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Abstrak
Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa rendahnya nilai bahasa Arab aspek At-Tarākib siswa kelas
XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya
adalah model dan strategi belajar yang kurang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan
kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan
prestasi belajar bahasa Arab aspek At-Tarākib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran
dengan dengan strategi Drill berbasis Accelerated Learning dapat meningkatkan prestasi belajar
bahasa Arab aspek At Tarākib. Pada siklus I nilai rata-rata pre-test 48 dan nilai post-test 70, jadi
peningkatannya adalah 22. Maknanya pemahaman siswa terhadap materi meningkat. Sebagian
siswa mampu membuat peta konsep materi dan dapat membuat kalimat sesuai dengan materi. Pada
siklus II nilai pre-test 66 dan nilai post-test 84, jadi peningkatannya sebanyak 24. Peningkatan ratarata post-test dari siklus I pada siklus II adalah 14. Maknanya, sebagian besar siswa sudah mampu
membuat peta konsep tentang materi dan mampu membuat kalimat sesuai materi.
Kata Kunci: Aspek At-Tarākib, Strategi Drill, dan Accelerated Learning

A. PENDAHULUAN
Bahasa Arab merupakan salah satu
mata pelajaran yang menempati posisi
penting dalam dunia pendidikan di
Indonesia. Bahasa Arab menjadi mata
pelajaran ciri khusus di sekolah/ madrasah Muhammadiyah. Yang masuk
pada kurikulum Pendidikan Al Islam,
Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab.
Ada tiga unsur bahasa yang harus diketahui dan diperhatikan dalam
mempelajari bahasa yaitu al aswāt, al
mufradāt, dan at tarākib (Syaiful Mus-

tofa, 2011: 91). Posisi pembelajaran
at tarākib sangat penting, mengingat
seseorang tidak bisa membaca dan
menulis kalimat yang benar tanpa menguasai kaidah-kaidah bahasa tersebut.
Pembelajaran at tarākib meliputi nahwu
dan sharaf.
Pembelajaran bahasa Arab tidak
bisa lepas dari pembelajaran untuk
meningkatkan empat kemahiran
(mahārah) atau keterampilan (skill)
yang ada dalam berbahasa. Keempat keterampilan tersebut adalah keterampilan
73

T a j d i d u k a s i , Volume VIII, No. 2 Juli 2018

mendengar (mahārah al istimā’), keterampilan berbicara (mahārah al kalām),
keterampilan membaca (mahārah al
qirā’ah), dan keterampilan menulis
(mahārahal kitābah).
Dalam pembelajaran bahasa Arab
di SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta
selama ini masih banyak peserta didik
yang kesulitan dalam menulis teks
berbahasa Arab. Karena penguasaan
kaidah-kaidah kebahasaan yang kurang. Padahal untuk dapat menulis teks
berbahasa Arab, peserta didik harus
menguasai kaidah-kaidah bahasa tersebut. Hal ini menunjukan pembelajaran
bahasa Arab, utamanya pembelajaran at
tarākib belum berhasil. Hal ini diketahui dari hasil observasi yang dilakukan.
Bahwa banyak peserta didik yang belum
bisa membuat kalimat atau teks bahasa
Arab yang sesuai dengan kaidah yang
berlaku. Hal ini diketahui dari nilai
harian maupun nilai ulangan bahasa
Arab kelas tersebut. Maka tujuan dan
proses pembelajaran belum berjalan
secara optimal.
Prestasi belajar at tarākib adalah
suatu hasil yang menggambarkan
adanya hasil dari usaha atau aktifitas
belajar bahasa Arab aspek at tarākib
baik dalam segi pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang biasanya
tertulis dalam bentuk skor atau angka.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya prestasi dan juga ketidak
berhasilan dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya pembelajaran at
tarākib. Satu diantaranya disebabkan
oleh model pembelajaran yang kurang
74

