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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Metode Drill 

a. Pengertian Metode Drill 

 Kata Drill berasal dari bahasa Inggris yang berarti latihan 

berulang-ulang baik yang bersifat Trial and error ataupun melalui 

prosedur rutin tertentu (Sardiman, 2006: 23). Metode ini 

memberikan kesempatan sebanyak-bayaknya kepada peserta didik 

untuk berlatih keterampilan.   

Menurut Nuha (2016: 238) Metode Drill adalah cara penyajian 

bahan pelajaran dengan cara guru memberikan latihan agar peserta 

didik memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi. 

Atau, untuk meramalkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, seperti 

kecakapan bahasa dan lain-lain. 

Menurut Roestiyah (2008: 125) Metode Drill merupakan suatu 

teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana 

peserta didik melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, peserta didik 

memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa 

yang telah dipelajari. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

Metode Drill adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan 

jalan melati peserta didik agar menguasai pelajaran dan terampil. 
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Dari segi pelaksanaannya peserta didik terlebih dahulu telah dibekali 

dengan pengetahuan secara teori secukupnya, kemudian dengan 

tetap dibimbing oleh guru, peserta didik disuruh mempraktikkannya 

sehingga menjadi mahir dan trampil. 

b. Tujuan Penggunaan Metode Drill 

Menurut Roestiyah (2008: 125-126) Metode Drill biasanya 

digunakan untuk tujuan agar peserta didik: 

1. Memiliki kemampuan motorik/gerak, seperti menghafal kata-

kata, menulis, percakapan atau mempergunakan alat atau 

membuat suatu benda, melaksanakan gerak dalam olahraga. 

2. Mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalikan, 

membagi dan menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam 

hitungan mencangkok. Mengenal benda atau bentuk dalam 

pelajaran matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca dan 

sebagainya. 

3. Memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan 

dengan yang lain, seperti sebab akibat banjir-hujan, antara tanda 

huruf dan bunyi ing, ny dan lain sebagainya, pengunaan lambang 

atau simbol di dalam peta. 

Dari keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

dari Metode Drill adalah untuk melatih kecakapan-kecakapan 

motorik dan mental untuk memperkuat asosiasi yang dibuat dan 

Metode Drill berfungsi untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan 
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yang telah merupakan kenyataan serta usaha untuk memperoleh 

ketangkasan, ketetapan dan keterampilan latihan tentang sesuatu 

yang di pelajari. 

c. Prinsip-Prinsip Metode Drill 

Menurut Yusuf & Anwar (1997: 67) Ada beberapa prinsip yang 

perlu diperhatikan dalam melaksanakan metode drill: 

1. Waktu yang digunakan dalam metode drill cukup tersedia. 

2. Metode drill hendaklah disesuaikan dengan taraf kemampuan 

dan perkembangan peserta didik. 

3. Metode drill memiliki daya tarik dan merangsang peserta didik 

untuk belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh. 

4. Dalam latihan tersebut pertama diutamakan ketepatan kemudian 

kecepatan. 

5. Pada waktu latihan harus diutamakan yang esensial. 

6. Latihan dapat memenuhi perbedaan kemampuan dan kecakapan 

individu peserta didik. 

7. Dapat menyelingi latihan, sehingga tidak membosankan. 

8. Diperlukan kesabaran dan ketelatenan dari pihak guru. 
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d. Kelebihan Metode Drill 

Menurut Nuha (2016: 239) Metode Drill memiliki kelebihan 

yaitu: 

1. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dengan metode ini akan 

menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. 

2. Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan tidak memerlukan banyak 

konsentrasi dalam pelaksanaannya. 

3. Pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat berbagai gerakan 

yang kompleks dan rumit menjadi lebih mudah dan otomatis. 

e. Kekurangan Metode Drill 

Menurut Nuha (2016: 239) Metode Drill memiliki kekurangan 

yaitu: 

1. Dapat menghambat bakat dan inisiatif peserta didik. Sebab, 

peserta didik lebih banyak dibawa kepada konformitas dari pada 

uniformitas. 

2. Terkadang, latihan yang dilakukan secara berulang-ulang 

berubah menjadi suatu hal yang membosankan dan terasa 

monoton. 

