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BAB V 

PEMBAHASAN  

 

Berdasark an hasil dari analisis data penelitian, maka dilakukan pembahasan 

tentang hasil penelitian sebagai berikut : 

A. Pengaruh Ekspository Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Mata 

Pelajaran Al Qur’an Hadits MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan 

Blitar 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Tidak Ada pengaruh yang 

signifikan antara Ekspository terhadap prestasi  belajar siswa kelas III di MI 

Miftahul Ulum Plosorejo yang ditunjukkan dari thitung > ttabel (0,536 > 0.265). 

Nilai signifikansi t untuk variabel Ekspository adalah 0,594 dan nilai tesebut 

lebih besar daripada probabilitas 0.05 (0,594 > 0,05). Sehingga dalam 

pengujian ini nmenunujukkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, hal ini 

berarti bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

Ekspositiry terhadap prestasi belajar kelas III di MI Miftahul Ulum Plosorejo. 

Hal ini berarati bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara Espository terhadap prestasi belajar. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut, diketahui bahwa uji hipotesis ditolak dan ditemikan data 

berdasarkan wawancara dari para responden dianataranya : 

Data ini diperoleh dari guru MI Miftahul Ulum Plosorejo melalui 

proses wawancara. 
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a. Adanya peserta didik yang kurang begitu semangat dalam 

mengerjakan tugas kelompok. 

b. Tidak adanya interaksi tanya jawab antara guru dan peserta didik 

secara baik. 

c. Kurang adanya kreativitas guru, guruterlalu monoton dengan 

metode yang digunakan. 

d. Kesadaran siswa sangat kurang dalam kerjasama kelompok. 

Hal ini tidak lepas dari teori Hilda Karli
1
 mengajar sebagai proses 

pemberian atau penyampaian pengetahuan saja tidak cukup, tetapi harus 

diiringi dengan mendidik. Artinya guru secara tidak langsung harus dapat 

membimbing siswa untuk melakukan dan menyadari etika, budaya, serta 

moral yang berlaku di tempat siswa tinggal. Guru bukan sebagai pemberi 

informasi sebanyak-banyaknya kepada para siswa, melainkan gurusebagai 

fasilitator, sebagai suatu proses sistematis dalam merencanakan, mendesain, 

memepersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

pembelajaran secara efektif dalam jangka waktu yang layak. 

 

B. Pengaruh Metode Drill Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Mata 

Pelajaran Al Qur’an Hadits MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan 

Blitar 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Tidak Ada pengaruh yang 

signifikan antara Metode Drill terhadap prestasi  belajar siswa kelas III di MI 

                                                           
1
 Hilda Karli, dkk., Implementasi KTSP dalam Model-Model Pembelajaran, Jakara: 

Generasi Info Media, 2007  hal. 15  
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Miftahul Ulum Plosorejo yang ditunjukkan dari thitung > ttabel (0,490 > 0.265). 

Nilai signifikansi t untuk variabel Metode Drill adalah 0,626 dan nilai tesebut 

lebih besar daripada probabilitas 0.05 (0,626 > 0,05). Sehingga dalam 

pengujian ini nmenunujukkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, hal ini 

berarti bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Metode 

Drill terhadap prestasi belajar kelas III di MI Miftahul Ulum Plosorejo. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa uji hipotesis ditolak dan 

ditemikan data berdasarkan wawancara dari para responden dianataranya : 

Data ini diperoleh dari guru MI Miftahul Ulum Plosorejo melalui 

proses wawancara. 

a. Kurangnya antusias siswa 

b. Siswa sering mengalami kebosanan. 

Hal ini tidak lepas dari teori Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan 

Agama Islam mengatakan bahwa keberhasilan belajar dapat diukur dengan 

perubahan, karena keberhasilan suatu program pembelajaran dapat diukur 

berdasarkan perbedaan cara berfikir, merasa, berbuat sebelum dan berbuat 

sesudah memperoleh pengalamn belajar dalam menghadapi situasi yang 

serupa. 

Selanjutnya Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menyatakan 

bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dapat 

dikatakan berhasil apabila Tujuan Instruksional Khusus (TIK)-nya dapat 

dicapai oleh peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan belajar merupakan kecakapan dari suatu usaha atau latihan 
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pengalaman dalam bentuk perubahan tingkah laku yang mengandung 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), sikap (afektif), serta nilai-

nilai yang konstruktif (value)
 2

.  

 

C. Pengaruh Ekspository dan Metode Drill Terhadap Prestasi Belajar 

Peserta Didik Mata Pelajaran Al Qur’an Hadits MI Miftahul Ulum 

Plosorejo Kademangan Blitar 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Tidak Ada pengaruh yang 

signifikan Ekspository dan Metode Drill terhadap prestasi  belajar siswa kelas 

III di MI Miftahul Ulum Plosorejo yang ditunjukkan dari fhitung > ftabel (0,148 

> 4,20). Nilai signifikansi f untuk variabel prestasi belajar adalah 0,863 dan 

nilai tesebut lebih besar daripada probabilitas 0.05 (0,863 > 0,05). Sehingga 

dalam pengujian ini nmenunujukkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, hal ini 

berarti bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Metode 

Drill terhadap prestasi belajar kelas III di MI Miftahul Ulum Plosorejo. 

                                                           
2
 Pauliana Pannen,dkk, Cakrawala Pendidikan, (Jakarta. Universitas Terbuka, 1999) hal. 65 