relevan atau sesuai sehingga tujuan
pembelajaran.
Proses pembelajaran akan berjalan
secara maksimal jika pelaku pembelajaran dapat membangun fungsi otak
kanan dan kiri sesuai kebutuhan. Otak
kanan bertugas menciptakan imajinasi,
kreatifitas, intuisi, dan hal-hal yang
bersifat tidak teratur. Sedangkan otak
kiri bertugas menjalankan hal-hal yang
logis, sistematis dan sifatnya teratur.
Pembelajaran bahasa Arab dengan
model Accelerated Learning bertujuan
menyeimbangkan fungsi otak kanan
dan otak kiri siswa sehingga proses
pembelajaran berjalan menyenangkan
dan bermakna.
Accelearted Learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran
dengan menggunakan teknik-teknik
belajar yang sesuai dengan gaya belajar
masing-masing individu (Colin Rose &
Malcolm J. Nicholl, 2011: 36). Model
tersebut merupakan percepatan sistem
belajar yang menggunakan semua jalur
saraf yang senantiasa menyerap dan menyesuaikan diri dengan informasi baru.
Accelearted Learning bertujuan mencapai kecakapan hidup secara menyeluruh
baik secara spiritual, emosional, dan
kemampuan indrawi.
Penerapan Accelearted Learning
di dalam kelas dapat digunakan melalui
cara-cara yang mudah diterima peserta
didik seperti permainan, musik relaksasi, visualisasi, permainan peran dan
peta konsep. Dengan demikian proses
belajar menjadi kejadian yang menyenangkan dan bebas dari tekanan.
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Pembelajaran at tarākib dengan
model Accelerated Learning, membutuhkan strategi pembelajaran yang
tepat. Sehingga tujuan pembelajaran
dapat dicapai. Strategi pembelajaran
Drill dirasa tepat untuk pembelajaran at
tarākib berbasis Accelerated Learning.
Strategi pembelajaran Drill merupakan
strategi pembelajaran yang menekankan penguasaan kemampuan membuat
kalimat-kalimat gramatikalnya. Bukan
hanya sekedar menghafal definisinya.
Oleh karena itu latihan yang diberikan
berbentuk pola kalimat.
Penelitian tindakan kelas ini terdiri
dari dua siklus. Dan setiap siklus berisi
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
dan refleksi. Hipotesis penelitian ini
ialah terjadi peningkatan hasil belajar
siswa secara cepat dalam proses pembelajaran at tarākib dikelas XI Akuntansi
SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta
Tahun pelajaran 2017/2018 dengan
menggunakan strategi pembelajaran
Drill berbasis Accelereted Learning
dengan rata-rata nilai 75 pada setiap
post tesnya.
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas atau Classroom Action
Research (CAR), yaitu suatu penelitian
tindakan yang berisi tindakan- tindakan
yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas. Dalam penelitian ini bertujuan
meningkatkan prestasi belajar aspek
At-Tarākib. Penelitian tindakan digambarkan sebagai serangkaian langkah

yang membentuk spiral. Setiap langkah
memiliki empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi
(Suwandi, 2010: 112). Bagan berikut
merupakan model penelitian tindakan
menurut Kemmis dan Taggart (Arikunto
Suharsimi, 2001: 16)
Gambar 1. Model penelitian tindakan
menurut Kemmis dan Taggart

Penelitian tindakan kelas ini terdiri
dari dua siklus. Dan setiap siklus berisi
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
dan refleksi. Perencanaan, menjelaskan
rencana tindakan yang akan dilakukan.
Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya terdapat
skenario penggunaan model Accelereted Learning dan strategi pembelajaran Drill, materi pembelajaran, soal
pre-tes dan pos-tes, lembar observasi
dan instrumen penilaian. Pelaksanaan,
merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu mengenakan
tindakan kelas. Dalam tahap ini harus
berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Pengamatan,
pada tahap ini pengamatan dilakukan
pada saat guru mengajar di kelas. Ob75
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server harus mencatat semua kejadian
selama proses pembelajaran berlangsung dan menjadikannya sebagai data.
Dan refleksi, merupakan kegiatan mengemumakan kembali apa yang sudah
dilakukan. Tahap ini dilakukan pada
saat guru selesai melakukan tindakan,
untuk mengetahui apakah pelaksanaan
telah berjalan dengan baik atau masih