3. Membentuk kebiasaan yang kaku, karena peserta didik lebih 

banyak ditujukan untuk mendapatkan kecakapan memberikan 

respons secara otomatis tanpa harus mempergunakan inteligensi. 
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4. Dapat menimbulkan verbalisme, karena peserta didik lebih 

banyak dilatih menghafal soal-soal dan menjawabnya secara 

otomatis. 

f. Langkah-Langkah Menggunakan Metode Drill 

Menurut Nuha (2016: 240) Langkah-langkah menggunakan 

metode drill diantaranya adalah sebagia berikut:  

1. Guru harus menyiapkan soal-soal atau tugas yang akan dijadikan 

bahan untuk latihan (drill). 

2. Mengatur dengan sangat teliti agar bahan drill tidak terkesan 

mengulang-ulang. 

3. Guru harus cerdas dan cermat dalam menetapkan jam guna 

kegiatan belajar dengan metode drill (karena kegiatan ini lebih 

terkesan individu dan sangat berbeda dengan metode belajar 

kelompok). 

4. Guru harus cermat memperhatikan keadaan peserta didik. 

5. Membuat standarisasi penilaian. 

6. Menyiapkan bahan dan alat untuk evaluasi. 
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2. Kosakata   

a. Pengertian Kosakata 

      Kosakata atau dalam bahasa Arab di sebut (Mufradat), dalam 

bahasa Inggrisnya (Vocabulary) adalah himpunan kata atau 

khazanah kata yang di ketahui oleh seseorang atau entitas lain yang 

merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata merupakan 

salah satu dari tiga unsur bahasa yang sangat penting dikuasai, 

kosakata ini digunakan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis, dan 

merupakan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasa Arab seseorang (Mustofa, 2017: 59). 

  Menurut Effendy (2009: 126) kosakata merupakan salah satu 

unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing 

untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa 

tersebut. 

  Menurut Horn, kosakata adalah sekumpulan kata yang 

membentuk sebuah bahasa. Peran kosakata dalam menguasai empat 

kemahiran berbahasa sangat diperlukan, sebagaimana yang 

dinyatakan Vallet bahwa kemampuan seseorang untuk memahami 

empat kemahiran berbahasa tersebut sangat bergantung pada 

penguasaan kosakata yang dimiliki (Mustofa, 2017: 60). 

  Kosakata ada yang mendefinisikan sebagai himpunan semua 

kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan 

akan digunakannya untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan 
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kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran 

dari intelegensia secara umum dianggap merupakan gambaran dari 

tiga unsur bahasa yang sangat penting dikuasai, kosakata ini 

digunakan dalam bahasa lisan mau pun bahasa tulis, dan merupakan 

salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 

seseorang. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berbicara dan menulis 

yang merupakan kemahiran berbahasa tidak dapat tidak, harus 

didukung oleh pengetahuan dan penguasaan kosakata yang kaya, 

produktif, dan aktual. Penambahan kosakata seseorang secara umum 

dianggap merupakan bagian penting, baik dari proses pembelajaran 

suatu bahasa atau pengembangan kemampuan seseorang dalam 

suatu bahasa yang sudah dikuasai.  

  Mempelajari bahasa tidak akan bisa terlepas dengan apa yang 

dinamakan pembelajaran kosakata, dimana pembelajaran kosakata 

adalah salah satu unsur yang urgen dalam pembelajaran bahasa itu 

sendiri. 

  Meskipun terdapat banyak sekali perbedaan pendapat mengenai 

makna bahasa serta tujuan pengajarannya, namun semuanya tetap 

sepakat bahwa pembelajaran kosakata itu memegang peranan 

penting untuk menunjang keberhasilan kemampuan berbahasa. 
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b. Indikator penguasaan Kosakata 

Menurut Al-Khuli (2010: 102) agar siswa mampu memahami 

makna kosakata dengan baik, maka kita harus mengajarkannya 

dengan cara yang baik pula.Pertanyaan yang muncul kemudian 

adalah, apa indikator seorang siswa dapat memahami makna kata? 

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Siswa mampu memahami makna kata ketika mendengar atau 

membaca kata tersebut. 

2. Siswa mampu mengucapkan kata dengan benar ketika 

menggunakanya dalam percakapan. 

3. Siswa mampu menulis kata tersebut dengan benar. 

4. Siswa mampu membaca kata tersebut jika melihatnya dalam 

sebuah tulisan, baik dalam kalimat sempurna maupun ketika 

berdiri sendiri. 

