Yang dimaksud dengan metode tugas (resitasi) menurut Sayiful Sagala 

adalah “cara penyajian bahan pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu 

agar murid melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggung 

jawabkannya”. Dalam percakapan sehari-hari metode ini dikenal dengan sebutan 

pekerjaan rumah tetapi sebenarnya metode ini lebih luas dari pada pekerjaan 

rumah saja, karena dalam metode ini terdiri dari tiga fase antara lain: (1) pendidik 

memberikan tugas, (2) anak didik melaksanakan tugas belajar, dan (3) siswa 

mempertanggung jawabkan apa yang telah dipelajari. 

Fase memberikan tugas (resitasi) yakni guru memberikan tugas-tugas yang 

baik secara perorangan yang diberikan kepada siswa hendaknya 

mempertimbangkan: (a) tujuan yang akan dicapai, (b) jenis tugas yang jelas dan 

tepat, (c) sesuai dengan kemampuan siswa, (d) ada petunjuk atau sumber yang 

dapat membantu pekerjaan siswa, (e) disediakan waktu yang cukup untuk 

mengerjakan tugas tersebut.     
Langkah pelaksanaan tugas (resitasi): (a) memberikan atau pengawasan oleh 

guru, (b) diberikan dorongan sehingga siswa mau bekerja, (c) diusahakan atau 
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dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain, dan (d) dianjurkan agar 

siswa mencatat hasil-hasil yang dia peroleh dan sistematis.  

 

Metode Drill  

Abu Ahmad mengatakan, ”metode drill adalah suatu cara mengajar dimana 

siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki ketangkasan 

atau ketrampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari”. Dalam buku Nana 

Sudjana, metode drill adalah satu kegiatan melakukan hal yang sama, berulang-

ulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi 

atau menyempurnakan suatu ketrampilan agar menjadi bersifat permanen. Ciri 

yang khas dari metode ini adalah kegiatan berupa pengulangan yang berkali-kali 

dari suatu hal yang sama. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa drill adalah latihan dengan praktek yang 

dilakukan berulang kali atau kontinyu/untuk mendapatkan keterampilan dan 

ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari 

Bentuk- bentuk Metode rill menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, dapat 

direalisasikan dalam berbagai bentuk teknik, yaitu sebagai berikut: (a) teknik 

inquiry (kerja kelompok), (b) teknik discovery (penemuan (c) teknik micro 

teaching, (d) teknik modul belajar, (e) teknik belajar mandiri. 

 

Materi Pembelajaran  

Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai permasalahan yang kita hadapi dapat 

melahirkan berbagai konsep matematika. Berdasarkan konsep umum matematika 

yang diperoleh dari permasalahan tersebut, kita mampu menyelesaikan kembali 

permasalahan yang serupa. Sebagai contoh, kita melakukan pengamatan terhadap 

respon tubuh yang sedang alergi terhadap suatu zat dengan tingkat dosis obat 

antibiotik.  

Dari data yang kita peroleh, kita dapat memodelkan batas dosis pemakaian 

antibiotik tersebut. Dengan demikian, masalah alergi yang serupa dapat diatasi bila 

kembali terjadi. Percobaan yang kita lakukan adalah sebuah konsep pendekatan 

terhadap solusi permasalahan tersebut. Jadi, konsep dapat kita peroleh dengan 

mengamati, menganalisa data dan menarik kesimpulan.  

 

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. 

 

Tempat, Subjek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, 
Kabupaten Paser tahun pelajaran 2017/2018. Subyek penelitian adalah siswa-siswi 

Kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Long Ikis  tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2017. 
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Rancangan Penelitian 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 

(dalam Arikunto, Suharsimi, 2002:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu 

ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Siklus spiral dari 

tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 1 : Alur PTK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kemmis & Taggart (2002) 

 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tes buatan guru. Dan untuk 

memperkuat data yang dikumpulkan maka juga digunakan metode observasi 

(pengamatan). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kuantitatif dan pada metode observasi digunakan data kualitatif. Cara 
penghitungan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam proses belajar 

mengajar sebagai berikut (1) merekapitulasi hasil tes, (2) menghitung jumlah skor 
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yang tercapai dan prosentasenya, (3) menganalisa hasil observasi yang dilakukan 

oleh guru sendiri selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Perencanaan 

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.  

 

Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 

tanggal  3 September 2017 di Kelas X IPA 1 dengan jumlah siswa 20 siswa. 

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

mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan.  

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 

73 

13 

65% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode drill 

dan resitasi diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 73 dan ketuntasan 

belajar mencapai 65% atau ada 13 siswa dari 20 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 65% 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 

Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, LKS 2, soal tes formatif II, dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. 

 

Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II sama dengan siklus I. 

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. 
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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 

77 

15 

75% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah  77 

dan ketuntasan belajar mencapai 75% atau ada 15 siswa dari 20 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 

Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

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

mendukung. 

Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II sama dengan siklus 

sebelumnya. 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 III 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

82 

19 

95% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 82  dan 

dari 20 siswa yang telah tuntas sebanyak 19 siswa dan 1 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 95% (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.  
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Pembahasan 

Ketuntasan Hasil belajar Siswa 

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 65%, 

75%, dan 95%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah 

tercapai.  

 

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran  

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. 

 

Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran  

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 (65%), siklus II (75%), siklus III (95%). 

3. Model pengajaran metode drill dan resitasi dapat menjadikan siswa merasa 

dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, 

gagasan, ide dan pertanyaan. 
4. Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok, serta mampu 

mempertanggungjawabkan segala tugas individu maupun kelompok. 
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5. Penerapan metode drill dan resitasi mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian diatas, maka penulis 

mengajukan beberapa saran diantaranya: 

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 semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Untuk penelitian yang 

serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang 

lebih baik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta.  

Djamarah, Syaiful Bahri. 2000.  Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta.  

Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta.  

Djiwandono, Sri Esti Wuryani. 2002. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Grasindo.  

Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.  

Syah, Muhibbin. 2004. Psikologi Belajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  

Kusrini, Siti. Suti’ah. Marno. 2007. Keterampilan Dasar Mengajar (PPL I). 

Alang.   

Kusuma, Amir Daien Indra. Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usaha 

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya.  

Nasional L, Zulkifli. 2003.  Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya  

Purwanto, Ngalim. 2007. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya.  

Santoso, Gempur. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prestasi Pustaka Ublisher.  

Uno, Hamzah. B. 2007. Model Pembelajaran (menciptakan proses belajar 

mengajar yang kreatif dan efektif). Jakarta:  Bumi Aksara. Usman 

Wahidmurni, 2008. Penelitihan Tindakan Kelas Dari Teori Menuju Praktik. alang: 

UM. Press  