membutuhkan perbaikan
Penelitian ini dilaksanakan di
SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta
pada semester genap tahun pelajaran
2017/2018. Jadwal penelitian ini terdiri
dari dua siklus dengan 3 kali pertemuan. Adapun jadwal penelitian tersebut
adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal Penelitian
Siklus Pertemuan Hari/tanggal
ke
I

II

Waktu

Materi Pelajaran

Kegiatan

فعل مبين معلوم وفعل
مبين جمهول
فعل مبين معلوم وفعل
مبين جمهول

Pengenalan
materi

pertama

Sabtu, 17
Februari 2018

13.00 –
14.30

kedua

Sabtu, 27
Februari 2018

13.00 –
14.30

ketiga

Senin, 19 Maret 2018

13.00 –
15.00

Subjek dan Objek Penelitian ini
adalah siswa kelas XI Akuntansi SMK
Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang berjumlah 20 siswa. Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran
bahasa Arab aspek at tarākib dengan
menggunakan srtategi pembelajaran
Drill berbasis Accelerated Learning.
Teknik pengumpulan terdiri dari
observasi, wawancara, dokumentasi
dan tes. Sedangkan analisis data melalui
beberapa tahap. 1. Reduksi data, yaitu
merangkum data, memfokuskan pada
hal- hal yang penting serta menghapus
76

فعل مبين معلوم وفعل
مبين جمهول

Penerapan strategi Drill,
Pre-test dan
post-test

Penerapan
startegi Drill,
pre-test dan
Post-test

data- data yang tidak terpola dari data
hasil observasi aktivitas belajar siswa,
dan hasil lembar observasi pembelajaran. 2. Triangulasi, yaiu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu (Sudjiono Anas, 1996:
43). Triangulasi dilakukan dengan
membandingkan data hasil observasi,
data hasil wawancara dengan guru, dan
diperkuat dengan wawancara tidak terstruktur dengan siswa. 3. Display data,
data yang dianalisis disajikan dalam
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bentuk deskriptif berupa kata- kata dan
simbol sehingga mudah dibaca dan
dipahami. Data yang telah ditriangulasi
disajikan dalam bentuk tabel sehingga
mudah dibaca dan dipahami. 4. Kesimpulan, data yang diperoleh setelah
dianalisis kemudian diambil kesimpulannya apakah tujuan dari pembelajaran
sudah tercapai atau belum. Apabila
belum tercapai, maka perlu dilakukan
tindakan selanjutnya, apabila sudah
tercapai penelitian dihentikan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Siklus 1
a. Perencanaan
Sebelum melaksanakan tindakan
peneliti membuat perencanaan tindakan. Seperti: membuat RPP (rencana
pelaksanaan pembelajaran) yang digunakan peneliti sebagai acuan untuk
melaksanakan pembelajaran. Membuat
lembar observasi pembelajaran. Lembar
ini digunakan untuk mengamati proses
pembelajaran dikelas. Membuat lembar
kegiatan siswa. Lembar ini digunakan
untuk mengamati keadaan siswa dalam
proses pembelajaran dikelas. Membuat media pendukung pembelajaran,
peneliti membuat media pendukung
pembelajaran seperti materi ajar dengan Ms. Power Point yang didukung
dengan video dan music yang sesuai
dengan materi. Membuat soal pre-test
dan post-test. Soal pre-test dan posttest digunakan sebagai alat ukur dalam
penelitian.

