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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah untuk mengetahui peningkatan
prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode drill dan resitasi serta untuk
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. 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 SMK Negeri 1 Tanah Grogot
serta metode pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif
pembelajaran matematika.
Kata Kunci : Hasil Belajar, Matematika, Metode Drill & Resitasi
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. Dari sinilah guru dituntut untuk dapat
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai tujuan
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pengajaran yang 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.
Menurut Soli Abimanyu, (2008) Pembelajaran merupakan suatu 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 kegiatan 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.
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 sejelasjelasnya 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 diatas, judul yang diambil oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah Penerapan Metode Metode Drill dan Resitasi Sebagai Upaya
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Limit Fungsi Pada Siswa Kelas X
AKL 1 SMK Negeri 1 Tanah Grogot Tahun Pelajaran 2018/2019.
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.
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Manfaat Penelitian
Berdasarkan paparan diatas penulis mengharapkan 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
Kajian Tentang Metode Pembelajaran
Menurut Syaiful Bahri, Djamarah, Aswan Zain, (2010) Mengajar adalah
suatu seni sehingga tiap-tiap orang akan berbeda-beda dalam mengajar sesuai
dengan bakat, kemampuan
dan ketrampilan masing-masing individu. Sebagai
suatu seni maka dalam setiap mengajar guru harus bisa memberikan kesenangan,
kepuasan dan kenyamanan pada siswa, agar peserta didik dapat timbul gairah dan
mempunyai semangat belajar yang tinggi.
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 pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa metode
merupakan suatau cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, serta suatu ilmu
dalam merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur.
Dalam kegiatan belajar mengajar, metode menempati peranan yang tidak
kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Metode
merupakan suatu alat untuk mehasil dan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam
pengajaran. 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 Penugasan (Resitasi)
Menurut Sarwiyati, (2008) Pengertian 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.”
Misalnya tugas ayang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan dalam
kelas, halaman sekolah, perpustakaan, masjid atau dimana saja asalkan tugas
tersebut dikerjakan, kemudian tugas tersebut dipertanggung jawabkan kepada
guru.
Dalam percakapan sehari-hari metode ini dikenal dengan sebutan pekerjaan
rjumah tetapi sebenarnya metode ini lebih luas dari pada pekerjaan rumah saja,
karena dalam metode ini terdiri dari tiga fase antara lain: pertama pendidik
memberikan tugas, kedua anak didik melaksanakan tugas belajar, dan ketiga siswa
mempertanggung jawabkan apa yang telah dipelajari.
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Dengan cara ini diharapkan agar siswa belajar bebas tetapi bertanggung
jawab dan murid-murid akan berpengalaman mengetahui berbagai kesulitan dan
mengatasi kesulitan ini, karena dengan tugas ini siswa memiliki kesempatan untuk
saling membandingkan dengan hasil siswa yang lain. Merangsang anak didik agar
lebih giat belajar lagi, memupuk inisiatif bertanggung jawab dan berdiri sendiri,
memperkaya kegiatan luar, memperkuat hasil belajar. Selain itu menyadarkan
siswa untuk selalu memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang
menunjang belajar dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang kurang berguna dan
konstruktif.
Metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak
sementar waktu sedikit. Artinya, banyaknya bahan yang tersedia dengan waktu
kurang seimbang. Agar bahan pelajaran selesai sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan oleh kurikulum maka metode ini dapat digunakan.
Metode Drill dan Resitasi
Menurut N. Aini, (2012) Pengertian Metode Drill dan Resitasi Sebelum
mendefinisikan tentang metode drill terlebih dahulu mengetahui tentang metode
mengajar itu sendiri. Abu Ahmad mengatakan “Metode mengajar adalah cara
guru memberikan pelajaran dan cara murid menerima pelajaran pada waktu
pelajaran berlangsung, baik dalam bentuk memberitahukan atau membangkitkan”.
Oleh karena itu peranan metode pengajaran ialah sebagai alat untuk
menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif. Dengan metode ini
diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan mengajar
guru, dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif antara guru dengan siswa.
Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan
siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan
berjalan dengan baik jika siswa lebih aktif di bandingkan dengan gurunya. Oleh
karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan
kegiatan belajar siswa dan sesuai dengan kondisi pembelajaran.
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. Lebih dari itu diharapkan
agar pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari itu menjadi permanen,
mantap dan dapat dipergunakan setiap saat oleh yang bersangkutan. Harus disadari
sepenuhnya bahwa apabila yang negatif; anak kurang kreatif dan kurang dinamis.
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.
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Percobaan yang kita lakukan adalah sebuah konsep pendekatan terhadap
solusi permasalahan tersebut. Jadi, konsep dapat kita peroleh dengan mengamati,
menganalisa data dan menarik kesimpulan. Perhatikan dan amatilah contoh
ilustrasi berikut.
Gambar 1. Jalan Tol