Menurut Syaiful Mustofa (2017: 59) pembelajaran mufradat 

bukan hanya sekedar mengajarkan kosakata kemudian menyuruh 

para siswa untuk menghafalnya, akan tetapi lebih dari itu siswa 

dianggap mampu menguasai mufradat jika sudah mencapai 

beberapa indikator-indikator yang ada.Indikator-indikator tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat dengan 

baik. 
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2. Siswa mampu mengucapkan dan menulis kembali dengan baik 

dan benar. 

3. Siswa mampu menggunakannya dalam jumlah (kalimat) dengan 

benar, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan. 

Hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pengajar 

bahasa Arab khususnya pengajar kosakata adalah ia harus 

menyiapkan kosakata yang tepat bagi para peserta didik. 

Karena kurangnya pemahaman seorang pengajar terhadap 

strategi dan cara-cara mengajarkan kosakata pada peserta didik, 

maka proses pembelajaran kosakata banyak yang kurang 

maksimal bahkan mengalami kegagalan. 

c. Tujuan Pembelajaran Kosakata 

Menurut Mustofa (2017: 61) Tujuan umum pembelajaran 

kosakata (mufradat) bahasa Arab adalah sebagai berikut: 

1. Memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik, baik 

melalui bahan bacaan maupun tulisan. 

2. Melatih peserta didik untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan 

baik dan benar karena pelafalan yang baik dan benar 

mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara 

baik dan benar pula. 

3. Memahami makna kosakata, baik secara denotasi atau leksikal 

(berdiri sendiri) maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat 

tertentu (makna konotatif dan gramatikal). 
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4. Mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufradat itu dalam 

berekspreasi lisan (berbicara) maupun tulisan (mengarang) sesuai 

konteksnya yang benar. 

d. Prinsip-prinsip Pemilihan Kosakata 

Menurut Mustofa (2017: 63-64) buku Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab Inovatif. Ada beberapa prinsip dalam pemilihan 

mufradat yang harus diajarkan kepada pembelajar asing (non-

Arab) adalah sebagai berikut: 

1. Tawatur (frequency) artinya memilih mufradat (kosakata) yang 

sering digunakan. 

2. Tawazzu’ (range) artinya memilih mufradat yang sering 

digunakan di Negara Arab atau negara yang biasa digunakan oleh 

penutur aslinya. 

3. Mataahiyah (availability) artinya memilih kata tertentu dan 

bermakna tertentu pula. Yakni kata-kata yang digunakan dalam 

bidang-bidang tertentu. 

4. Ulfa (familiarity) artinya memilih kata-kata yang familiar dan 

terkenal serta meninggalkan kata-kata yang jarang terdengar 

penggunaannya. Seperti kata syamsun lebih dikenal dari pada 

dhuha. 

5. Syumul (coverage) artinya memilih kata-kata yang dapat 

digunakan dalam berbagai bidang dan tidak terbatas pada bidang 

tertentu. Seperti kalimat baitun lebih umum dari pada manzil. 
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6. Alammiyah, artinya memilih kata-kata yang sering dibutuhkan 

penggunanya oleh peserta didik dari pada kata-kata yang 

terkadang tidak dibutuhkan atau jarang dibutuhkan. 

7. ‘uruubah, artinya memilih kata-kata Arab, yakni memilih kata 

Arab walaupun ada bandingannya dalam bahasa lain. Seperti 

memilih mengunakan kata haatif dari pada telfon. 

e. Strategi Pembelajaran Kosakata 

Menurut Effendy (dalam Mustofa 2017: 69-70) menjelaskan 

lebih rinci tentang tahapan-tahapan dan teknik-teknik 

pembelajaran kosakata (al-mufradat) dalam mengenal dan 

memperoleh makna kata, sebagai berikut: 

1. Mendengarkan kata. Ini merupakan tahapan pertama yaitu 

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mendengarkan kata yang diucapkan pengajar atau media lain, 

baik berdiri sendiri maupun di dalam kalimat. Apabila unsur 

bunyi dari kata itu sudah dikuasai oleh peserta didik, maka untuk 

selanjutnya peserta didik akan mampu mendengarkan secara 

benar. 