b. Pelaksanaan
1) Pertemuan Pertama
Pada pertemuan awal peneliti bertindak sebagai observer dan guru,
sehingga peneliti mengelola kelas
sepenuhnya.
a) Kegiatan awal
Kegiatan dimulai pukul 13.00 WIB.
Guru membuka pelajaran dengan salam,
yang kemudian dijawab serentak oleh
siswa. Selanjutnya guru memberikan
appersepsi untuk memotivasi siswa agar
menfokuskan indranya untuk belajar.
Kemudian peneliti melakukan pre-test.
b) Kegiatan inti
Guru bertanya kepada para siswa
materi tentang kalimat aktif dan kalimat
pasif. Siswa diminta membuat peta konsep tentang kalimat aktif dan kalimat
pasif. Selanjutnya setiap siswa diminta
untuk membuat contoh kalimat aktif
dan kalimat pasif dalama bahasa Indonesia dengan lisan secara bergantian.
Setelah semua siswa dapat memamahi
konsep perbedaan dan menyusun kalimat aktif dan pasif, siswa mengamati
kalimat aktif dan kalimat aktif dalam
bahasa Arab yaitu fi`il mabni ma`lum
dan fi`il mabni majhul yang ada pada
Ms. Power Point. Setelah mengamati,
siswa diminta untuk bertanya. Setelah
sesi tanya jawab dilanjutkan latihan
menyusun kalimat pasif secara langsung
dengan lisan. Strategi Drill pada latihan
ini adalah menjawab spontan secara
lisan. Jadi siswa langsung mengubah
kata kerja aktif menjadi pasif melalui lisan. Kegiatan ini melatih siswa
77
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berpikir cepat dengan memperhatikan
konsep. Jika jawaban benar maka di
pertanyaan selanjutnya akan lebih cepat karena konsepnya sudah dikuasai.
Jika masih salah menjawab siswa akan
terus berpikir dan memperbaiki konsep
jawabannya. Dimulai dari mengubah
fi`il madli ma`lum menjadi fi`il madli
majhul. Selanjutnya guru menjelaskan
cara mengubah fi`il mudlori` ma`lum
menjadi fi`il mudlori` majhul.
c) Kegiatan akhir
Setelah siswa selesai tanya jawab,
guru menguatkan materi secara garis
besar. Setelah itu guru dan siswa mengucapkan doa bersama sama kemudian
guru mengucap salam dan siswa menjawabnya.
2) Pertemuan kedua
Pada pertemuan kedua ini peneliti
bertindak sebagai guru sekaligus peneliti, sehingga dapat mengelola kelas
secara penuh. Pada pertemuan ini guru
akan memberikan latihan dan post-tes
saja karena pre-test sudah dilakukan di
minggu lalu.
a) Kegiatan awal
Pelajaran dimulai pukul 13.00 WIB.
Guru membuka pelajaran dengan salam.
Dan siswa menjawabnya yang dilanjutkan dengan membaca basmalah bersama siswa. Selanjutnya guru melakukan
appersepsi untuk menarik perhatian
siswa dengan memberikan motivasi.
b) Kegiatan inti
Guru mengulangi materi yang lalu,
guna me-riview ingatan siswa. Setalah
78