Seorang Satpam berdiri mengawasi mobil yang masuk pada sebuah jalan
tol. Ia berdiri sambil memandang mobil yang melintas masuk jalan tersebut.
Kemudian dia memandang terus mobil sampai melintas di kejauhan jalan tol. Dia
melihat objek seakan akan semakin mengecil seiring dengan bertambah jauhnya
mobil melintas. Akhirnya dia sama sekali tidak dapat melihat objek tersebut.
Coba kamu lihat Gambar: 1. Kita melihat bahwa bukan hanya ukuran
mobil di kejauhan yang seakan-akan semakin kecil, tetapi lebar jalan raya tersebut
juga seakan-akan semakin sempit. Kemudian coba kamu analisis kembali gambar
tersebut, secara visual, apakah perbandingan ukuran lebar jalan dengan ukuran
mobil tersebut tetap?.
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.
Menurut Z.Aqib, dkk, (2011:54) ada 4 macam bentuk penelitian tindakan,
yaitu: (1) penelitian tindakan guru sebagai peneliti, (2) penelitian tindakan
kolaboratif, (3) penelitian tindakan simultan terintegratif, dan (4) penelitian
tindakan sosial eksperimental.
Keempat bentuk penelitian tindakan diatas, ada persamaan dan
perbedaannya. Menurut Oja dan Smulyan sebagaimana dikutip oleh Kasbolah,
(2000) (dalam Z.Aqib, dkk, (2011:55), ciri-ciri dari setiap penelitian tergantung
pada: (1) tujuan utamanya atau pada tekanannya, (2) tingkat Metode Drill dan
Resitasi antara pelaku peneliti dan peneliti dari luar, (3) proses yang digunakan
dalam melakukan penelitian, dan (4) hubungan antara proyek dengan sekolah.
Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana
guru sangat berperan sekali dalam proses penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk
ini, tujuan utama penelitian tindakan kelas ialah untuk meningkatkan praktikpraktik pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat langsung secara
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penuh dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kehadiran
pihak lain dalam penelitian ini peranannya tidak dominan dan sangat kecil.
Penelitian
ini
mengacu
pada
perbaikan
pembelajaran
yang
berkesinambungan. Suharjo, (2010:14) menyatakan bahwa model penelitian
tindakan adalah berbentuk spiral. Tahapan penelitian tindakan pada suatu siklus
meliputi perencanaan atau pelaksanaan observasi dan refleksi. Siklus ini berlanjut
dan akan dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup.
Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan
penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di
SMK Negeri 1 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Tahun pelajaran
2018/2019.
Waktu / Jadwal Penelitian 6 Bulan. Waktu penelitian adalah waktu
berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Juli Sampai Desember Semester Ganjil Tahun pelajaran
2018/2019. Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas X AKL 1, SMK Negeri 1
Tanah Grogot.
Rancangan Penelitian
Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang halhal yang terjadi di masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya langsung
dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan (Burhan, Bungin, 2011:82).
Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi
dan Metode Drill dan Resitasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran.
Penelitian tindakan adalah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan
tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif yang dicoba sambil
jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam prosesnya pihak-pihak
yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling mendukung satu sama lain.
Sedangkan tujuan penelitian tindakan harus memenuhi beberapa prinsip
sebagai berikut:
1. Permasalahan atau topik yang dipilih harus memenuhi kriteria, yaitu benarbenar nyata dan penting, menarik perhatian dan mampu ditangani serta dalam
jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan.
2. Kegiatan penelitian, baik intervensi maupun pengamatan yang dilakukan tidak
boleh sampai mengganggu atau menghambat kegiatan utama.
3. Jenis intervensi yang dicobakan harus efektif dan efisien, artinya terpilih
dengan tepat sasaran dan tidak memboroskan waktu, dana dan tenaga.
4. Metodologi yang digunakan harus jelas, rinci, dan terbuka, setiap langkah dari
tindakan dirumuskan dengan tegas sehingga orang yang berminat terhadap
penelitian dapat mengecek setiap hipotesis dan pembuktiannya.
5. Kegiatan penelitian diharapkan dapat merupakan proses kegiatan yang
berkelanjutan (on-going), mengingat bahwa pengembangan dan perbaikan
terhadap kualitas tindakan memang tidak dapat berhenti tetapi menjadi
tantangan sepanjang waktu. ((Burhan, Bungin, 2011:82-83).
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Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka
penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart
(dalam (Burhan, Bungin, 2011:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke
siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action
(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada
siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan,
dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang
berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan
kelas dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2. Alur PTK
Putaran 1
Refleksi