2. Mengucapkan kata. Dalam tahap ini, pengajar memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengucapkan kata yang 

telah didengarnya. Mengucapkan kata baru akan membantu 

peserta didik mengingat kata tersebut dalam waktu yang lebih 

lama. 
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3. Mendapatkan makna kata. Pada tahap ini pengajar hendaknya 

menghindari terjemahan dalam memberikan arti kata kepada 

peserta didik, karena bila hal itu dilakukan maka tidak akan 

terjadi komunikasi langsung dalam bahasa yang sedang 

dipelajari, sementara makna katapun akan cepat dilupakan oleh 

peserta didik. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh 

pengajar untuk menghindari terjamahan dalam memperoleh arti 

suatu kata, yaitu dengan pemberian konteks kalimat, pemakaian 

gambar/foto, memperlihatkan benda asli atau tiruannya dan 

terjamahan sebagai alternatif terakhir. 

4. Membaca kata. Setelah melalui tahap mendengar, mengucapkan, 

dan memahami makna kosakata baru, pengajar menulisnya di 

papan tulis. kemudian peserta didik diberikan kesempatan 

membaca kata tersebut dengan suara keras. 

5. Menulis kata. Penguasaan kosakata peserta didik akan sangat 

terbantu bilamana ia diminta untuk menulis kosakata yang baru 

dipelajarinya (dengar, ucap, paham, baca) mengingat 

karakteristik kata tersebut masih segar dalam ingatan peserta 

didik. 

6. Membuat kalimat. Tahap terakhir dari kegiatan pembelajaran 

kosakata adalah mengunakan kata-kata baru itu dalam sebuah 

kalimat yang sempurna, baik secara lisan maupun tulisan. 
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B. Temuan Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian (Neni Isnawati, 2017) yang berjudul “Penerapan Metode Drill 

dalam Pembelajaran Hafalan Juz’amma di Madin Al-Makmur 2 

Banaran Kalijambe Sragen”. Dalam skripsi tersebut membahas 

pembelajaran menghafal juz’ammah dengan mengunakan metode drill, 

pembelajaran dengan metode drill ini memberikan pengaruh positif 

terhadap para peserta didik. Terbukti di Madin Al-Makmur 2 Banaran 

Kalijambe Sragen ini para peserta didik terlihat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran hafalan juz’ammah. 

2. Penelitian (Subiantoro, 2013) yang berjudul “Implementasi Metode Drill 

untuk Peningkatan Kemampuan pada Penerapan Kaidah Nahwu Siswa 

kelas VII B MTs Pundong Bantul”. Dalam skripsi tersebut membahas 

kaidah nahwu dengan diterapkannya metode drill serta didukung dengan 

model latihan-latihan yang bervariasi dalam pembelajaran bahasa Arab 

sehingga peserta didik merasa tidak bosan dan kaku dalam pembelajaran, 

sehingga kemampuan peserta didik memahami kaidah nahwu mengalami 

peningkatan.  

3. Penelitian (Nurul Aini, 2013) yang berjudul “Penerapan Metode Drill 

dalam Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab pada Siswa 

Kelas VIII A MTs Negeri Pundong Bantul”. Dalam skripsi tersebut 

membahas penguasaan kosakata bahasa Arab dengan diterapkannya 

metode drill dengan model latihan yang bervariasi dan tidak monoton 

dalam pembelajaran bahasa Arab, penguasaan kosakata peserta didik 



23 
 

 
 

mengalami peningkatan terlihat dari nilai rata-rata pre-test, post-test. 

Dari peningkatan tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan metode drill 

sangat efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab. 

4. Penelitian (Nofiyanto, 2016) yang berjudul “Efektivitas Metode Drill 

Terhadap Kemampuan Berbicara Bahasa Prancis Siswa Kelas X SMA 

Negeri 2 Magelang”. Dalam skripsi tersebut membahas efektivitas 

metode drill terhadap kemampuan berbicara bahasa Prancis peserta didik 

dengan berbagai data dan eksperimen menunjukan bahwa kelompok 

eksperimen yang diajar dengan mengunakan metode drill memiliki 

peningkatan kemampuan berbicara bahasa Prancis yang signifikan jika 

dibandingkan pada kelompok kontrol yang diajarkan tampa mengunakan 

metode drill. 

Dari keempat penelitian di atas memang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang penulis teliti tetapi setiap penulis memiliki 

penekanan masing-masing. Dalam penelitian ini penulis lebih 

menekankan dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peningkatan 

kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab dengan mengunakan 

metode drill pada peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

  