itu guru membagikan lembar latihan
kepada semua siswa. Lembar latihan
terdiri dari berbagai macam model latihan yang berbeda. Dimulai dari yang
sederhana seperti mengubah dari kata
kerja aktif menjadi pasif, mengidentifikasi kata kerja aktif dan kata kerja pasif,
dan mengisi jawaban dengan kata kerja
aktif/ pasif. Strategi Drill pada kegiatan
ini dilakukan dengan media tulis. Pada
pertemuan lalu siswa sudah dibiasakan
dengan menjawab sesuai konsep secara
lisan, maka pada pertemuan ini siswa
dibiasakan menjawab sesuai konsep
pada tulisan. Karena pada intinya strategi Drill itu menekankan pada latihan
yang sering. Dengan macam latihan
yang variasi akan membuat siswa lebih
menguasai konsep dna materinya.
c) Kegiatan akhir
Setelah semua latihan diselesaikan.
Guru melakukan post-test. Kemudian
menutup pelajaran dengan doa dan
salam.
c. Pengamatan
Pengamatan/ observasi kegiatan
siswa dilakukan untuk mengetahui
aktivitas siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran. Observasi ini dilakukan
saat proses pembelajaran berlangsung
dengan menggunakan lembar pengamatan. Dari pengamatan peneliti mendapatkan antusias siswa dalam belajar
al tarākib cukup tinggi, ini di buktikan
dengan banyaknya siswa yang bertanya.
Namun sebagian siswa juga ada yang
kurang memahami tanda baca fathah,
kasrah, dan dlomah yang merupakan
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konsep perubahan fi`il mabni ma`lum
dan fi`il mabni majhul.
Saat kegiatan penerapan stategi
Drill berbasis Accelereted Learning
berlangsung, siswa dapat mengikuti
dengan baik. Penerapan srtategi Drill
melalui dua cara yaitu lisan dan tulisan.
Strategi ini membuat anak berpikir secara cepat dan tepat.
d. Refleksi
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diakhiri dengan refleksi. Gunanya
untuk mengevaluasi pembelajaran yang
telah dilaksanakan. Serta mengetahui
kekurangan dan masalah yang terjadi
sehingga dapat diperbaiki pada siklus
selanjutnya. Refleksi dilakukan oleh
peneliti. Dari hasil pengamatan yang
telah dilakukan pada siklus pertama ini,
peneliti mendapatkan beberapa catatan
yang nantinya akan dijadikan bahan
pertimbangan untuk melaksanakan
tindakan pada siklus II.
Setelah melaksanakan siklus I
didapati bahwa ternyata terjadi peningkatan prestasi meskipun belum banyak
peningkatannya. Hal ini diketahui dari
analisis data yang dilakukan:
Tabel 3. Nilai Pre-test dan Post-test
Siklus I
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Nilai Rata-rata

PRE-TEST POST-TEST
70
90
30
60
48
70

Rata-rata nilai pre-test siklus I adalah 48 dan nilai rata-rata pos-test nya

adalah 70. Maknanya pemahaman siswa
terhadap materi meningkat. Sebagian
siswa mampu membuat peta konsep
materi dan dapat membuat kalimat
sesuai dengan materi. Berikut grafik
peningkatan prestasi belajar at tarākib
pada siklus I:
Tabel 4. Grafik peningkatan prestasi belajar at tarākib pada siklus I
100
80
60
Pre-test

