
54 
 

BAB V 

 PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Metode Resitasi pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi 

Adab di Tempat Ibadah dan Tempat Umum 

 

Penerapan metode resitasi adalah suatu cara penyampaian pembelajaran 

yang dilakukan dengan memberikan tugas-tugas pada siswa untuk dikerjakan 

dan dipertanggung-jawabkan oleh siswa. Berdasarkan observasi diketahui 

bahwa guru menggunakan metode resitasi dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dapat dilihat pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

mencantumkan metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran dan salah 

satunya adalah metode resitasi. 

Menurut Roestiyah dalam bukunya yang berjudul Metodologi 

Pembelajaran ada tiga fase yang dilalui dalam menggunakan metode resitasi 

yaitu: 1) guru memberikan tugas/soal, 2) anak didik mengerjakan tugas yang 

diberikan, dan 3) siswa mempertanggung-jawabkan apa yang telah dipelajari. 

Berdasarkan teori tersebut dibandingkan dengan hasil penelitian baik secara 

observasi, wawancara dan dokumentasi, guru sudah melewati fase-fase 

tersebut dan secara kasat mata dilalui/dilakukan dengan baik. 

Penerapan metode resitasi pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi 

Adab di Tempat Ibadah dan Tempat  Umum yakni berupa penugasan kepada 

siswa untuk mencari tahu apa-apa saja adab yang berlaku di tempat ibadah 
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yakni mesjid kepada pengurus mesjid, kemudian adab yang berlaku di tempat 

umum kepada orang-tua atau keluarga di rumah. 

Faktor yang mendukung dalam penerapan metode resitasi pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Materi Adab di Tempat Ibadah dan Tempat Umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan pembelajaran dapat mudah dipahami, 

2. Adanya buku paket yang tersedia, 

3. Pada usia murid kelas V sudah mampu mengerjakan tugas yang diberikan, 

4. Sumber daya manusia berupa guru yang berlatar pendidikan Sarjana 

Pendidikan Islam, 

5. Adanya fasilitas berupa mesjid yang dekat dengan sekolah, 

6. Pengurus mesjid yang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber belajar, 

7. Materi yang diajarkan merupakan materi yang berkaitan langsung dengan 

perilaku kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan metode 

resitasi adalah: 

1. Kemampuan siswa yang berbeda, 

2. Sifat malas dalam diri siswa, 

3. Tugas yang diberikan dianggap sebagai beban dan tidak diminati oleh 

siswa, 

4. Kurangnya rasa tanggung jawab pada diri siswa, sehingga terkadang lupa 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan, 

5. Kurangnya dukungan dari orang tua. 
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B. Penerapan Metode Drill pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi 

Adab di Tempat Ibadah dan di Tempat Umum 

 

Penerapan metode drill pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi 

Adab di Tempat Ibadah adalah berbentuk adab ketika berada di mesjid. Guru 

mengajarkan dan melatih siswa bagaimana seharusnya yang dilakukan ketika 

berada di mesjid. Mulai dari melangkahkan kaki kanan ketika masuk mesjid, 

dilanjutkan dengan mengucap doa, melakukan sholat tahiyatul mesjid, ber-

i’tikaf dan berzikir. 

Untuk materi Adab di Tempat Umum, metode drill tidak diterapkan. 

Guru lebih menekankan pada sebab dan akibat  apabila seseorang 

menjalankan atau melanggar adab di tempat umum. Menurut penulis wajar 

saja metode drill tidak diterapkan pada pembelajaran Materi Adab di Termpat 

Umum karena hal ini tanpa dilatihpun dengan sendirinya akan dilakukan oleh 

siswa. 

Adapun faktor yang mendukung dalam penerapan metode drill pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi Adab di Tempat Ibadah dan Tempat 

Umum adalah: 

1. Tujuan pembelajaran dapat mudah dipahami, 

2. Murid kelas V sudah mampu melakukan latihan, 

3. Materi yang diajarkan merupakan materi yang berkaitan langsung dengan 

perilaku kehidupan sehari-hari, 
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4. Kelebihan yang dimiliki oleh metode drill, yaitu memiliki keterampilan 

yang lebih tinggi, bahan yang diberikan teratur, adanya pengawasan, 

bimbingan dan koreksi yang diberikan oleh guru. Pengetahuan dan 

keterampilan siap yang telah terbentuk sewaktu-waktu dapat digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedang faktor yang menghambat dalam penerapan metode drill pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi Adab di Tempat Ibadah dan Tempat 

Umum adalah: 

1. Murid belum terbiasa melakukan latihan yang diberikan oleh guru, 

2. Materi tidak sesuai dengan kemampuan murid, 

3. Guru tidak mampu memberikan contoh praktik yang jelas, 

4. Metode drill memiliki kelemahan-kelemahan seperti latihan yang 

dilakukan berulang-ulang merupakan hal yang monoton sehingga 

membosankan bagi siswa, pada pelajaran menghafal siswa tidak bisa 

menghafal dengan baik karena metode ini tidak memerlukan berproses 

berpikir secara logis. 

 