Rencana
awal/rancanga
n
Putaran 2

Tindakan/
Observasi

Refleksi

Rencana yang
direvisi

Tindakan/
Observasi

Refleksi

Putaran 3

Rencana yang
direvisi

Tindakan/
Observasi

Sumber : Burhan, Bungin, (2011)
Observasi dibagi dalam tiga siklus, yaitu siklus 1, 2, dan seterusnya,
dimana masing siklus dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan
membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir
masing putaran. Siklus ini berkelanjutan dan akan dihentikan jika sesuai dengan
kebutuhan dan dirasa sudah cukup.
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 (Burhan,
Bungin, 2011:149). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui ketuntasan
belajar siswa secara individual maupun secara klasikal. Disamping itu untuk
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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 sebagai berikut.
1. Merekapitulasi hasil tes
2. 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, sedangkan secara klasikal
dikatakan tuntas belajar jika jumlah siswa yang tuntas secara individu mencapai
85% yang telah mencapai daya serap lebih dari sama dengan 65%.
3. 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.
Analisis Data Penelitian Persiklus
Siklus I
1. Tahap 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.
2. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada
tanggal 3 September 2018 di Kelas X AKL 1 dengan jumlah siswa 34 siswa.
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar
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mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan
(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.
Tabel 1. Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I
No
Kategori
Jumlah
1
Tuntas
20
2
Tidak Tuntas
14
3
Skor
2312
4
Rata-Rata
68
5
Presentase Ketuntasan Belajar
59%
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode Drill
dan Resitasi diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 68 dan
ketuntasan belajar mencapai 59% atau ada 20 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 59% 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
1. Tahap 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.
2. Tahap kegiatan dan pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan
pada tanggal 17 september 2018 di Kelas X AKL 1 dengan jumlah siswa 34
siswa. 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. Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II
No
Kategori
Jumlah
1
Tuntas
27
2
Tidak Tuntas
9
3
Skor
2618
4
Rata-Rata
77
5 Presentase Ketuntasan Belajar
79%
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
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Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah
77 dan ketuntasan belajar mencapai 79% atau ada 27 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
1. Tahap 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
2. Tahap kegiatan dan pengamatan
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan
pada tanggal 24 September 2018 di Kelas X AKL 1 dengan jumlah siswa 34
siswa. 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 penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus III
No
Kategori
Jumlah
1
Tuntas
32
2
Tidak Tuntas
2
3
Skor
2788
4
Rata-Rata
82
5
Presentase Ketuntasan Belajar
94%
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 82
dan dari 34 siswa yang telah tuntas sebanyak 32 siswa dan 2 siswa belum
mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah
tercapai sebesar 94% (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.

Rahmawati

503

Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan

Volume V, Nomor 4, Agustus 2019

Refleksi
Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun
yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan drill.
Dari data-data yang telah diperoleh dapat duraikan sebagai berikut:
1. Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran
dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi
persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar.
2. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses
belajar berlangsung.
3. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan
peningkatan sehingga menjadi lebih baik.
4. Hasil belajar siswa pada siklus III mencapai ketuntasan.
Revisi Pelaksanaan
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
belajar mengajar selanjutnya penerapan drill dapat meningkatkan proses belajar
mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Pembahasan
1. 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 59%,
79%, dan 94%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah
tercapai.
2. 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 ratarata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan.
3. 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
diantaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan
kegiatan LKS / menemukan konsep, menjelaskan / melatih menggunakan alat,
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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:
Metode Drill dan Resitasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam dalam materi operasi bilangan pengurangan dan penjumlahan.
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 (59%), siklus II (79%), siklus III (94%).
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.
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 SMK Negeri 1 Tanah Grogot Paser tahun pelajaran 2018/2019.
4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar
diperoleh hasil yang lebih baik.
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