40

Post-test

20
0
Nilai
Tertinggi

Nilai
terendah

Rata-rata

Namun mesikipun mengalami
peningkatan, tetapi nilainya masih di
bawah indicator keberhasilan yaitu
rata-rata 75. Maka dengan hasil ini perlu
dilanjutkan ke siklus II.
2. Siklus II
a. Perencanaan
Sebelum melaksanakan tindakan
peneliti membuat perencanaan tindakan. Seperti: membuat RPP (rencana
pelaksanaan pembelajaran) yang digunakan peneliti sebagai acuan untuk
melaksanakan pembelajaran. Membuat
lembar observasi pembelajaran. Lembar
ini digunakan untuk mengamati proses
pembelajaran dikelas. Membuat lembar
kegiatan siswa. Lembar ini digunakan
untuk mengamati keadaan siswa dalam
proses pembelajaran dikelas. Membuat media pendukung pembelajaran,
79
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peneliti membuat media pendukung
pembelajaran seperti materi ajar dengan Ms. Power Point. Membuat soal
pre-test dan post-test. Soal pre-test dan
post-test digunakan sebagai alat ukur
dalam penelitian.
b. Pelaksanaan
1) Pertemuan Ketiga
Pada pertemuan ini peneliti bertindak sebagai guru sekaligus peneliti,
sehingga dapat mengelola kelas secara
penuh. Pada pertemuan ini guru akan
memberikan pre-test,latihan dan posttes.
a) Kegiatan awal
Pelajaran dimulai pukul 13.00 WIB.
Guru membuka pelajaran dengan salam.
Dan siswa menjawabnya yang dilanjutkan dengan membaca basmalah bersama siswa. Selanjutnya guru melakukan
appersepsi untuk menarik perhatian
siswa dengan memberikan motivasi.
Kemudian guru melakukan pre-test.
b) Kegiatan inti
Guru mengulangi materi yang lalu,
guna me-riview ingatan siswa. Setalah
itu guru membagikan lembar latihan
kepada semua siswa. Lembar latihan
terdiri dari berbagai macam model latihan yang berbeda. Dimulai dari yang
sederhana seperti mengubah dari kata
kerja aktif menjadi pasif, mengidentifikasi kata kerja aktif dan kata kerja pasif,
dan mengisi jawaban dengan kata kerja
aktif/ pasif. Dan juga mulai menyusun
kalimat sederhana, memalu menjodohkan fi`il dengan fa`il, mengisi dengan
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fi`il dan memyusun kalimat. Strategi
Drill pada kegiatan ini dilakukan dengan media tulis. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu siswa sudah dibiasakan
dengan menjawab sesuai konsep secara
lisan, maka pada pertemuan ini siswa
dibiasakan menjawab sesuai konsep
pada tulisan. Karena pada intinya strategi Drill itu menekankan pada latihan
yang sering. Dengan macam latihan
yang variasi akan membuat siswa lebih
menguasai konsep dna materinya.
c) Kegiatan akhir
Setelah semua latihan diselesaikan.
Guru melakukan post-test. Kemudian
menutup pelajaran dengan doa dan
salam.
c. Pengamatan
Dari pengamatan peneliti mendapatkan antusias siswa dalam belajar al
tarākib cukup tinggi, ini di buktikan
dengan banyaknya siswa yang bertanya.
Sebagian siswa yang kurang memahami konsep fathah, kasrah dan dlomah
dalam mengubah fi`il mabni ma`lum
ke fi`il mabni majhul sudah memamahi
dengan baik.
Saat kegiatan penerapan stategi
Drill berbasis Accelereted Learning
berlangsung, siswa dapat mengikuti
dengan baik. Penerapan srtategi Drill
melalui dua cara yaitu lisan dan tulisan.
Strategi ini membuat anak berpikir secara cepat dan tepat.
d. Refleksi
Dari hasil pengamatan yang telah
dilakukan pada siklus kedua ini sudah
berjalan dengan lebih baik. Seluruh
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siswa sudah memahami konsep dan materi yang mereka pelajari. Dan diantara
kemajuan yang terjadi pada siklus II
adalah sebagai berikut : 1. Siswa telah
memahami konsep fi`il mabni majhul
dengan baik. 2. Siswa telah dapat
mengubah fi`il mabni ma`lum menjadi
fi`il mabni majhul. 3. Siswa telah dapat
menyusun kalimat berunsur fi`il mabni
majhul dengan baik.
Setelah melaksanakan siklus II
didapati bahwa ternyata terjadi peningkatan prestasi. Hal ini diketahui dari
analisis data yang dilakukan:
Tabel 5. Nilai Pre- Test dan Post- Test
Siklus II
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Nilai Rata-rata

PRE-TEST POST-TEST
80
100
60
80
66
84

Rata-rata nilai pre-test siklus II
adalah 66 dan nilai rata-rata pos-test
nya adalah 84. Dengan demikian terjadi
peningkatan prestasi belajar at tarākib
pada siklus II. Indicator keberhasilan
penelitian ini jika nilai rata-rata post
test nya mencapai angka 75, sedangkan
pada post tes siklus II nilai rata-ratanya
mencapai angka 84. Maknanya, sebagian besar siswa sudah mampu membuat
peta konsep tentang materi dan mampu
membuat kalimat sesuai materi Berikut
grafik peningkatan prestasi belajar at
tarākib pada siklus II:

Tabel 6. Grafik peningkatan prestasi belajar at tarākib pada siklus II
100
80
60
Pre-Test

40

Post- Test

20
0
Nilai
Tertinggi

Nilai
Terendah

Rata-rata

Kemudian peneliti melakukan analisis data dari nilai rata- rata post-test
siklus I dan siklus II didapati hasil:
Tabel 7. Nilai Rata-rata Post-Test
Siklus I dan II
POST-TEST II
Nilai Rata-rata 70
Nilai Rata-rata 84
Peningkatannya 14 poin

Tabel di atas menunjukan peningkatan prestasi belajar at tarākib dari siklus
I ke siklus II sebanyak 14 poin. Peningkatannya terlihat pada grafik berikut:
Tabel 8. Grafik Peningkatan Nilai Ratarata Post- Test dari siklus I ke siklus II

Post- Test
90
85
80
75
70
65
60

Post- Test

Nilai Rata-rata

Nilai Rata- rata

Dari pengamatan dan analisi data
yang telah dilakukan, maka penelitian
ini dinyatakan berhasil dan tidak perlu
dilaksanakan siklus berikutnya. Den81
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gan demikian dapat dinyatakan bahwa
prestasi belajar bahasa arab aspek at
tarākib dengan strategi Drill berbasis
Accelerated Learning siswa kelas X
Akuntansi SMK Muhammadiyah 2
Yogyakarta meningkat sesuai dengan
indicator keberhasilan. Hal ini menguatkan hasil penelitian tindakan kelas yang
dilakukan oleh Nurul Qomariyah dalam
meningkatkan kemahiran berbahasa
Arab siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Moyudan dengan menggunakan
strategi Sound Bracketing Drill. Strategi ini juga menekankan latihan yang
berulang. Dididapati bahwa dari hasil
penelitian tersebut nilai rata- ratanya
naik disetiap siklus. Nilai rata- rata pra
tindakan 69, nilai rata- rata siklus 1 76
dan nilai rata- rata siklus 2 83. Dan juga
penelitian yang dilakukan oleh Helmy
Fauzi Awaliyah dalam meningkatkan
prestasi belajar Al Kitābah spade siswa
kelas VII A MTs Negeri Sleman Kota.
Nilai rata- rata pre- test I 5,14 dan nilai
rata-rata post- test 6,92, jadi pningkatannya 1,78. Pada siklus II nilai rata- rata
pre- test 6,56 dan nilai rata- rata posttest 8,60, jadi peningkatannya sebanyak
2,04. Peningkatan rata- rata dari siklus
I pada siklus II adalah 1,68. Hal ini
menunjukkan bahwa pemebelajaran
dengan model Accelereted Learning
dapat meningkatkan prestasi belajar Al
Kitābah.
D. KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukanoleh peneliti di kelas XI Akuntansi
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SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta
dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Pembelajaran At Tarākib dengan strategi Drill berbasis Accelerated Learning
berjalan dengan baik dan lancar. Ditunjukan dengan adanya peningkatan prestasi belajar At Tarākib dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan selama
dua siklus tiga kali pertemuan. Dengan
strategi Drill siswa dilatih untuk memahami menerapkan konsep dengan
latihan yang banyak dan bervariasi.
2. Pembelajaran At Tarākib dengan
dengan strategi Drill berbasis Accelerated Learning dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa kelas XI Akuntasi
SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta.
Terbukti, pada siklus I nilai rata-rata
pre-test 48 dan nilai post-test 70, jadi
peningkatannya adalah 22. Maknanya
pemahaman siswa terhadap materi
meningkat. Sebagian siswa mampu
membuat peta konsep materi dan dapat
membuat kalimat sesuai dengan materi.
Pada siklus II nilai pre-test 66 dan nilai
post-test 84, jadi peningkatannya sebanyak 24. Peningkatan rata-rata post-test
dari siklus I pada siklus II adalah 14.
Maknanya, sebagian besar siswa sudah
mampu membuat peta konsep tentang
materi dan mampu membuat kalimat
sesuai materi. Hal ini menunjukkan
bahwa pembelajaran dengan dengan
strategi Drill berbasis Accelerated
Learning dapat meningkatkan prestasi
belajar bahasa Arab aspek At Tarākib.
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